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i cZĘśĆ - GŁÓWNe ZaŁoŻeNia
proJeKtu BaDaWcZeGo

WPROWADZENIE 

Pandemia pojawiła się szybko i w takim samym tempie zmieniła życie milionów ludzi, także 

w jego instytucjonalnym wymiarze. Szkoła z dnia na dzień musiała zareagować na tę nową 

sytuację. 

Projekt badawczy i jego wyniki, które oddajemy w Państwa ręce, cechuje ta sama dynami-

ka i zawiera się w sugestywnej metaforze walki z czasem. Naukowcom przyzwyczajonym 

do cyzelowania procedury badawczej, a później każdego słowa raportu z badań, przyszło 

pogodzić się z tą niedogodnością bycia w czasie, z niemałym trudem. 

Wymóg szybkiej reakcji wpisany jest w  doświadczenia radzenia sobie z  konsekwencjami 

pandemii, potęguje on jednak potrzebę wypracowania właściwego dystansu, połączoną 

z wielokrotnym namysłem, w odniesieniu do efektów badań w postaci danych liczbowych 

i procentowych. Użycie wielkich kwantyfikatorów jest w tej sytuacji zupełnie bezzasadne, 

a liczby należy po wielokroć zestawiać ze sobą, by możliwie szeroko osadzać je w kontekście 

rzeczywistości szkolnej, najlepiej każdej placówki z osobna.

Rusztowanie teoretycznie, ukończonego projektu badawczego, zbudowane zostało wokół 

kategorii „granicy”, głównie dlatego, że wielu ludzi w tym dzieci, doświadczyło w ostatnim 

roku, dotarcia do granicy własnej wytrzymałości w  obliczu całkowitej zmiany warunków 

życia, niepewności, strachu, często naznaczonych przeżyciem traumy. Kategoria „grani-

cy” wydaje się też ze wszech miar właściwa, bo na granicach dzieją się rzeczy interesujące 

i ważne. Przyjęta perspektywa teoretyczna, opisana poniżej, pozwala uelastycznić myślenie  

o granicach, wyeksponować mechanizm ich przesuwania, by nie przeoczyć ewentualnego 

potencjału, który może łączyć się z pokonaniem kryzysu. 

Kryzysy są także potrzebne w  rozwoju. To, jak je przepracowujemy łączy się z  jakością 

funkcjonowania człowieka w nowej rzeczywistości. W kryzysie możemy upatrywać szanse  

i  możliwości do rozwoju, nieustanie pamiętając o  sile zagrożenia i  jej zróżnicowaniu 
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dla każdego dziecka. Nasze nastawienie w  radzeniu sobie z  wyzwaniami jest kluczowe. 

Po obu stronach granicy są odmienne światy. Wiele osób bez problemu, w  wyniku trud-

nych doświadczeń, potrafi wyjść z takiej sytuacji z nowymi wyzwalającymi możliwościami 

wzrostowymi w człowieku. Trafiają oni do świata, w którym pokonane wyzwania powodują 

zmiany w  pozytywnym kierunku. Są i  tacy uczniowie, którym trzeba będzie pomóc wyjść  

z kryzysu, uwolnić się od granicznych, zbyt trudnych doświadczeń.

SPOSÓB CZYTANIA RAPORTU

Po pierwsze należy uwzględnić to, że badania ukończono w  maju 2021 roku. Za każdym 

razem, kiedy w  tekście pojawia się informacja o  przypisaniu ucznia do określonej klasy, 

pamiętać należy, że w chwili odczytywania danych, w przededniu nowego roku szkolnego 

2021\2022, wzmiankowany w raporcie np. szóstoklasista został prawdopodobnie promo-

wany do kolejnej klasy i jest już siódmoklasistą.

Kolejna uwaga porządkująca namysł nad prezentowanymi Państwu wynikami badań doty-

czy faktu, że dokonano diagnozy pewnego zastanego fragmentu rzeczywistości społecznej/

szkolnej obrazującej stan w czasie pandemii, a nie stan wywołany pandemią. Brak danych 

z badań sprzed pandemii uniemożliwia rozstrzygnięcie, które z opisywanych zjawisk wystę-

powały wcześniej, które przybrały na sile, a które uległy wyciszeniu w edukacji zdalnej.

Ostatnia kwestia, którą należy uwzględnić w lekturze raportu, dotyczy potrzeby respekto-

wania podstawowych teoretycznych założeń projektu badawczego, którego efekty realiza-

cji zawiera to sprawozdanie. W  skrócie ta holistyczna koncepcja zostanie oczywiście za-

prezentowana poniżej. Podstawowe jednak przesłanie dotyczy potrzeby budowania obrazu 

wyników badania w całości. Dane liczbowe, choć czasami bardzo działające na emocje, nie 

lubią pozostawać w separacji. Pełen koloryt zyskują we właściwie wyrysowanym kontekście  

i w towarzystwie innych liczb, które osłabiają lub wzmacniają pierwsze wrażenie. W związku 

z  tym wielokrotnie w tekście eksponowana będzie taka konieczność, z nadzieją, że odczyta-

ją to Państwo jako wyraz troski o rzetelność badań.

KONCEPCJA TEORETYCZNA BADAŃ 

Ramą teoretyczną badań uczyniono model komfort-napięcie-panika (KNP, ang. comfort-
-stretch-panic model), autorstwa Karla Rohnke. W modelu tym w sposób holistyczny, łączący 

sferę poznawczą i społeczno-emocjonalną, określone zostały warunki sprzyjające uczeniu 

się i wzrastaniu człowieka. Przyjęto, że człowiek żyje i działa w trzech strefach: komfortu, 

napięcia i paniki, z których strefa napięcia jest tą, w której uczy się i rozwija. Funkcjonowanie 

człowieka w każdej z tych stref wiąże się z realizacją jego potrzeb.   
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Strefa komfortu to strefa tego, co znamy. Tu podejmujemy czynności, które zostały już 

opanowane, spotykamy się z  ludźmi, których znamy, wykonujemy rutynowe zadania. 

Tu czujemy się bezpiecznie, swobodnie i  „wygodnie”. Jesteśmy spokojni i  zadowoleni. 

Mamy poczucie względnego zaspokojenia potrzeb. Mogłoby wydawać się, że to strefa 

najbardziej pożądana dla uczenia się i wzrastania. Tak jednak nie jest. W strefie komfortu 

możemy robić wszystkiego więcej, ale nie uczymy się niczego nowego. Łatwo popadamy  

w samozadowolenie. Brakuje motywacji do podejmowania wysiłku, nabywania nowej wie-

dzy, umiejętności, dokonywania zmian. W efekcie człowiek zaczyna doświadczać nudy. Może 

czuć się jak w pułapce, w której nie dostrzega możliwości wyjścia. Pozytywną konsekwencją 

pozostawania w strefie komfortu jest fakt, że w strefie tej można gromadzić i odnawiać siły 

do podejmowania zadań ulokowanych w strefie napięcia. 

W strefie napięcia stajemy wobec tego co nowe, nieznane, co stanowi wyzwanie. 

Czujemy się podekscytowani, pełni energii i zmotywowani.  Pojawiają się nowe potrzeby, 

ale i możliwości ich zaspokajania. Z zaangażowaniem eksplorujemy świat. Stawiamy sobie 

wyzwania intelektualne, emocjonalne i fizyczne. Podejmujemy je z zapałem i wkładamy ich 

realizację konieczny wysiłek. Dzięki temu uczymy się, rozwijamy, a w efekcie - doświadczamy 

sukcesu. Tym samym poszerzeniu ulega strefa komfortu, gdyż to, co było nowe, nieznane, 

staje się rozpoznane, opanowane, „oswojone”. Strefa napięcia nie jest miejscem wygodnym, 

lecz jest stymulująca. Czasem jest nazywana wprost strefą uczenia się (learning zone). 

Nie powinno się jednak przebywać w niej nieustannie, gdyż prowadziłoby to do zupełnego 

wyczerpania sił. 

W sytuacji, gdy zadań jest zbyt wiele i/lub są nazbyt trudne, presja na ich wykonanie bar-

dzo silna, a pomoc jest niewystarczająca, człowiek wpada w strefę paniki. Warto pamiętać, 

iż niektórzy badacze wskazują na pewne zróżnicowanie strefy napięcia i  wyodrębniają 

w niej – im bliżej granicy ze strefą paniki - strefę ryzyka (Roszak, 2018). W tej granicznej 

strefie uczymy się najwięcej, ale równocześnie pojawia się tam największe zagrożenie prze-

kroczenia granicy, dostania się w strefę paniki i zablokowania uczenia się.

W strefie paniki człowiek doświadcza silnych negatywnych emocji: lęku, przerażenia, 

przygnębienia. Czuje się przeciążony i  przytłoczony liczbą i  skalą wyzwań, zadaniami, 

które są nadmiernym obciążeniem. Będąc w tej strefie znajduje się w sytuacji: walcz albo 

uciekaj, a zatem albo podejmuje walkę, albo ucieka w bezpieczną strefę komfortu, ewentu-

alnie pełen lęku „zastyga”, aby uniknąć konfrontacji z wyzwaniami. Tu trudno jest zaspokajać 

potrzeby. Silne negatywne emocje wręcz uniemożliwiają jakiekolwiek uczenie się czy roz-

wój, cała energia jest bowiem wydatkowana na redukcję stresu i lęku. Długotrwałe pozosta-

wanie w tej strefie jest obciążające dla zdrowia we wszystkich jego wymiarach (Por. Lima-



7

cher, 2016; Palethorpe, Wilson, 2011; Popek, 2016). Przebywanie w strefie paniki nie jest 
równoznaczne z doświadczaniem paniki jako zaburzenia panicznego (panic disorder) (Sil-

lamy, 1999). Oznacza konfrontowanie się ze sprawami, których nie rozumiemy, zadaniami, 

których nie potrafimy wykonać, a także wątpienie w swoje możliwości oraz brak panowania 

nad sytuacją.

Tabela 1. Uczenie się w modelu komfort-napięcie-panika-zestawienie

STREFA CZYM JEST? JAKIE JEST
UCZENIE SIĘ?

JAKIE SĄ
KONSEKWENCJE?

KOMFORT codzienność, rutyna, 
działania automatyczne, 
bezpieczeństwo, spokój, 
wygoda

uczenie się możliwe 
w niewielkim 
zakresie

brak motywacji, brak 
zaangażowania, nuda

NAPIĘCIE eksploracja świata, 
podejmowanie wyzwań, 
zaangażowanie

uczenie się 
w szerokim zakresie

zmiana, postęp,  rozwój

PANIKA silne negatywne emocje, 
energia zaangażowana 
w walkę lub ucieczkę

brak możliwości 
uczenia się

silny stres, negatywnie 
wpływający na zdrowie

Źródło: opracowanie własne. Por:  Southwark Schools Human Resources, 2020.

Wybór modelu Rohnkego jako badawczej ramy podyktowany jest kilkoma względami. 

Jak wspomniano powyżej, model ma charakter holistyczny, uwzględniający w  uczeniu się 

również wymiar emocjonalny. Wymiar ten jest w każdych okolicznościach istotny. W czasie 

pandemii COVID-19, gdy przyszło nam mierzyć się z tym, co nieznane, nieprzewidywalne, 

groźne, dodatkowo nabrał szczególnej wagi. Zaletą modelu jest też jego prostota i przejrzy-

stość. Równocześnie ma on charakter dynamiczny. Nie dokonuje niewzruszonego przypisa-

nia do określonej strefy, ale uwzględnia dynamizm ludzkiego życia i związane z nim przejścia 

między strefami. Ma moc wyjaśniającą ludzkie funkcjonowanie oraz pomaga generować 

rozwiązania sprzyjające motywacji, zaangażowaniu, wysiłkowi, a w konsekwencji – rozwo-

jowi i odnoszeniu sukcesów w działaniu, w tym również w realizacji potrzeb.
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W  tym kontekście strefy komfortu-napięcia-paniki przypominają płyty tektoniczne. 

Porównanie wydaje się uzasadnione, bo obrazuje skalę zjawiska. Pandemia wywołała zmia-

ny globalne, gwałtowne i znaczące, zasięgiem przypominające te, które pozostają po wzmo-

żonej aktywności sejsmicznej. Płyty tektoniczne podobnie jak komfort, napięcie, panika 

zachowują stosunkowo dużą spójność i mogą przemieszczać się poziomo i tak jak w teorii 

tektoniki, na ich styku powstają strefy kolizji, w których dochodzi do zgniatania lub niszcze-

nia; strefy rozrastania, gdy dochodzi do tworzenia nowych partii litosfery i przemieszczania 

względnego następującego wzdłuż uskoku bez stykania i tarcia płyt.

METODYKA BADAŃ  

Rusztowanie teoretyczne i koncepcja badania znalazło odzwierciedlenie w uproszczonym 

graficznym modelu badania zamieszczonym poniżej.

Rysunek 1. Graficzny model badania

PROCES EDUKACJI

POTRZEBY/OCZEKIWANIA PODMIOTÓW EDUKACJI

braki uniemożliwiające lub utrudniające realizację głównych  

założeń edukacyjnych szkoły/ spodziewane działania i sposoby

realizowania założeń edukacyjnych szkoły

CODZIENNOŚĆ SZKOLNA                     CODZIENNOŚĆ POZASZKOLNA

STREFY ULOKOWANIA DOŚWIADCZEŃ

Strefa
komfortu

Strefa
napięć

Strefa 
paniki

Strefa
komfortu

Strefa napięć Strefa 
paniki

REKOMENDACJE DLA PRAKTYKI SZKOLNEJ
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Przedmiot badań wynika z nowo wyłaniającej się sytuacji szkoły jako instytucji zobowiązanej 

do realizacji procesu edukacji, a  zatem kształcenia, wychowania i  opieki nad uczniem 

w  trybie ciągłym, także w  sytuacjach trudnych. Taką jest niewątpliwie sytuacja pandemii, 

obfitująca w zupełnie nowe doświadczenia, w tym kształcenie zdalne. Ta nowa rzeczywistość 

wymaga rozpoznania aktualnej sytuacji podmiotów edukacji. W  związku z  powyższym 

przedmiot badań obejmuje potrzeby uczniów i nauczycieli w okresie kształcenia zdalnego, 

także w  perspektywie powrotu do edukacji bezpośredniej oraz oczekiwania uczniów 

i nauczycieli związane z funkcjonowaniem szkoły po powrocie do edukacji bezpośredniej. 

Zgodnie z  modelem badań, eksploracja badawcza zogniskowana została na codzienności 

szkolnej i pozaszkolnej uczniów i nauczycieli w okresie zdalnego kształcenia, jako na źródle 

potrzeb i oczekiwań. 

Szeroko zarysowane przedmiotowe pole projektu zrodziło potrzebę uporządkowania tego 

wieloelementowego zbioru. Eksploatując ważną dla projektu kategorię granicy, obrysowano 

kontury, wypełniając je mikroobszarami do badań. Stanowią je między innymi: odczucia 

związane z  nauką zdalną i  sposoby jej wartościowania; doświadczane trudności, emocje, 

sukcesy i porażki; interakcje społeczne i ich jakość; organizacja procesu kształcenia w tym 

oceniania, etc. Pozostawiono także duży margines na elementy owej codzienności wskazane 

przez biorące udział w  badaniu podmioty, werbalizujące własne konkretne potrzeby. 

Jest to zabieg ze wszech miar uprawomocniony, a  obawa o  “nieszczelność” elementów 

sformatowanych do operacjonalizacji, pozorna. Pandemia zmieniła optykę rzeczywistości 

społecznej, także tej szkolnej, “niecodzienna” codzienność stała się faktem, rysując potrzebę 

nowych rozstrzygnięć kategorialnych.

Konsekwentnie, celem realizowanego badania jest rozpoznanie potrzeb i  oczekiwań 

uczniów oraz nauczycieli wobec szkoły, jako instytucji realizującej proces edukacji 

w przededniu powrotu do szkoły. Perspektywa temporalna lokuje je między doświadczeniami 

wynikającymi ze sposobu funkcjonowania (szkolnego i  pozaszkolnego) tych podmiotów 

w okresie nauczania zdalnego a zapowiedzią powrotu do kształcenia w trybie tradycyjnym.

Rozpoznanie sytuacji uczniów i  nauczycieli w  czasie edukacji zdalnej, ich potrzeb 

(inferowanych i bezpośrednio wskazywanych w tym okresie) oraz dobrostanu w rozumieniu 

subiektywnego postrzegania swojej sytuacji i  własnych możliwości, oceny doświadczeń, 

sytuacji, dokonań (Diener, 1984), zostało wpisane w  model komfort-napięcie-panika, 

obejmujący charakterystyki obu podmiotów biorących udział w badaniach.
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Tabela 2. Charakterystyka stref: komfort-napięcie-panika - profile aktywności uczniów         
                     i nauczycieli 

KOMFORT UCZNIOWIE Komfort uczniów w  czasie edukacji zdalnej oznacza poczucie 
bezpieczeństwa w  aktywnościach związanych z  nauką. Istot-
ne znaczenie ma tu przyzwyczajenie, oswojenie się z  edukacją 
„w domu” w formie online. W strefie komfortu uczeń zna swoje 
możliwości, wiele czynności związanych z nauką wykonuje ruty-
nowo, swobodnie i sprawnie. Otrzymuje potrzebne wsparcie od 
wychowawcy klasy oraz rodziny/rodziców, a także podtrzymuje 
swoje kontakty (bezpośrednie lub pośrednie) z kolegami i kole-
żankami z klasy. 

NAUCZYCIELE Komfort nauczycieli w  czasie edukacji zdalnej oznacza poczu-
cie bezpieczeństwa w aktywnościach zawodowych związanych 
z  pracą z  uczniami. W  strefie komfortu nauczyciel czuje się 
swobodnie w zdalnej formie pracy dydaktycznej, nie jest zbyt-
nio/ bardziej obciążony (dodatkowymi) obowiązkami, ocenia 
pozytywnie osiągnięcia uczniów. Występuje tutaj swoiste przy-
zwyczajenie do niebezpośredniej formy kształcenia, co może 
stanowić trudność w kontekście powrotu do zmienionej rzeczy-
wistości szkolnej, wymagającej podejmowania wyzwań i  twór-
czego działania. 

NAPIĘCIE UCZNIOWIE Napięcie w  edukacji zdalnej oznacza gotowość do działania, 
rozwoju potencjału, podejmowania aktywności związanych 
z nowymi wyzwaniami czy celami. W sytuacji przejścia z eduka-
cji pośredniej do bezpośredniej oznacza potencjał, który może 
i  powinien zostać wykorzystany. Jest to bowiem otwartość 
ucznia na nowe doświadczenia związane z powrotem do szkoły. 

NAUCZYCIELE Podobnie jak w przypadku uczących się, strefa napięcia w odnie-
sieniu do nauczycieli i nauczycielek oznacza gotowość do działa-
nia, rozwoju potencjału, podejmowania aktywności związanych 
z nowymi wyzwaniami czy celami. W perspektywie powrotu do 
edukacji bezpośredniej ulokowanie nauczycieli w strefie napię-
cia pozwala określić ich zdolność adaptacji do nowych warun-
ków pracy. Nauczyciele w  strefie napięcia wykazują się kre-
atywnością, rozwojem w kontekście troski o kondycję uczniów, 
a także dostrzegają obszary zmiany rzeczywistości szkolnej oraz 
własnych postaw.

PANIKA UCZNIOWIE Panika w edukacji zdalnej w odniesieniu do uczniów i uczennic 
łączy się z brakiem poczucia bezpieczeństwa w sytuacjach zwią-
zanych z  nauką online oraz w  perspektywie powrotu do nauki 
bezpośredniej. Tu wyrażane są obawy, trudności czy odczuwany 
stres. Panika staje się przeszkodą w rozwoju, blokuje możliwości 
uczenia się, utrudnia funkcjonowanie społeczne oraz wywołuje 
chęć wycofania się do strefy komfortu. 

NAUCZYCIELE Strefa paniki w perspektywie powrotu do edukacji bezpośred-
niej łączy się z doświadczaniem bezsilności, stresu, obaw i trud-
ności. Panika staje się przeszkodą w rozwoju, podejmowaniu no-
wych wyzwań, zmienianiu rzeczywistości szkolnej. Pojawia się 
tu chęć czy zagrożenie wycofania się do strefy komfortu. 
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Badanie sondażowe zostało zrealizowane za pomocą kwestionariuszy ankiety on-line 

(indywidualne anonimowe ankiety online) w  szkołach podstawowych w  dwóch grupach 

(uczniowie klas 4-8 oraz nauczyciele). Badanie było dobrowolne i dotyczyło osób pełnoletnich 

(nauczyciele) oraz osób małoletnich - uczniów (którzy brali w nim udział po udzieleniu na to 

zgody przez rodziców lub opiekunów). Za proces pozyskiwania zgód i danych odpowiedzialni 

byli szkolni koordynatorzy badania (zwykle dyrektorzy). Zespół badawczy nie dysponuje 

listami respondentów ani żadnymi danymi, które umożliwiłyby ich identyfikację. 

Narzędzie miało trójdzielną strukturę. W  pierwszej części wykorzystano Skalę Likerta  

(metodę sumowanych ocen), następnie blok pytań wielokrotnego wyboru i pytań otwartych. 

Intensywność nastawienia w Skali Likerta została zmierzona za pomocą skali porządkowej 

dwubiegunowej, pięciostopniowej. O jej wykorzystaniu zadecydowała prostota i możliwość 

uchwycenia wielu aspektów badanego zjawiska w  korespondencji do przyjętego modelu 

KPN. Procedura konstrukcji skali składała się z 3 etapów, zgodnie z zasadą, że zakwalifiko-

wanie elementów do zbioru opiera się na ich relacji wobec skali jako całości. Uwzględnio-

no ocenę mocy dyskryminacyjnej. Ostatecznie dla każdej strefy przyjęto po 10 twierdzeń 

(dla uczniów) oraz po 14 twierdzeń (dla nauczycieli).  Maksymalna łączna liczba punk-

tów uzyskanych przez każdego respondenta w obrębie każdej skali mogła wynieść 50 dla 

uczniów i 70 dla nauczycieli. 

Z uwzględnieniem zastosowanej skali Likerta ustalono pięć poziomów ulokowania uczniów 

i uczennic oraz nauczycielek i nauczycieli w poszczególnych strefach KNP. 

Tabela 3. Struktura wartości na podstawie sumowanych ocen – zestawienie porównawcze 
                       pomiarów u uczniów

Kategorie 

UCZNNICE/ 

UCZNIOWIE 

Dane w % 

poziom 
bardzo niski 

poziom 
niski 

poziom  
średni 

poziom  
wysoki 

poziom  
bardzo  wysoki 

Komfort 0,6% 9,7% 36,9% 46,1% 6,7%

Napięcie 0,6% 8,1% 41,0% 46,1% 4,21%

Panika 2,7% 29,6 49,1% 17,4% 1,2%

Przedziały 10-14 15-24 25 -34 35-44 45-50
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Tabela 4. Struktura wartości na podstawie sumowanych ocen – zestawienie porównawcze  
                      pomiarów u nauczycieli

Kategorie 
NAUCZYCIELKI/
NAUCZYCIELE

Dane w % 

poziom  
bardzo 
niski 

poziom  
niski 

poziom  
średni 

poziom  
wysoki 

poziom 
bardzo wysoki 

Komfort 0,7% 23,8% 62,9% 12,4% 0,2%

Napięcie 0,2% 1,9% 39,0% 57,1% 1,9%

Panika 0,9% 14,5% 49,9% 31,5% 3,2%

Przedziały 14-20 21-34 35-48 49-55 56-70 

CHARAKTERYSTYKA i DOBÓR PRÓBY 

Populacja generalna uczniów klas IV-VIII (zamknięta) liczyła 16 173 uczniów. Dla wskazanej 

liczebności obliczona została próba reprezentatywna na poziomie n=1001 przy następu-

jących założeniach: poziom ufności alpha=0,95, wielkość frakcji 0,5, błąd maksymalny 3%. 

Przyjęte zostały graniczne warunki dla prób w badaniach społecznych. Aby znacząco pod-

nieść szanse na osiągnięcie przyjętych założeń, zwiększona została liczebność badanej gru-

py do 1500 respondentów, aby wyeliminować ryzyko dolosowywania. 

Uczniowie z  populacji generalnej podzieleni zostali na 5 warstw, które odpowiadają  

poszczególnym rocznikom z  zgodnie z  ich udziałem procentowym. Każda warstwa (rocz-

nik) podzielony został na osobne klasy i  każdej klasie nadany został unikalny numer.  

Zastosowano metodę losowania jednorodnego zależnego (bezzwrotnego) z  wykorzysta-

niem generatora liczb losowych.

Tabela 5. Dobór i charakterystyka próby badanej  

Klasa Udział 
subpopula-
cji w popula-
cji general-
nej %

Liczebność 
subpopu-
lacji przy 
próbnie 
minimalnej 
n=1001

Liczebność 
subpopula-
cji przy pró-
bie n=1500

Liczba 
oddziałów

Prawdopo-
dobieństwo  
wylosowa-
nia 

Liczebność 
badanej 
subpopu-
lacji



13

IV 15% 152 228 10 0,93 153

V 13% 127 191 8 1,08 137

VI 27% 269 403 18 0,53 318

VII 26% 262 391 17 0,56 292

VIII 19% 191 287 12 0,76 225

 ∑=100% ∑=1001 ∑=1500 ∑=65 M=0,77 ∑ = 1125

Dla grupy nauczycieli, który prowadzą zajęcia w klasach IV-VIII w szkołach podstawowych 

na terenie gminy Szczecin przygotowany został internetowy kwestionariusz ankiety (Office 

Forms), który został rozesłany do wszystkich szkół podstawowych, których organem pro-

wadzącym jest gmina. Udział w badaniu był dobrowolny i anonimowy. Zebrano dane od 549 

nauczycieli, w  tej grupie kobiety stanowiły przeszło 86,0%, co odpowiada rozkładowi tej 

cechy w populacji generalnej nauczycieli szkół podstawowych w Szczecinie. 

Analizy statystyczne przeprowadzone zostały z wykorzystaniem programu Statistica 13.

PRÓBA BADANA - UCZENNICE I UCZNIOWIE 

W badaniu udział wzięło 1125 uczennic i uczniów z terenu Szczecina, w tym z klas IV – 157 

uczennic i uczniów, z klas V – 137 uczennic i uczniów, z klas VI – 318 uczennic i uczniów, 

z klas VII – 292 uczniów, z klas VIII – 225 uczennic i uczniów. W całej grupie oraz w poszcze-

gólnych warstwach zachowano proporcje płcI .

Tabela 6. Płeć uczniów w poszczególnych klasach

Klasa

 

 Płeć

IV V VI VII VIII Razem

n % n % n % N % n % n %

Chłopak 76 49,7 71 51,8 145 45,6 151 51,7 112 49,8 555 49,3

dziewczyna 77 50,3 66 48,2 173 54,4 141 48,3 113 50,2 570 50,7

Razem 153 100 137 100 318 100 292 100 225 100 1125 100
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Na szczególną uwagę zasługują uczniowie klas VI (rok urodzenia 2009), którzy w 2015 r. 

w całości rozpoczęli edukację w wieku 6 lat.  W klasach VII liczebność również jest wyso-

ka, gdyż w przypadku tych dzieci rodzice mieli wybór, czy mają rozpoczynać naukę w szkole 

w wieku 6 czy 7 lat. Oba te roczniki są zatem najbardziej liczne. W klasach VII najliczniejsze 

są grupy uczniów w  wieku 12 i  13 lat (roczniku z  możliwością wyboru), zaś w  klasach VI  

zdecydowana przewaga 12-latków (uczniów, którzy obowiązkowo rozpoczęli naukę w wie-

ku 6 lat). 

Tabela 7. Wiek uczniów w poszczególnych klasach

Klasa Wiek n %

IV

9 2 1,3
10 76 49,7
11 71 46,4
12 4 2,6

V
10 14 10,2
11 92 67,2
12 31 22,6

VI

11 43 13,6
12 181 57,5
13 85 27,0
14 6 1,9

VII

12 15 5,1
13 141 48,6
14 131 45,2
15 3 1,0

VIII

13 19 8,5
14 114 51,1
15 87 39,0
16 3 1,3

Spośród uczestniczących w  badaniach uczniów 23,0% nie posiada rodzeństwa. Najwięcej 

uczniów na każdym poziomie posiada jednego brata lub jedną siostrę (klasa IV – 53,6%,  

klasa V - 47,4%, klasa VI – 56,2%, klasa VII – 52,1%, klasa VIII – 62,2%). Spośród uczniów 

klas IV - 51,4% nie ma rodzeństwa w  wieku szkolnym, wśród uczniów klas V – 39,7 %, 

klas VI – 55,1%, klas VII – 45,6%, zaś wśród uczniów klas VIII rodzeństwa w wieku szkolnym 

nie posiada 44,4%.  

Prawie co czwarta uczennica i  uczeń nie mają rodzeństwa w  wieku szkolnym. 

Realizacja obowiązku szkolnego w rodzinach, z co najmniej dwójką dzieci w wieku szkolnym, 

wiązała się jednak z licznymi wyzwaniami związanymi z organizacją e-edukacji. Do podsta-
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wowych zaliczyć można zapewnienie niezbędnego sprzętu i przeorganizowanie domowej 

przestrzeni w  miejsca dostosowane do nauki własnej. Warte wyeksponowania są także 

obowiązki starszego rodzeństwa np. sprawowanie przez nie opieki nad młodszymi członka-

mi rodziny pod nieobecność pracujących rodziców z jednoczesnym uczestniczeniem w edu-

kacji zdalnej.

Tabela 8. Liczba rodzeństwa uczniów a liczba rodzeństwa w wieku szkolnym z podziałem      
                      na klasy

Klasa Liczba rodzeństwa
Ogólna liczba rodzeństwa Rodzeństwo w wieku szkolnym

n % n %

IV

0 34 22,2 72 51,4

1 82 53,6 56 40,0

2 24 15,7 9 6,4

3 9 5,9 1 0,7

4 1 0,7 1 0,7

5 1 0,7 0 0,0

6 i więcej 2 1,3 1 0,7

V

0 27 19,7 50 39,7

1 65 47,4 57 45,2

2 29 21,2 11 8,7

3 8 5,8 6 4,8

4 2 1,5 1 0,8

5 4 2,9 0 0,0

6 i więcej 2 1,5 1 0,8

VI

0 79 24,9 158 55,1

1 178 56,2 112 39,0

2 42 13,2 12 4,2

3 14 4,4 4 1,4

4 2 0,6 0 0,0

5 1 0,3 0 0,0

6 i więcej 1 0,3 1 0,3

VII

0 76 26,0 120 45,6

1 152 52,1 117 44,5

2 47 16,1 23 8,7

3 8 2,7 3 1,1

4 6 2,1 0 0,0

5 2 0,7 0 0,0

6 i więcej 1 0,3 0 0,0

VIII

0 43 19,1 92 44,4

1 140 62,2 98 47,3

2 25 11,1 13 6,3

3 11 4,9 2 1,0

4 3 1,3 1 0,5

5 3 1,3 1 0,5
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Uczniowie podczas edukacji zdalnej korzystali głównie z  komputerów/tabletów (86%), 

głównie z  telefonu korzystało 12,0% uczniów, z  jednego komputera współdzielonego 

z  rodzeństwem – 1,0% uczniów, a  współdzielonego z  rodzeństwem i  rodzicami też 1,0%.  

Zatem zdecydowana większość uczniów, korzystając z komputera, miała możliwość samo-

dzielnej pracy z nim i wykorzystywania go bez konieczności uwzględniania w czasie edukacji 

zdalnej potrzeb sprzętowych innych domowników. W poszczególnych warstwach (klasach) 

rozkłady odpowiedzi są zbliżone (Tabela 9). 

Uzyskane dane pozwalają przyjąć, że przebieg i jakość edukacji zdalnej tylko w odniesieniu 

do nielicznej grupy uczniów (2,0%) związane były z ograniczoną dostępnością do sprzętu. 

W edukacji zdalnej liczą się również jakość sprzętu i połączeń internetowych. W tym zakre-

sie nie dysponujemy danymi. 

Wykres 1. Urządzenia, z jakich korzystają uczniowie podczas lekcji zdalnych
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Tabela 9. Urządzenia, z jakich korzystają uczniowie podczas lekcji zdalnych 

Klasa Urządzenie n %

IV

korzystam głównie z komputera/tabletu 141 92,8

korzystam głównie z telefonu 8 5,3

uczymy się na jednym komputerze wspólnie z rodzeństwem, 
dzielimy się nim

2 1,2

w domu jest jeden komputer, z którego do nauki korzysta 
rodzeństwo i rodzice do pracy zdalnej

1 0,7

V

korzystam głównie z komputera/tabletu 120 87,6

korzystam głównie z telefonu 11 8,0

uczymy się na jednym komputerze wspólnie z rodzeństwem, 
dzielimy się nim

3 2,2

w domu jest jeden komputer, z którego do nauki korzysta 
rodzeństwo i rodzice do pracy zdalnej

3 2,2

VI

korzystam głównie z komputera/tabletu 271 85,3

korzystam głównie z telefonu 43 13,5

uczymy się na jednym komputerze wspólnie z rodzeństwem, 
dzielimy się nim

2 0,6

w domu jest jeden komputer, z którego do nauki korzysta 
rodzeństwo i rodzice do pracy zdalnej

2 0,6

VII

korzystam głównie z komputera/tabletu 248 84,9

korzystam głównie z telefonu 39 13,4

uczymy się na jednym komputerze wspólnie z rodzeństwem, 
dzielimy się nim

4 1,4

w domu jest jeden komputer, z którego do nauki korzysta 
rodzeństwo i rodzice do pracy zdalnej

1 0,3

VIII

korzystam głównie z komputera/tabletu 183 81,3

korzystam głównie z telefonu 35 15,6

uczymy się na jednym komputerze wspólnie z rodzeństwem, 
dzielimy się nim

3 1,3

w domu jest jeden komputer, z którego do nauki korzysta 
rodzeństwo i rodzice do pracy zdalnej

4 1,8
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PRÓBA BADANA - NAUCZYCIELKI I NAUCZYCIELE

W badaniu udział wzięło 549 nauczycieli i nauczycielek szczecińskich szkół podstawowych 

zdecydowana większość ankietowanych (86,3%) to kobiety. W  badaniu wzięło udział 75 

mężczyzn. 

Tabela 10. Płeć nauczycielek/li uczestniczących w badaniu

Płeć n %

kobieta 471 86,3%

mężczyzna 75 13,7%

Razem 546 100,00%

Brak danych 3 -

Dane odnoszące się do wieku nauczycieli biorących udział w badaniu pokazują, że najwię-

cej wśród uczestniczących w badaniu jest czterdziestolatków (w wieku 40-49 lat) – łącznie 

39,9%. Poniżej 40 roku życia jest 22,2% nauczycieli i nauczycielek, zaś powyżej - 37,9%.

Tabela 11. Wiek nauczycielek/li uczestniczących w badaniu

Wiek N %
20-24 2 0,4%

25-29 18 3,3%

30 -34 30 5,5%

35-39 72 13,1%

40-44 105 19,1%

45-49 114 20,8%

50-54 97 17,8%

55-59 66 12,0%

60-64 39 7,0%

65 i więcej lat 6 1,0%

549 100,00%

Wśród ankietowych znaleźli się nauczyciele i nauczycielki niemal wszystkich przedmiotów 

szkolnych, ale również pedagodzy szkolni, nauczyciele wspomagający, psycholog szkol-
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ny, logopeda. Najliczniej reprezentowani są uczący języka polskiego (14,4%), wychowania 

fizycznego (12,3%), matematyki (11,5%) oraz języka angielskiego (10,2%). 

Tabela 12. Nauczany przedmiot przez nauczycielki i nauczycieli uczestniczące w badaniu

Nauczany przedmiot n %

Matematyka 72 11,5%

Historia 28 4,5%

Informatyka 21 3,4%

Język polski 90 14,4%

Język angielski 64 10,3%

Biologia/ przyroda 42 6,7%

Nauczyciel wspomagający 11 1,7%

Geografia 19 3,0%

Wychowanie fizyczne 81 13,0%

Etyka 3 0,5%

Nauczyciel bibliotekarz 3 0,5%

Technika 12 2,0%

Pedagog szkolny 4 0,6%

Doradztwo zawodowe 8 1,3%

Fizyka 15 2,4%

Edukacja dla bezpieczeństwa 6 1,0%

Nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny 2 0,3%

Wychowanie do życia w rodzinie 7 1,1%

Religia 27 4,3%

Język niemiecki 26 4,2%

Wiedza o społeczeństwie 9 1,4%

Plastyka 16 2,6%

Muzyka 14 2,2%

Świetlica 1 0,2%

Chemia 24 3,9%

Język obcy 9 1,4%

Psycholog szkolny 1 0,2%

Nauczyciel specjalista 1 0,2%
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Oligofrenopedagog 1 0,2%

Socjoterapia 1 0,2%

Rewalidacja 2 0,3%

Filozofia 1 0,2%

Logopedia 1 0,2%

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 1 0,2%

Inne 1 0,2%

Nieco ponad połowa ankietowanych (51,9%) pełniła funkcję wychowawców/wychowawczyń 

klas. W klasach VI i VII dotyczyło to po prawie 14%, a w klasach VIII prawie 10% nauczycieli 

i nauczycielek. 

Tabela 13. Udział wychowawczyń i wychowawców klas IV-VIII wśród nauczycielek     
                         i   nauczycieli uczestniczących w badaniu

Czy jest Pan/i obecnie wychowawcą klasy?

Klasa Liczba Procent

nie mam wychowawstwa 266 48,0%

Klasa IV 41 7,4%

Klasa V 39 7,1%

Klasa VI 77 13,9%

Klasa VII 75 13,6%

klasie VIII 53 9,6%

Klasa V; Klasa VIII 1 0,2%

Klasa VII; Klasa VI 1 0,2%

Razem 553* 100,00%

*Niektórzy nauczyciele byli wychowawcami więcej niż jednej klasy.

Analizując staż pracy nauczycieli i nauczycielek należy zwrócić uwagę, że aż 79,4% ankieto-

wanych lokuje się w przedziale 10–34 lat pracy. Mamy zatem do czynienia z doświadczoną 

grupą zawodową. Skrajne przedziały lat pracy obejmują w 15,2% nauczycielki i nauczycieli 

młodszych stażem - do 9 lat (mniej niż 5 lat – 8,4%, 5-9 lat – 6,8%), zaś 5,4% to nauczy-

ciele i  nauczycielki o  najdłuższym stażu pracy (35-39 lat – 4,7%, 40 lat i  więcej – 0,7%). 

Najliczniejszą grupę wśród ankietowanych stanowią osoby o stażu pracy 15-24 lata – 37,5 

% (15-19 lat – 18,1%, 20-24 lata – 19,4%). Na uwagę zasługuje tutaj fakt, że aż 65% nauczy-
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cieli i nauczycielek pracuje w zawodzie mniej niż 25 lat.

Tabela 14. Staż pracy nauczycielek i nauczycieli uczestniczących w badaniu

Staż pracy (przedział lat) n %

mniej niż 5 lat 37 8,4%

5-9 lat 30 6,8%

10-14 lat 55 12,4%

15-19 lat 80 18,1%

20-24 lata 86 19,4%

25-29 lat 60 13,5%

30-34 lata 71 16,0%

35-39 lat 21 4,7%

40 i więcej lat 3 0,7%

  443 100,00%

Brak danych 6 -

Nauczyciele i nauczycielki podczas edukacji zdalnej korzystali głównie z prywatnego sprzę-

tu komputerowego w domu (58%), z komputera w szkole korzystało 16,35% osób, zaś ze 

sprzętu (komputera) służbowego w domu – 10,95% ankietowanych. Dodać trzeba, że 6,22% 

nauczycieli i nauczycielek do prowadzenia lekcji zdalnych używało komputera wspólnego 

dla wszystkich domowników, a prawie 8%-telefonu.  Jak się okazuje, co czwarta osoba miała 

możliwość korzystania ze sprzętu służbowego, pozostali swoją pracę realizowali przy uży-

ciu prywatnych urządzeń.

Tabela 15. Sprzęt wykorzystywany w pracy zdalnej przez nauczycielki i nauczycieli          
        uczestniczących w badaniu* 

Sprzęt N %

z komputera wspólnego dla wszystkich domowników 46 6,2%

z komputera prywatnego w domu 433 58,6%

z komputera w szkole 121 16,4%

z komputera służbowego/szkolnego, który miałam/em 
w domu 81 11,0%

z telefonu 59 7,8%

 Razem 740 100,00%

*uczestniczący w badaniu mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
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Tabela 16. Formy prowadzenia zajęć w okresie pracy zdalnej przez nauczycielki  
                        i nauczycieli uczestniczących w badaniu*

Forma prowadzenia zajęć n %

przez narzędzia edukacji online, np. platforma Google Classroom, 
MSTeams

466 32,4%

wysyłając uczniom linki do lekcji online lub do materiałów, które 
znajduję w Internecie

220 15,4%

stosując mieszane formy 221 15,3%

prowadząc internetowe, indywidualne konsultacje z uczniami  190 13,2%

wysyłając uczniom informacje o stronach, które mieli przeczytać 
(w podręcznikach) i ćwiczeniach do wykonania (w ćwiczeniach lub 
zeszytach)

120 8,3%

przez platformy ogólnodostępne np. Zoom, Skype, itp.  110 7,6%

przygotowując listę zadań na poszczególne dni 51 3,5%

prowadząc telefoniczne, indywidualne konsultacje z uczniami  38 2,6%

nagrywając lekcje video i wysyłając je uczniom 25 1,7%

1441 100,00%

*uczestniczący w badaniu mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

Nauczycielki i nauczyciele w okresie edukacji zdalnej prowadzili lekcje używając przezna-

czonych do tego narzędzi jak np.  platforma Google Classroom, MS Teams (32,4%), wysy-

łając uczniom linki do lekcji online lub do materiałów znajdowanych w Internecie (15,4%), 

prowadząc zdalne, indywidualne konsultacje z uczniami (13,2%). Ankietowani wskazywali 

również na stosowanie przez nich innych platform jak Zoom czy Skype (7,6%), nagrywanie 

lekcji video i wysyłanie ich uczniom (1,7%), przesyłanie materiałów i zadań do wykonania 

(8,3%), czy też łączenie różnych narzędzi i form pracy zdalnej (15,3%).
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II CZĘŚĆ - PREZENTACJA, 
ANALIZA, INTERPRETACJA DANYCH

Ta część raportu składa się z czterech rozdziałów - pierwszy i drugi zostały poświęcone ana-

lizie danych uzyskanych w badaniu prowadzonym wśród uczennic i uczniów, trzeci i czwarty 

- danym uzyskanym od nauczycielek i nauczycieli.

Analizy rozplanowane zostały głównie według zasady “od ogółu do szczegółu”, zgod-

nie z  tą zasadą skonstruowano również narzędzie badawcze, mając na uwadze potrzebę 

zbudowania ogólnego, przekrojowego obrazu eksplorowanej rzeczywistości społecznej. 

Realizacja tak ważnego i trudnego wyzwania badawczego, nie mogła obyć się bez “wsłucha-

nia się w ton głosu” podmiotów biorących udział badaniu. Postawiony cel osiągnięto pro-

sząc respondentów o dokończenie zdań, myśli, bezpośrednio związanych z ich potrzebami. 

Te pełne emocji fragmenty, oddające klimat zmagań ludzi z  pandemią, dopełniają raport, 

uświadamiając ostatecznie, że tam, gdzie podmiotem badania jest człowiek, należy ważyć 

każde uogólnienie. 

ROZDZIAŁ 1.  

Uczennice i uczniowie w/wobec edukacji zdalnej 

Strefy komfortu - napięcia - paniki 

W pierwszym rozdziale raportu nastąpi poszerzony opis struktury wartości na podstawie 

sumowanych ocen uzyskanych przez respondentów. Przypomnieć należy, że zaprezento-

wane zestawienie porównawcze pomiarów upoważnia do wnioskowania i  formułowania 

rekomendacji, pod warunkiem jednoczesnej analizy danych w trzech strefach komfortu-na-

pięcia-paniki. W tym celu te same dane zostały wyeksponowane w rożnych konfiguracjach 

(w ujęciach tabelarycznych, wykresach i schematach).

Kolejna uwaga pomocna przy lekturze tej części raportu dotyczy pewnych uproszczeń 

językowych zastosowanych świadomie w  celu zobrazowania/unaocznienia danych staty-

stycznych (ale nie ich wypaczenia). Podstawowym, w tej części raportu, jest sformułowa-
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nie “funkcjonowanie uczennicy/ucznia lub nauczycielki/nauczyciela w  strefie np. paniki”, 

 co absolutnie nie może być utożsamiane z doświadczaniem paniki - w znaczeniu najbardziej 

zdroworozsądkowym wywiedzionym mechanicznie z  psychologii - jako uczucia nagłego 

lęku o skrajnie wysokim nasileniu. Oznacza to ulokowanie działań i aktywności szkolnych 

i pozaszkolnych w określonej strefie. Podobnie ma się sytuacja z napięciem i komfortem. 

Dane zebrane w badaniu odniesione do modelu KNP oraz uporządkowane zgodnie z przy-

jętymi przedziałami i  poziomami, NIE SŁUŻĄ OCENIANIU, a  jedynie zobrazowaniu. 

Nie pozwalają zatem na uprawomocnienie przekonania, że coś jest jednoznacznie dobre 

czy jednoznacznie złe. Konsekwentnie nie ma tu miejsca na oceny typu, że pożądane jest, 

aby uczniowie znaleźli się w  strefie komfortu, bo zgodnie z  przyjętym modelem, tu może 

czekać młodych ludzi stagnacja. 

W  tej części raportu warto przemieszczać się w  dwóch kierunkach. Od danych 

obrazujących aprobatę respondentów lub jej brak dla pojedynczych stwierdzeń 

zamieszczonych na poglądowych wykresach, w  stronę sumowanych ocen, by później po-

wrócić do zestawień porównawczych dokonanych pomiarów np. w odniesieniu do poszcze-

gólnych klas. 

Wykres 2. Zestawienie ogólne rozkładu wyników uczennic i uczniów  - strefy komfort 
                        - napięcie - panika  
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Wykres 3. Zestawienie ogólne rozkładu wyników uczennic i uczniów  - strefy komfort 
                 - napięcie - panika  

Analiza danych zebranych od uczennic i uczniów klas IV-VIII pozwala sformułować diagnozy 

dotyczące ich aktywności w strefach: komfortu, napięcia i paniki.  W strefie komfortu jego 

wysoki poziom stwierdzono u 46,1%, a poziom bardzo wysoki - u 6,7% uczennic i uczniów. 

Poziom średni rozpoznano u  - 36,9%, zaś poziom niski - u  9,7 %, a  bardzo niski – ledwie 

u 0,6% uczennic i uczniów. W strefie napięcia również dominował poziom wysoki i również 

został zdiagnozowany u 46,1% uczennic i uczniów. U 4,2% uczących się jest on bardzo wyso-

ki.  Napięcie na poziomie średnim stwierdzono u 41,0% uczennic i uczniów, zaś na poziomie 

niskim i bardzo niskim odpowiednio - u 8,1% oraz 0,6% uczących się.

Deklaracje uczniów wskazują również, że w strefie paniki jej wysoki poziom wykazuje 17,4% 

uczennic i uczniów, a poziom bardzo wysoki - 1,2%.  Średni poziom paniki zdiagnozowano 

u 49,1 % uczennic i uczniów, zaś poziom niski - u 29,6%, a bardzo niski - u 2,7% uczących się. 

Jak wynika z zestawionych danych znaczna grupa uczniów (50,3% - wysoki i bardzo wyso-
ki poziom napięcia) jest w gotowości do ponownego rozpoczęcia edukacji zdalnej, jednocze-
śnie podobnej wielkości grupa (52,8% - wysoki i bardzo wysoki poziom komfortu) funkcjo-
nuje w sposób bezpieczny w edukacji zdalnej – dostrzega jej zalety i czuje się w niej dobrze. 
Rozpoczęcie edukacji bezpośredniej może być dla tej grupy zarówno trudną zmianą długo-
trwałego sposobu funkcjonowania w czasie pandemii i jednocześnie zmianą oczekiwaną.  
Należy jednak pamiętać, że 18,6% uczniów funkcjonuje w strefie paniki na wysokim i bardzo 
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wysokim poziomie. Ta grupa wymaga szczególnej uważności ze strony kadry pedagogicznej 
i podejmowania działań wspierających, zarówno w wymiarze pracy zespołowej, jak i indywi-
dualnej. 

     

Wykresy KNP 1- KNP 5. Rozkład wyników uczennic i uczniów  - strefy komfort - napięcie       
                                                         - panika z podziałem na klasy 

  

   

                                                            

W  strefie komfortu jego wysoki poziom stwierdzono wśród uczennic i  uczniów klas VII 
(54,8% - poziom wysoki, 6,9% - poziom bardzo wysoki) oraz klas VIII (51,5% - wysoki, 

9,4% - poziom bardzo wysoki). Jednocześnie uczennice i uczniowie klas VII i VIII w strefie 

napięcia wykazują jego średni poziom (klasy VII - 51,0 %, klasy VIII – 53,4%). Średni poziom 

w strefie komfortu stwierdzono u uczących się w klasach V (42,4%) i w klasach IV (41,2%). 
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W tych klasach jednocześnie stwierdzono najliczniejszą grupę uczących się, którzy w strefie 

napięcia osiągają poziom wysoki i bardzo wysoki, szczególnie w klasach IV (56,9% - poziom 

wysoki, 8,5% - poziom bardzo wysoki). Równie wysokie wartości zanotowano w klasach V 

(53,3% - poziom wysoki, 5,8% - poziom bardzo wysoki) oraz w  klasie VI (50,3% - poziom 

wysoki, 3,1% - poziom bardzo wysoki) (KNP1, KNP2). Rozpiętość wartości wskazujących 

na średni poziom w strefie napięcia jest największa i wynosi od 30,7% w klasie IV do 53,4% 

w klasie VIII (KNP1, KNP5). 

Z odpowiedzi uczennic i uczniów klas VIII, VII i V wynika także, że wśród nich najwięcej jest 

osób, które w strefie paniki osiągają najwyższy jej poziom. W klasach VIII jest to: 20,0% 

- poziom wysoki i 0,4% - poziom bardzo wysoki. Wśród uczących się w klasach VII: 18,5% 

- poziom wysoki, 1,4% - poziom bardzo wysoki. Zbliżone wyniki zarejestrowano także 

u uczennic i uczniów klas V: 19,0% - poziom wysoki, 1,5% - poziom bardzo wysoki (KNP2, 

KNP4, KNP5). 

Jak wynika z prezentowanych danych funkcjonowanie uczniów w określonych stre-
fach należy rozpatrywać w odniesieniu do danych uzyskanych w poszczególnych 
klasach, ponieważ otrzymane różnice w wartościach obrazujących poziomy ich 
lokowania są znaczne. Największy potencjał związany z powrotem do nauczania bezpo-
średniego prezentują klasy IV i V, przy czym w klasach V znajduje się liczna grupa uczniów 
potrzebujących dodatkowego wsparcia w powrocie. Najmniejszy potencjał i potrzebę  
aktywnego powrotu do szkoły prezentują uczniowie klas VII, co jest szczególnie znaczące 
w perspektywie faktu, że w roku szkolnym 2021/2022 będą oni uczniami ostatnich klas 
szkół podstawowych. Projektowane działania wspierające uczniów nie wymagają szcze-
gólnego różnicowania ze względu na płeć. 

STREFA KOMFORTU

Widoczne jest zróżnicowanie poziomu komfortu w  poszczególnych przedziałach klaso-

wych. Najwyższy jego poziom zdiagnozowano w grupie najstarszych uczniów – w klasach 

VII 54,8% uczennic i uczniów - poziom wysoki, a 6,9 % - poziom bardzo wysoki, zaś w klasach 

VIII poziom wysoki – 51,5% uczących się, a poziom bardzo wysoki - 9,3%. W klasach VI wy-

soki poziom komfortu stwierdzono u nieco tylko mniej licznej grupy osób (49,4% - poziom 

wysoki, 6,9% - poziom bardzo wysoki). O zdecydowanie niższym poziomie komfortu moż-

na mówić w odniesieniu do uczennic i uczniów niższych klas (IV i V). Wśród nich dominują 

osoby, u których stwierdzono poziom średni (klasa IV – 41,2%, klasa V – 42,4%). Podkreślić 

należy, że więcej uczennic i uczniów tych klas niż klas wyższych wykazuje także niski poziom 

komfortu (klasa IV - 15,1%, klasa V-14,6%).
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Wykres 4. Rozkład wyników uczennic i uczniów w strefie komfortu z podziałem na klasy

Tabela 17. Rozkład wyników uczennic i uczniów w strefie komfortu z podziałem na klasy

  Klasy   

n IV V VI VII VIII

10-14 0,7 0,7 0,9 0,3 0,4

15-19 0,7 2,9 1,9 1,7 0,9

20-24 14,4 11,7 4,4 3,4 6,7

25-29 13,7 16,1 12,3 9,6 8,9

30-34 27,5 26,3 24,2 23,3 22,2

35-39 24,8 24,8 26,4 31,2 28,4

40-44 15,0 10,2 23,0 23,6 23,1

45-50 3,2 7,3 6,9 6,9 9,4

Razem 100% 100% 100% 100% 100%

O ulokowaniu uczennic i uczniów w strefie komfortu (podobnie jak i w pozostałych strefach) 

zadecydowały ich odniesienia do poszczególnych (10) stwierdzeń przyjętych dla każdej 

strefy z osobna. Odniesienia te zostały zilustrowane na umieszczonych poniżej wykresach 

(wykresy K1-K10) Zestawienie wykresów obok siebie ma na celu ukazanie pełnego obrazu 

strefy oraz wyeksponowanie tego, co jest najbardziej istotne dla ulokowania uczących się 

w tej strefie.
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Wykresy K 1- K 10. Rozkład wypowiedzi uczennic i uczniów w strefie komfortu 
                                              z podziałem na klasy
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Najsilniej w strefie komfortu umiejscawia uczących się stwierdzenie związane z przy-
zwyczajeniem się do edukacji realizowanej w trybie zdalnym (wykres K9). Okazuje się, 

że zdecydowanie zgodziło się z nim aż 52,8% uczennic i uczniów (22,9% udzieliło odpowie-

dzi: raczej się zgadzam). Wysoki poziom zgody z tym stwierdzeniem wykazują uczniowie na 

wszystkich poziomach. Jednakże uwagę zwrócić należy, że im wyższa jest klasa tym też 
wyższy jest odsetek uczniów wyrażających zgodę ze stwierdzeniem (klasa IV – 40,5%, 

klasa V – 46%, klasa VI – 50,6%, klasa VII – 57,2%, klasa VIII – 62,5%). 

41,2% uczennic i uczniów zgodziło się zdecydowanie, zaś 25,2% raczej się zgodziło z kolej-

nym stwierdzeniem: Cieszę się, że nie muszę stawać przed całą klasą i odpowiadać (wy-

kres K1). Podobnie jak przy poprzednim stwierdzeniu, widoczne tu jest zróżnicowanie od-

powiedzi ze względu na klasę, w klasach niższych wypowiedzi: trudno powiedzieć, raczej się 
zgadzam i zdecydowanie się zgadzam rozkładały się względnie równomiernie (klasy IV: trud-

no powiedzieć – 38,6%, raczej się zgadzam – 22,9%, zdecydowanie się zgadzam – 22,9%; 

klasy V: trudno powiedzieć – 25,5%, raczej się zgadzam – 29,2%, zdecydowanie się zgadzam 

– 28,5%). Znaczący przeskok widoczny jest od klasy VI, gdzie w  sposób zdecydowany ze 
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wskazanym stwierdzaniem zgodziło się 42,5% uczniów i uczennic. W klasach najwyższych 
uczący się również najliczniej potwierdzili pełną zgodę ze stwierdzeniem (klasa VII - 50.7%, 

klasa VIII – 47,6%).

Kolejnym stwierdzeniem odnoszącym się do strefy komfortu jest: Gdy uczę się zdalnie 
mniej się stresuję (wykres K3).  W  sposób zdecydowany zgodziło się z  nim niemal 40% 

uczniów, zaś raczej się zgodziło ok. 25%. Podobnie, jak w  poprzednich stwierdzeniach, 

widoczne jest zróżnicowanie między uczącymi się w  klasach niższych i  wyższych. 

Udział procentowy odpowiedzi: zdecydowanie się zgadzam mieści się pomiędzy 33,3% 
w klasach IV i 34,6% w klasach V, a 41,5% w klasach VI i 44,7% w klasach VII oraz 39,4% 
w klasach najwyższych. 

Różnice w zakresie rozkładu odpowiedzi widoczne są w stwierdzeniu odnoszącym się do 
kontaktów z koleżankami/kolegami z klasy w formie bezpośredniej (wykres K7). Z takim 

stwierdzeniem zdecydowanie zgodziło się aż 39,6% uczniów i uczennic. Analogicznie do po-

przednio analizowanych odniesień do stwierdzeń widoczne jest zróżnicowanie odpowiedzi 

w zależności od poziomu edukacji. Okazuje się, że najlepszy kontakt z rówieśnikami z klasy 
utrzymywali uczniowie klas V i VI (odpowiedzi: zdecydowanie się zgadzam odpowiednio 

w 41,2% i w 42,5%). 

Na uwagę zasługuje też stwierdzenie związane z możliwością rozwijania zainteresowań 
w czasie, gdy lekcje odbywały się w formie pośredniej (wykres K2). Zdecydowaną zgodę 

z tym stwierdzeniem zadeklarowało 38,4% uczniów i uczennic.  Okazuje się, że czas eduka-
cji zdalnej jako szansę na rozwijanie swoich zainteresowań w większym stopniu postrze-
gają uczniowie klas wyższych (odpowiedzi: zdecydowanie się zgadzam: klasa VII – 45,5%, 

klasa VIII – 43,1%, odpowiedzi: raczej się zgadzam: klasa VII – 25,7%, klasa VIII – 28,4%). 

Dane obrazujące poziom komfortu uczniów wskazują, że jest on wysoki lub średni dla 
wszystkich klas. Fakt ten napawa pewnym optymizmem, bo w bezpośredniej całościo-
wej ocenie swojej sytuacji młodzi ludzie nie werbalizują jednoznacznie negatywnej oce-
ny swojej życiowej sytuacji.  Nie można jednak pochopnie wysnuć wniosku, że ucznio-
wie, niezależnie od wieku, czują się dobrze, bezpiecznie i wygodnie w edukacji zdalnej. 
Należy bowiem pamiętać o wykazanym powyżej współlokowaniu się uczniów równo-
cześnie w co najmniej dwóch strefach. Prowokowani do pogłębionych analiz szczegóło-
wymi pytaniami, zamieszczonych w drugiej części raportu, sygnalizują bowiem problemy 
ze snem, spadki nastroju, dolegliwości fizyczne, etc. 
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Uczniowski komfort wspiera się głównie na:

•	 poczuciu przyzwyczajenia do edukacji zdalnej - stała się ona czymś już dobrze
       rozpoznanym, w czym uczniowie funkcjonują sprawnie (wykres K9)
•	 mniejszym stresie odczuwanym podczas lekcji zdalnych, co związane jest między 

innymi z brakiem lub rzadszą koniecznością odpowiadania przed całą klasą (wy-
kresy K1 i K3), (równocześnie może to wskazywać obszary potencjalnych proble-
mów w edukacji bezpośredniej, w której powszechna jest ekspozycja społeczna);

•	 możliwości bezpośredniego kontaktu z koleżankami/kolegami z klasy1- okazuje 
się, że wzmacnia to komfort; uczniowie i uczennice wszystkich klas w większym 
bądź mniejszym stopniu, wskazują na utrzymywanie kontaktów bezpośrednich 
z rówieśnikami z klasy (wykres K7) 

•	 możliwości rozwijania swoich zainteresowań w czasie edukacji zdalnej – ma szcze-
gólne znaczenie dla uczących się w klasach wyższych (VII i VIII), którzy czas eduka-
cji zdalnej traktują jako szansę na rozwijanie swoich zainteresowań. Nieco mniej-
sza liczba uczących się w klasach niższych tak czas ten postrzega. 

Zdiagnozowany średni i wysoki poziom w strefie komfortu wiąże się niewątpliwe z fak-
tem zaspokojenia części potrzeb oraz ograniczenia sytuacji stresogennych generowanych 
w szkole. Można to odczytać też jak efekt starań kadry pedagogicznej i rodziców. Należy 
jednak pamiętać o możliwości/niebezpieczeństwie pozostawania w strefie komfortu, co 
może obniżyć motywację do samorozwoju z bezpośrednim efektem obniżenia motywacji 
do uczenia się.  Wariant ten jest najbardziej prawdopodobny w szkołach, w których dla 
ratowania kondycji psychicznej uczniów, zdecydowanie obniżono wymagania związane 
z procesem kształcenia.

STREFA NAPIĘCIA

W strefie napięcia uzyskano dość wysokie wyniki, lokujące się głównie na poziomie śred-

nim i wysokim. Widoczne jest tu także zróżnicowanie wyników w poszczególnych klasach. 

U uczniów i uczennic klas VII i VIII najczęściej diagnozowano poziom średni (klasa VII: 51,0 

%; klasa VIII: 53,4%), podczas gdy u uczących się w klasach niższych najczęściej diagnozowa-

no poziom wysoki (klasa IV: 56,9%, klasa V: 53,3%, klasa VI: 50,3%). Dodać należy, że spora 

liczba tych uczniów i uczennic lokuje się też na poziomie średnim napięcia (klasa IV: 30,7%, 

klasa V: 34,3%, klasa VI: 35,8%).

1  Badania prowadzone było w czasie luzowania obostrzeń związanych z także z interakcjami
     społecznymi.
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Wykres 5. Rozkład wyników uczennic i uczniów w strefie napięcia z podziałem na klasy

Tabela18. Rozkład wyników uczennic i uczniów w strefie napięcia z podziałem na klasy

IV V VI VII VIII

10-14 0,0 1,5 0,6 0,3 0,4

15-19 2,6 2,2 2,2 3,1 1,8

20-24 1,3 2,9 7,9 8,2 8,0

25-29 5,9 9,5 11,0 14,7 23,6

30-34 24,8 24,8 24,9 36,3 29,8

35-39 26,2 33,6 30,2 28,4 25,8

40-44 30,7 19,7 20,1 6,9 9,3

45-50 8,5 5,8 3,1 2,1 1,3

Razem 100% 100% 100% 100% 100%

Podobnie, jak w przypadku strefy komfortu, o ulokowaniu uczniów i uczennic w strefie na-

pięcia zadecydowały ich odniesienia do poszczególnych (10) stwierdzeń przyjętych dla tej 

strefy. Wyniki zestawione ze sobą na wykresach pozwalają na dwutorowe ich analizowanie: 

zbiorczo – jako reprezentację całej strefy oraz biorąc pod uwagę poszczególne stwierdze-

nia, Pozwala to wyodrębnić te stwierdzenia, które były najbardziej istotne dla ulokowanie 

uczących się w tej strefie.
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Wykresy N1- N10. Rozkład wypowiedzi uczennic i uczniów w strefie napięcia z podziałem     

                                            na klasy
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Wśród stwierdzeń, które w  strefie napięcia najczęściej uzyskały aprobatę znajdują się: 

stosunek do ocen, wsparcie ze strony rodziców, potrzeba kontaktu z koleżankami/kolegami 

z klasy oraz odkrycie nowych zainteresowań w czasie pandemii. Zgodę ze stwierdzeniami 

(zdecydowanie się zgadzam, raczej się zgadzam) wyraziła ponad połowa uczniów i uczennic. 

Z  twierdzeniem: Zależy mi na dobrych ocenach. (wykres N8) zdecydowanie zgadza się aż 

53,3% uczniów i  uczennic, a  biorąc również pod uwagę odpowiedzi raczej się zgadzam 

otrzymujemy aż 81% uczących się wyrażających aprobatę. Interesujące wydają się róż-

nice w rozkładzie uzyskanych wyników pomiędzy poszczególnymi klasami. Najbardziej na 
ocenach zależy najmłodszym uczestnikom badania, czyli uczniom klas IV (aż 67,8% osób 
deklaruje: zdecydowanie się zgadzam) oraz najstarszym – z klas VIII (56,9% osób dekla-
ruje: zdecydowanie się zgadzam). W  klasach V-VII również około 50,0% osób deklaruje 

zdecydowaną aprobatę dla stwierdzenia, co ciągle jest wynikiem znaczącym dla dalszych 

rozważań. 

Wykresy N1- N10. Rozkład wypowiedzi uczennic i uczniów w strefie napięcia z podziałem     

                                            na klasy
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Stwierdzenie: Gdy potrzebuję pomocy, mogę liczyć na rodziców (wykres N6) również 

zyskało dość szeroką aprobatę: 50,6% uczniów i uczennic zgodziło się zdecydowanie, zaś 

25,5% - raczej się zgodziło. Oznacza to potencjał wsparcia, jaki posiadają z swoim najbliż-

szym otoczeniu uczniowie, a  jednocześnie ich gotowość do zwrócenia się o pomoc do ro-

dziców. Biorąc pod uwagę poszczególne klasy, widoczny jest tu rozkład wyników, w którym 

uczniowie i uczennice młodsi (klasy IV i V) deklarują częściej możliwość zwrócenia się 
o pomoc do rodziców niż uczniowie klas wyższych (VI, VII i VIII). Na wszystkich jednak 
poziomach potencjał otrzymywanego wsparcia zdiagnozowany został jako wysoki. 

Kolejnym stwierdzeniem analizowanym pod względem wyrażonej w  punktach procento-

wych aprobaty jest: Chciał(a)bym się spotykać z koleżankami/kolegami z klasy (wykres 

N3). Tutaj zdecydowaną zgodę wyraziło prawie 42% uczniów i uczennic, zaś raczej zgodziło 

się prawie 25%, co pozwala uznać potrzebę kontaktu z rówieśnikami (z klasy) za znaczącą. 

Wyraźnie się ona zaznacza w klasach niższych (IV-VI), gdzie aż 63,2 % uczniów i uczennic 

klas IV wyraziło w sposób zdecydowany potrzebę kontaktu z koleżankami/kolegami z klasy, 

zaś w kolejnych klasach 54,7% (klasa V) i 46,4% (klasa VI). W klasach wyższych natomiast 

rozkłady odpowiedzi nie wykazują znaczących zróżnicowań. Dostrzec można zatem, że im 
wyższa jest klasa, tym bardziej maleje potrzeba kontaktu z rówieśnikami z klasy. 

Kolejnym stwierdzeniem, które uzyskało dość powszechną aprobatę było: Lubię pisać 
z koleżankami/kolegami w Internecie (wykres N5). We wszystkich klasach widoczne tu są 

bardzo zbliżone do siebie liczby osób, które zdecydowanie się zgadzają (35,8%) i raczej się 

zgadzają (29,4%) z tym stwierdzeniem. 

Na szczególną uwagę zasługują też wyniki odnośnie stwierdzenia: W czasie pandemii 
odkryłem/am nowe zainteresowania (wykres N9).  Tutaj również wypowiedzi wyrażające 
aprobatę (33,8% - zdecydowanie się zgadzam i 20,4% - raczej się zgadzam) przekraczają 
połowę wszystkich wypowiedzi. We wszystkich klasach (od IV do VIII) zauważalny jest po-

dobny rozkład wyników. 

Analiza danych określających usytuowanie uczniów i uczennic w strefie napięcia pozwa-
la dostrzec głównie średni (41,1%) lub wysoki (46,1%) jego poziom. Stanowi to niezwy-
kle ważny kierunek dla rekomendacji i planowania działań edukacyjnych po powrocie 
do edukacji bezpośredniej w nowym roku szkolnym. Zróżnicowanie danych można by 
zamknąć w konstatacji: im młodsi są uczniowie, tym większa jest ich gotowość i moty-
wacja do działania, wyjścia ze strefy komfortu (w klasach IV – wysoki poziom napięcia 
zdiagnozowano u 56,9% uczących się, a średni - u 30,7%, w klasach V: wysoki – u 53,3%, 
średni – u 34,3%, w klasach VI: poziom wysoki – u 50,3%, średni – u 35,8%). W wyższych 
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klasach u mniejszej liczby uczących się rozpoznano wysoki poziom napięcia (klasa VII: 
35,2%, klasa VIII: 35,1%). Tutaj napięcie lokuje się raczej na poziomie średnim (klasa VII: 
51%, klasa VIII: 53,4%).

Analiza wyników w zakresie poszczególnych stwierdzeń pozwoliła na wskazanie tych, 
szczególnie znaczących dla ulokowania uczniów i uczennic w strefie napięcia. Są to 
stwierdzenia, z którymi zgodę (zdecydowanie się zgadzam i raczej się zgadzam) wyraziła 
ponad połowa uczących się.  Należą do nich te, które odzwierciedlają:

•	 Stosunek do ocen – aż 81% uczniów zadeklarowało, że zależy im na dobrych oce-
nach (zdecydowanie się zgadzam i raczej się zgadzam, wykres N8). W strefie na-
pięcia może to oznaczać pewnego rodzaju zadaniowość, potrzebę sukcesu, goto-
wość do podjęcia wysiłku, by uzyskać dobre noty. 

•	 Wsparcie ze strony rodziców - można wnioskować, że uczący się mają świadomość 
możliwości uzyskania wsparcia ze strony rodziców, gdy będzie ono potrzebne. Na 
wszystkich poziomach edukacji potencjał otrzymania wsparcia deklarowany przez 
uczniów jest wysoki (w zależności od klasy: od 45,2% do aż 62,7% zdecydowanie 
aprobujących odpowiedzi, wykres N6). 

•	 Potrzeba kontaktów z rówieśnikami z klasy zarówno formie bezpośredniej (spo-
tkania), jak i pośredniej („pisanie w Internecie”). Większość uczniów i uczennic na 
każdym poziomie wyraziła pragnienie spotykania się z koleżankami i kolegami 
z klasy. Dodać należy, że to pragnienie w klasach niższych okazało się o wiele sil-
niejsze i powszechniejsze, niż w klasach wyższych (wykres N3). W kontekście ca-
łej strefy napięcia wyniki pokazują, z jednej strony, pragnienia, tęsknotę uczniów 
do bezpośrednich relacji z rówieśnikami, z drugiej zaś - swobodne radzenie sobie 
z formą zdalną i utrzymywanie kontaktów w ten sposób. 

•	 Odkrycie nowych zainteresowań w czasie edukacji zdalnej – jest to bardzo ważny 
aspekt rozwojowy, odnoszący się do gotowości podejmowania nowych zadań. Po-
nad połowa uczniów i uczennic wszystkich klas zadeklarowała (zdecydowanie lub 
raczej zdecydowanie) odkrycie nowych zainteresowań w czasie pandemii (wykres 
N9). 

Wysoki i bardzo wysoki wynik w strefie napięcia u uczniów i uczennic szkół podstawo-
wych odczytywać można jako ważny potencjał w perspektywie ich powrotu do edukacji 
bezpośredniej. 
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STREFA PANIKI

Uczennice i  uczniowie poszczególnych klas funkcjonują w  strefie paniki w  sposób mało 

zróżnicowany, zatem istotne wydaje się dokładniejsze przyjrzenie się uczniowskim odnie-

sieniom do poszczególnym stwierdzeń.  

Wykres 6. Rozkład wyników uczennic i uczniów w strefie paniki z podziałem na klasy

Tabela19. Rozkład wyników uczennic i uczniów w strefie paniki z podziałem na klasy

IV V VI VII VIII
10-14 1,9 0,7 5,0 2,4 3,6
15-19 10,5 6,6 11,7 10,3 9,8
20-24 19,6 24,1 17,9 21,9 16,0
25-29 29,4 25,5 24,6 25,3 26,2
30-34 23,5 21,9 24,2 20,2 24,0
35-39 12,4 12,4 13,5 14,7 16,0
40-44 1,3 6,6 2,5 3,8 4,0
45-50 1,4 2,2 0,6 1,4 0,4
Razem 100% 100% 100% 100% 100%

Wśród stwierdzeń w strefie paniki znalazły się te, które odnoszą się do: potrzeby kontak-

tu z rówieśnikami, troski o oceny, samopoczucia w okresie edukacji zdalnej, poczucia lęku 
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przed powrotem do szkoły itp. Wyniki uzyskane w odniesieniu do każdego ze stwierdzeń 

zostały przedstawione na odrębnych wykresach (wykresy P1-P10).

Wykresy P1- P10. Rozkład wyników uczennic i uczniów w strefie paniki z podziałem 

                                           na klasy

   .

    



40

     

      

Uczniowskie ustosunkowania do stwierdzeń w  strefie paniki są najmniej zróżnicowane. 

Można wskazać jedynie kilka najbardziej wyrazistych pod względem rozkładu wyników. 

Zostaną tu zatem omówione wszystkie wyniki, by uzyskać pełen obraz. 

Pierwsze stwierdzenie dotyczy kontaktów rówieśniczych (wykres P1). Dominujący jest 
brak aprobaty dla stwierdzenia – aż 54,7% uczniów i uczennic nie zgadza się zdecydo-
wanie. Warto tu jednak zwrócić uwagę na rozkład odpowiedzi w poszczególnych klasach. 

Okazuje się bowiem, że im wyższa klasa, tym rzadszy jest brak zgody ze stwierdzeniem 

(w klasach IV aż 76,5% uczących się odpowiedziało: zdecydowanie się nie zgadzam, w kla-

sach V i VI - po 59,1%, i dalej w klasach VII - 46,6%, a w VIII - 41,5%), a zatem uczniowie 
i uczennice klas niższych powszechniej deklarują potrzebę kontaktu z kolegami/koleżan-
kami z klasy niż ich koleżanki i koledzy uczący się w wyższych klasach.

Drugie stwierdzenie dotyczy samopoczucia w czasie edukacji zdalnej w subiektywnej oce-

nie uczniów (wykres P2). Tutaj wypowiedzi uczniów i uczennic rozkładają się równomier-
nie z nachyleniem w stronę braku zgody ze stwierdzeniem (zdecydowanie się nie zgadzam 
- 28,4%, raczej się nie zgadzam - 18,8%, trudno powiedzieć: 23,6%). Biorąc pod uwagę 



41

rozkład wyników w  poszczególnych klasach, uznać można duże podobieństwo pomiędzy 

klasami. Uwagę należy zwrócić na klasy V. Jedynie w tych klasach liczba osób deklarujących 

gorsze samopoczucie w okresie edukacji zdalnej przekroczyła 20%.

Stwierdzenie trzecie (wykres P3) odnosi się do swoistego poczucia bezpieczeństwa w edu-

kacji oraz poczucia jej skuteczności w trybie zdalnym. Z tym stwierdzeniem zgodziła się 
prawie połowa uczących się (zdecydowanie się zgadzam - 28,6%, raczej się zgadzam 
- 20,7%). Podobnie jest, jeśli zestawiamy wyniki w  poszczególnych klasach. Jednak tu na 

szczególną uwagę zasługują ponownie klasy V oraz klasy VIII i  IV. Uczniowie i  uczennice 

klas V w 36% zdecydowanie zgadzają się ze stwierdzeniem, jeśli dodać uczniów i uczennice, 

którzy raczej się zgadzają – (prawie 23%), wówczas otrzymujemy bez mała 60% tych, 

którzy aprobują (zdecydowanie i  raczej) stwierdzenie, że podczas lekcji zdalnych mniej 

rozumieją niż gdy chodzili do szkoły. Jest to najwyższy wynik spośród wszystkich klas. 

Natomiast jeśli chodzi o uczniów i uczennice ostatnich klas (VIII), zdecydowaną zgodę ze 

stwierdzeniem wyraziło 30,8% uczących się, a 17,3% raczej się zgodziło. W klasach IV suma 

osób, które zdecydowanie lub raczej zgadzają się ze stwierdzeniem przekracza 50% wszyst-

kich uczących się w tych klasach. Bardzo zbliżone są we wszystkich klasach wyniki w za-
kresie zdecydowanej niezgody ze stwierdzeniem.  Osiągają około 15%. Analiza wyników 

we wszystkich klasach pozwala na zwrócenie uwagi na zgodną w mniejszym lub większym 

stopniu ocenę zdalnej formy nauczania, w której uczniowie pod względem poznawczym nie 

czuli się komfortowo, co z kolei mogło poszerzać strefę paniki. 

Czwarte stwierdzenie (wykres P4) związane jest ze zwracaniem się o pomoc do kogoś 

z klasy podczas nauki zdalnej. Mimo, że większość uczniów i  uczennic nie zgodziła się 

z tym stwierdzeniem (26% zdecydowanie się nie zgodziło i 19,4% raczej się nie zgodziło), 

to na uwagę zasługuje fakt, że aż 35% uczących się (16,5 % w sposób zdecydowany, a 18,5% 

raczej) czuje, że trudniej im zwrócić się o pomoc do rówieśników z klasy. Analiza odpowie-

dzi w poszczególnych klasach pozwala stwierdzić, że problem ten dotyczy głównie uczniów 

i  uczennic klas niższych (IV i  V), z  ponownie najwyższym wynikiem w  klasach V (29,2% - 

zdecydowanie się zgadzam i 23,4% - raczej się zgadzam).  W klasach wyższych (począwszy 

od klas VI) mniej uczących się deklaruje trudności w zwracaniu się do koleżanek i kolegów 

z prośbą o pomoc. 

Odniesienia uczniów i uczennic do kolejnych trzech stwierdzeń (wykresy P5, P6 i P7) lokują 

ich głównie na poziomie niskim, dlatego zostaną tu zaprezentowane zbiorczo. Ze stwier-

dzeniem Rodzice są zmęczeni pomaganiem mi w nauce zdalnej (wykres P5) zdecydowa-
nie nie zgodziło się aż 44, 3% uczniów, a zdecydowanie zgodziło się zaledwie 9% uczniów. 

Podobny rozkład odpowiedzi stwierdzono w poszczególnych klasach. Uwagę należy zwrócić 

na fakt, że poziom niezgody ze stwierdzeniem wzrasta wraz z poziomem edukacji (im wyż-

sza klasa, tym więcej uczących się zdecydowanie nie zgadza się z twierdzeniem). W przy-
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padku stwierdzenia: Mam poczucie, że przez lekcje zdalne wszystkiego muszę się uczyć 
sam/a (wykres P6) odniesienia rozkładają się równomiernie. Brak jest także większych róż-

nic ze względu na poziom edukacji. Co do twierdzenia: Czuję teraz, że nikt nie zwraca na 
mnie uwagi (wykres P7) 35% uczących się zdecydowanie się z nim nie zgadza, a raczej się 
nie zgadza 21,4% respondentów i respondentek. Wyniki ogólne znajdują swoje odzwier-

ciedlenie w  poszczególnych klasach: (zdecydowanie się nie zgadzam od 32,9% do 39,9%, 

raczej się nie zgadzam: od 15,3% do 25%).

Biorąc pod uwagę ósme stwierdzenie: Boję się wrócić do szkoły (wykres P8), zauważyć 

należy, że najwięcej osób wskazywało skrajne ustosunkowania: zdecydowanie się zga-
dzam i zdecydowanie się nie zgadzam. Natomiast więcej można dostrzec analizując odpo-

wiedzi w poszczególnych klasach. Okazuje się, że najmłodsi uczniowie i uczennice (klasy IV 

– V) najczęściej deklarują, że nie boją się powrotu do szkoły. Wśród odniesień do stwierdze-

nia przeważa brak aprobaty. Tymczasem w klasach VI – VIII sytuacja jest odmienna. Klasa VI 

wydaje się być okresem przejściowym, uczniowie i uczennice niemal w takiej samej liczbie 

deklarują: zdecydowanie się zgadzam i zdecydowanie się nie zgadzam). Natomiast uczący 

się w  klasach VII i  VIII najbardziej wyraźnie deklarują strach przed powrotem do szkoły. 

Zdecydowanie aprobująco do tego stwierdzenia ustosunkowało się 36,1% uczniów i uczen-

nic klas VII (przy 14,8% odpowiedzi: raczej się zgadzam) i 33% uczniów i uczennic klas VIII 

(przy 20,1% odpowiedzi: raczej się zgadzam).

Boję się, że po powrocie do szkoły będę mieć gorsze oceny (wykres P9) to kolejne stwier-

dzenie przypisane do strefy paniki. Najliczniejszą grupę uczących się stanowią ci, którzy 
zgadzają się z tym stwierdzeniem. Biorąc pod uwagę poszczególne klasy swoiste poczucie 

bezpieczeństwa, a więc zdecydowany brak zgody ze stwierdzeniem zadeklarowało 23,5% 

uczniów i uczennic klas IV (19% raczej się nie zgadza). Pozostali uczący się w większości wy-

rażali aprobatę dla stwierdzenia, szczególnie licznie w klasach najwyższych, gdzie aż 41,9% 

siódmoklasistów i  aż 42,9% ich kolegów i  koleżanek z  klas VIII zdecydowanie boi się po-

wrócić do szkoły. Godni uwagi są w tym zestawieniu także uczniowie klas V, wśród których 

więcej osób w porównaniu z klasami VI, wskazywało w sposób zdecydowany, że boi się po-

gorszenia ocen po powrocie do szkoły.

Ostatnie stwierdzenie w strefie paniki brzmi: Przez to, że spędzam tyle czasu w domu nic 
mi się nie chce (wykres P10). Ustosunkowania wszystkich uczących się rozkładają się tu 
równomiernie. Analizując odpowiedzi z podziałem na poszczególne klasy, również zauwa-

żalne jest niewielkie zróżnicowanie. Ponownie jednak pewnym wyjątkiem są klasy V, w któ-

rych najwięcej osób deklaruje brak aprobaty dla stwierdzenia.

W wynikach badań odnoszących się do strefy paniki dominują poziomy średni i niski. Jest 
to dość korzystny punkt wyjścia do pracy edukacyjnej.  Nie można jednak tracić z pola 
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widzenia faktu, że prezentowane tu dane to część większej całości i w tej całości powinny 
być rozpatrywane. Warto też mieć na uwadze te składniki szkolnej rzeczywistości, które 
są najbardziej znaczące dla dobrostanu uczniów i uczennic. 

Korzystając ze zgromadzonych danych można sformułować następujące wnioski jako 
wskazówki dla dalszych rekomendacji:

•	 Potrzeba kontaktu z rówieśnikami z klasy – podkreślić przy tym należy, że ucznio-
wie i uczennice klas niższych wyraźniej wskazują na potrzebę kontaktu z kolega-
mi/koleżankami z klasy niż uczennice i uczniowie klas wyższych, choć dla obu grup 
są one znaczące.

•	 Samopoczucie uczących się w czasie edukacji zdalnej – uczniowie i uczennice 
większości klas nie deklarują pogorszenia samopoczucia w czasie, gdy lekcje odby-
wały się online. Należy tu zwrócić szczególną uwagę na klasy V, w których najwię-
cej osób (nieco ponad 20%) zadeklarowało pogorszenie samopoczucia w okresie 
edukacji zdalnej. 

•	 Poczucie zrozumienia treści kształcenia w czasie lekcji zdalnych – prawie połowa 
uczniów i uczennic deklaruje, że mniej rozumie treści kształcenia w trakcie lek-
cji online niż wówczas, gdy lekcje odbywały się tradycyjnie. Szczególnie dotyczy 
to uczących się w klasach V i VIII. To poczucie braku zrozumienia “zakotwicza” 
uczniów i uczennice w strefie paniki.

•	 Możliwość zwrócenia się o pomoc do rówieśników z klasy - aż 35% uczniów i uczen-
nic (16,5 % w sposób zdecydowany, a 18,5% umiarkowany) deklaruje, że trudniej 
im zwrócić się o pomoc do koleżanek/kolegów z klasy, niż w trakcie edukacji w try-
bie stacjonarnym. Najbardziej dotyczy to uczących się w klasach niższych (IV i V).

•	 Lęk przed powrotem do szkoły – uczniowie i uczennice niższych klas (IV – V) rza-
dziej deklarują ten lęk niż ich starsi koledzy i koleżanki (klasy VII i VIII).  

•	 Obawy związane z pogorszeniem ocen po powrocie do nauki bezpośredniej – naj-
rzadziej takie obawy deklarują uczennice i uczniowie klas IV, być może dlatego, 
że do tej pory zebrali najmniej doświadczeń z numerycznym systemem ocenia-
nia. Pozostali uczniowie potwierdzili tego rodzaju obawy związane z powrotem do 
szkoły. Szczególnie dotyczy to uczennic i uczniów klasach najwyższych: VII i VIII. 

Mimo zdiagnozowanych średnich i niskich wartości poziomu paniki, szczegółowa analiza 
odpowiedzi respondentów w poszczególnych klasach, ujawnia umiejscowienie w okre-
ślonych grupach uczniów i uczennic konkretnych problemów, z którymi należy się liczyć 
po powrocie do edukacji bezpośredniej. Więcej światła na okoliczności aprobaty lub jej 
braku dla ogólnych stwierdzeń wpisanych w strefę paniki oraz pozostałe strefy, rzuci ana-
liza danych zawartych w kolejnej części raportu.
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ROZDZIAŁ 2.

FUNKCJONOWANIE UCZENNIC I UCZNIÓW W EDUKACJI ZDALNEJ: 
DOŚWIADCZENIA, OBAWY, OCZEKIWANIA

W tej części raportu zmienia się sposób prezentacji danych. Zostaną one odniesione do mo-

delu KNP, ale nie będą już uporządkowane zgodnie z przyjętymi przedziałami i poziomami.

Wynika to z odmienności trybu pozyskiwania danych. Respondenci mogli dokonywać wielo-

krotnych wyborów z puli przygotowanych odpowiedzi, opisując swój sposób funkcjonowa-

nia podczas edukacji zdalnej oraz uzupełniać niedokończone zdania. Jednocześnie w trakcie 

analiz pozyskanych danych uwzględniano ich znaczeniowe odniesienie do poszczególnych 

stref KNP, co podkreślono wpisując otrzymane wyniki w przyjętą kolorystykę.

          KOMFORT NAPIĘCIE PANIKA

Część ta zatem obejmuje analizę statystyczną wskazań uczennic i  uczniów dotyczących 

aktywności podejmowanych przez nich w trakcie lekcji zdalnych, doświadczanych trudności 

szkolnych i osobistych w ujęciu ogólnym, jak i z podziałem na klasy, a także deklarowanego 

potencjału wsparcia w tychże trudnościach. Rozszerzeniem tych danych są informacje uzy-

skane w  pytaniach otwartych, w  których uczennice i  uczniowie w  swobodnych wypowie-

dziach wskazali pozytywne strony edukacji zdalnej i największe swoje potrzeby wynikające 

z uczestnictwa w niej. Wypowiedzieli się także w temacie perspektywy powrotu do edukacji 

stacjonarnej, w tym swoich oczekiwań wobec rówieśniczek/rówieśników, nauczycielek/na-

uczycieli i szkoły, jako instytucji. Wszystkie uzyskane i prezentowane dane stanowią pod-

stawę wypracowanych i zawartych w raporcie rekomendacji. 

Aktywności uczennic i uczniów w czasie lekcji zdalnych 

W pierwszej części badania, rozpoznając ulokowanie uczących się w strefach: komfort-na-

pięcie-panika, proszono ich o wyrażenie aprobaty lub dezaprobaty dla ogólnych twierdzeń, 

w tym tych bezpośrednio związanych z  lekcjami online. Uczniowie i uczennice zadeklaro-

wali swoje przyzwyczajenie do lekcji zdalnych (bez mała 80%). W większości potwierdzili, 

że mniej stresują się podczas lekcji zdalnych i  cieszą się, że nie muszą odpowiadać przed 

całą klasą.  Równocześnie przyznali, że lekcje te nie są ciekawsze od  tradycyjnych (prawie 

40%) i że mniej rozumieją z nich, niż wówczas, gdy chodzili do szkoły (około 50%). Dla po-

znania okoliczności i kontekstów odpowiedzi zapytano uczniów i uczennice o ich aktywno-

ści podczas lekcji zdalnych, wszak – obok aktywności nauczycielek i nauczycieli - mają one 
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kluczowe znaczenie dla przebiegu edukacji i jej efektów. Uczniowie i uczennice mogli wy-

brać aktywności z dostępnej listy (wykres 7) lub dopisać inne spoza niej. Poniżej zestawiono 

uzyskane wyniki, najpierw ogólnie, a następnie z podziałem na klasy. 

Wykres 7. Aktywności uczennic i uczniów podejmowane w czasie lekcji zdalnych 
                        z podziałem na klasy
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Wykresy AU1- AU12. Rozkład wypowiedzi uczennic i uczniów dotyczących ich  aktywności    
                                                     podejmowanych w czasie lekcji zdalnych z podziałem na klasy
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Aktywność uczniów i uczennic w czasie lekcji zdalnych przybierała różnorodne formy, za-

równo te, związane bezpośrednio z uczestniczeniem w lekcji, jak i te z lekcjami niezwiązane. 

¾ uczących się prowadzi zeszyt, gdy tego chce nauczycielka/nauczyciel, a także rejestruje 
to, co dzieje się podczas lekcji w postaci “screenów” (bez mała 60%) lub notatek (ponad 
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60%). Ponadto deklarują, że zgłaszają się do odpowiedzi (również ponad 60%) i zadają 
pytania nauczycielom i nauczycielkom (tu ponad 50%). Tylko nieliczni (około 30%) rozma-

wiają z nauczycielami i nauczycielkami o swoich sprawach. 

Jeśli chodzi o aktywności, które nie są związane z lekcją - dominuje spożywanie posiłków 

(75,4%; wykres AU122). Częste są też kontakty z koleżankami i kolegami w postaci: treści 

pisanych (ponad 64,0%; wykres AU11), rozmów (60%; wykres AU7), kontaktów “na czacie” 

(53,5%; wykres AU9). Kontakty te mogą nie mieć związku z lekcją i zakłócać jej przebieg, ale 

mogą też wiązać się z organizacją pracy, np. w zespołach lub parach. Około połowy uczniów 

i uczennic gra w gry komputerowe (46,4%; wykres AU8) lub czyta coś, co nie jest związane 

z lekcją (44,9%; wykres AU10). Liczba uczniów i uczennic angażujących się w czynności wy-

kraczające poza te pożądane dla procesu kształcenia, najczęściej wzrasta wraz z wiekiem 

w kolejnych klasach szkolnych.  

Można zauważyć, że im wyższa klasa tym mniejsze zaangażowanie uczennic i uczniów 
w to, co dzieje się podczas lekcji zdalnych. Sukcesywnie maleje liczba uczniów i uczennic 

robiących notatki z lekcji (wykres AU1: 84,8% w klasach IV, 82,2% w klasach V, 67,6% w kla-

sach - VI, 61,5% - w klasach VII, a w klasach VIII już tylko 49,33%). Maleje też liczba osób 

prowadzących zeszyty, gdy wymaga tego nauczycielka/nauczyciel (wykres AU3: w klasie IV 

- 87,3%, w klasie V - 85,6%, w klasie VI – 76,3%, w klasie VII – 70,4%, w klasie VIII – 56,5%).  

W  przypadku robienia “screenów” podczas lekcji (wykres AU4) tendencja jest odwrotna 

liczba osób deklarujących tę czynność rośnie wraz z  wiekiem respondentów. Aktywności 

szczególnie istotne dla procesu kształcenia podczas lekcji deklarują najczęściej uczniowie 

i uczennice klas IV i V – wskazują, że zgłaszali się do odpowiedzi (68,6% - w klasach IV oraz 

71,1% w klasach V; wykres AU2), a uczący się w klasach IV najczęściej deklarowali także, 

że zadawali pytania nauczycielom i nauczycielkom (65,8%; wykres AU5).

Stwierdzono, że część z uczniów i uczennic w czasie lekcji zdalnych rozmawiała z koleżan-

kami i kolegami o tym co u nich słychać (61,8 % - klasy IV, 57,8% - klasy V, 61,3% - klasy VI, 

56,5% - klasy - VII, 59,8% - klas VIII; wykres AU7). Te dane choć - o czym już wspomniano 

- mogą świadczyć o zakłócaniu procesu edukacji, pokazują jednocześnie starania i potrzeby 

uczennic i uczniów z zakresu utrzymywania kontekstów rówieśniczych i wzajemnego zain-

teresowania. Niestety, w  kontaktach z  nauczycielkami i  nauczycielami deklarowane dane 

wskazują na zdecydowanie mniej intensywne wzajemne kontakty – rozmowy z nauczyciel-

kami i  nauczycielami na temat tego co słychać u  uczących się zadeklarowało 34,4% osób 

w klasach IV, 21,6 % - w klasach V, 31,0% - w klasach VI, 31,7% - w klasach VII, 23,8% - w kla-

sach VIII (wykres AU6).

W czasie lekcji zdalnych znaczna część uczennic i uczniów nie była w pełni zaangażowana 
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w proces edukacji – nie robiła notatek z lekcji, nie prowadziła zeszytów, nie zadawała 
nauczycielkom i nauczycielom pytań, jednocześnie nie koncentrowała swojej uwagi na 
zajęciach, wykonując inne dodatkowe czynności, takie jak: gry, czytanie materiałów nie-
związanych z lekcją, rozmowy z koleżankami/kolegami.  Stan taki, zapewne ma znaczenie 
zarówno dla poziomu wiedzy uczennic i uczniów, którzy wracają do edukacji bezpośredniej, 
jak i poczucia bezpieczeństwa powiązanego ze świadomością własnych zaległości, a zatem  
i  z motywacją do powrotu w mury szkoły. Spadek zaangażowania w proces edukacji  
i jednoczesny wzrost zainteresowania innymi czynnościami zmienia się proporcjonalnie 
do wieku uczennic i uczniów. Ponad połowa uczniów i uczennic (60,0%) uczestniczyła 
w zdalnych relacjach rówieśniczych, w których miała szanse rozmowy o sobie. Tylko 30% 
deklaruje, że miała takie możliwości w rozmowach z nauczycielkami i nauczycielami. 

NAUCZANIE ZDALNE DA SIĘ LUBIĆ

Uczestniczących w badaniu uczennice i uczniów poproszono o dokończenie zdania: W na-
uczaniu zdalnym najbardziej lubię…  Swobodnie wyrażone własne przemyślenia na ten temat 

stanowić mogą swoisty obraz ich funkcjonowania w strefie komfortu. 

W  efekcie analizy zebranych odpowiedzi wyłoniono 27 kategorii, stanowiących obszary 

najbardziej znaczące (pozytywnie) dla uczennic i uczniów szkół podstawowych w odniesie-

niu do edukacji zdalnej. Przedstawiono je w tabeli poniżej:

Tabela 20. Kategorie wypowiedzi: W nauczaniu zdalnym najbardziej lubię…

Lp. Kategoria Liczba 
wskazań

1 Brak konieczności bardzo wczesnego wstawania 

można wstać na krótko przed rozpoczęciem lekcji; możliwość wyspania się; 
więcej snu

271

2 Brak konieczności odpowiadania przed całą klasą

brak odpytywania przy tablicy

31

3 Mniejszy stres

brak stresu związanego z nauką, sprawdzianami, obecnością w szkole, ko-
niecznością stawania twarzą w twarz przed nauczycielkami i nauczycielami, 
w czasie odpowiedzi

81
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4 Spokój i cisza/brak pośpiechu 

ciche przerwy, brak hałasu, nikt nie zagłusza nauczycielek i nauczycieli 
w trakcie lekcji, nikt nie przeszkadza, brak zmęczenia, można się skoncentro-
wać

60

5 Brak konieczności dojeżdżania do szkoły

nie trzeba marnować czasu na dojazd, nie trzeba jeździć autobusem

30

6 Swoboda podczas lekcji zdalnych 

możliwość wyjścia do toalety, zjedzenia czegoś, wykonywania innych czyn-
ności, leżenia, spania, wyjścia na podwórko; relaks, wypoczynek, inne czyn-
ności

131

7 Krótsze lekcje/długie przerwy 86

8 Więcej czasu dla siebie 

możliwość rozwijania zainteresowań, więcej czasu wolnego

71

9 Więcej czasu z rodziną 7

10 Bycie w domu 

wygodne, bezpieczne miejsce, własny pokój, wygodne krzesło, brak koniecz-
ności wychodzenia z domu, mój komputer, moje rzeczy

71

11 Bezpieczeństwo epidemiczne

brak ryzyka zakażenia

2

12 Dobre/lepsze oceny 

łatwiej zdobyć dobre oceny; lepsze oceny niż w nauce stacjonarnej

19

13 Brak kontaktu z osobami z klasy/szkoły 

brak konieczności spotykania się (widzenia, słuchania) koleżanek/kolegów 
z klasy/nauczycielek/nauczycieli, brak kontaktu z ludźmi w ogóle

30

14 Edukacja (ciekawsza, łatwiejsza)

możliwości techniczne: prezentacje, programy, strony internetowe, możli-

wość korzystania z Internetu, kartkówki, sprawdziany, brak przymusu aktyw-

ności, testy online, quizy, ściąganie, mniej zadań domowych, ciekawe prezen-

tacje, nauczycielki i nauczyciele dobrze tłumaczą, mniej zadań domowych, 

możliwość sprawdzania odpowiedzi/informacji

111

15 Konkretne przedmioty 18
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16 Wszystko pod ręką

ze względu na spędzanie czasu w domu

12

17 Brak troski o ubiór 

możliwość uczestnictwa w lekcjach w piżamie, nie trzeba się szykować

24

18 Brak ciężkiego plecaka i konieczności pakowania się do szkoły 23

19 Możliwość wyłączenia kamerki/mikrofonu

możliwość ukrycia się, nie trzeba się pokazywać i odzywać

28

20 Brak obaw, że czegoś się zapomni 4

21 Brak mundurków 2

22 Łatwiejszy kontakt z nauczycielkami/nauczycielem/większa dostępność 
nauczycielek/nauczycieli dla uczennic/uczniów

do nauczyciela można napisać, nie trzeba na niego czekać

2

23 Brak presji/kontroli ze strony nauczycielek/nauczycieli 

nauczyciele nie obserwują, nie kontrolują

6

24 Nie trzeba iść do szkoły/być w szkole/siedzieć w ławce/być w klasie 17

25 Możliwość bycia samemu 

samotność/bycie samemu w domu, w pokoju, spokój

10

26 Nic 

nie lubię edukacji zdalnej, wolę stacjonarną

79

27 Wszystko 10

Wśród powyższych kategorii są te, które wskazywane były przez uczennic i uczniów najczę-

ściej. Pierwsze pięć (rysunek 2) określić można jako czynniki wzmacniające poczucie kom-

fortu uczniów w edukacji zdalnej.  
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Rysunek 2. Amplifikatory poczucia komfortu w edukacji zdalnej

Zdecydowanie najwięcej wskazań (n=271) dotyczyło braku konieczności wczesnego wsta-

wania – uczący się zwracają uwagę na to, że mogli budzić się niewiele przed rozpoczęciem 

lekcji, dzięki czemu wysypiali się, czuli się bardziej wypoczęci. W trakcie nauki stacjonarnej 

potrzebują więcej czasu na przygotowanie się, poranną toaletę, ubranie, zjedzenie śniada-

nia oraz pokonanie drogi do szkoły (nieraz dość długiej/autobusem). Wszystkie te czynności 

nie były konieczne w edukacji zdalnej. 

W nauczaniu zdalnym najbardziej lubię budzić się 15 min przed lekcją.

(uczennica, VI klasa) 

Najbardziej lubię to, że nie trzeba wstawać ponad godzinę

wcześniej, żeby zdążyć na zajęcia.

(uczeń, VIII klasa)2

2  Wszystkie przywoływane w Raporcie cytaty są oryginalne, zachowano szyk zdań interpunkcje    
    autorów,  dokonano jedynie korekty błędów ortograficznych. 

1 - BRAK KONIECZNOŚCI WCZESNEGO WSTAWANIA

2 - SWOBODA PODCZAS LEKCJI ZDALNYCH

3 - EDUKACJA (ciekawsza, łatwiejsza)

4 - KRÓTSZE LEKCJE
/ DŁUŻSZE PRZERWY

5 - MNIEJ
STRESU
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Istotnym walorem edukacji zdalnej, na który zwracali uwagę uczniowie i uczennice jest po-

czucie swobody (n=131), związane z brakiem kontroli ze strony nauczycieli i nauczycielek. 

Dzięki temu w trakcie lekcji mogli dowolnie wychodzić do toalety, jeść posiłki, odpoczywać, 

wychodzić na podwórko, a nawet spać. 

To, że nie muszę się pytać, czy mogę się napić i jeść.

(uczennica, V klasa)

Najbardziej lubię luz, który jest większy niż przy nauce zdalnej.

(uczeń, VI klasa)

Niezwykle ważne dla uczniów i uczennic szkół podstawowych były krótsze lekcje i dłuższe 

przerwy (n=86), co stwarzało przestrzeń dla innych czynności, rozwijania zainteresowań 

itp. (n=71).

Niewątpliwie, wymieniane pozytywy edukacji niebezpośredniej wiążą się z samym proce-

sem uczenia się, który w ocenie uczących się jest ciekawszy, łatwiejszy (n=111). Doceniają 

oni przygotowywane przez nauczycielki i nauczycieli materiały: prezentacje, quizy, spraw-

dziany, możliwość korzystania z Internetu oraz mniejszą liczbę zadań domowych. Powoduje 

to, że uczący się odczuwają wyraźnie mniej stresu (n=81) związanego z nauką. 

W nauczaniu zdalnym najbardziej lubię znikomą ilość prac domowych.

(uczeń, IV klasa) 

Nie muszę się aż tak stresować jak na lekcjach stacjonarnych.

(uczeń, VI klasa) 

Gdy podnoszę rękę, to to mi nie drętwieje, bo podnoszę łapkę w komputerze.

(uczennica, IV klasa) 

To, że nie stresuje się tak przed sprawdzianami odpowiedziami ustnymi.

(uczennica, VI klasa) 
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NAUCZANIE ZDALNE VS. NAUCZANIE BEZPOŚREDNIE

Uczestniczących w badaniu uczennice i uczniów poproszono także o dokończenie zdania: 

W  nauczaniu zdalnym najbardziej brakuje mi… Dopełniając je dokonali swoistego zesta-

wienia poszczególnych aspektów nauczania zdalnego i  bezpośredniego. Wskazane przez 

uczestniczki i uczestników badania elementy przypisane zostały do strefy napięcia. Dotyczą 

bowiem obszaru odczuwanego w edukacji braku, co można traktować jako potencjał w per-

spektywie powrotu do edukacji bezpośredniej. 

Wobec powyższego zaznaczyć należy, że uczennice i uczniowie zwracali szczególną uwagę 

na obszar relacji z innymi. Ponadto istotny wydaje się fakt, że w nauczaniu zdalnym brakuje 

samej szkoły, atmosfery związanej z obecnością w niej.  W efekcie analizy zebranych odpo-

wiedzi wyłoniono 11 kategorii, w obrębie których zestawiono wskazania uczennic/uczniów. 

Przedstawiono je w tabeli poniżej:

Tabela 21. Kategorie wypowiedzi: W nauczaniu zdalnym najbardziej brakuje mi…

Lp. Kategorie Liczba 
wskazań

1 Spotkań z kolegami/koleżankami z klasy (siedzenia z kimś w ławce) 
siedzenia z kimś w ławce, kolegów/koleżanek z klasy, kontaktu z ró-
wieśnikami, wspólnych doświadczeń, wspólnych zabaw

492

2 Spotkań ze znajomymi/przyjaciółmi, koleżankami/kolegami 
w założeniu ogólnym, spoza klasy, relacji w ogóle, kontaktu z ludźmi, 
komunikacji na żywo (konkretne imiona)

147

3 Kontaktu z nauczycielkami i nauczycielami 
na żywo, możliwości uzyskania pomocy w nauce, wytłumaczenia

128

4 Wychowania fizycznego
sport, ruch

34

5 Szkoły
przerwy, szkolna atmosfera, ławki, dzwonek, sklepik szkolny, samej 
szkoły, wspomnienia i doświadczenia związane ze szkołą, stacjonar-
na nauka, tablica, świetlica, normalne lekcje, hałas korytarza szkol-
nego, zajęcia dodatkowe, droga do szkoły, uroczystości szkolne, 
plecaki, wycieczki szkolne, doświadczenia na chemii, nauka

81

6 Motywacji/chęci 
do nauki, koncentracji na nauce

24
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7 Wychodzenia na zewnątrz 
na świeże powietrze

19

8 Wsparcia 3

9 Czasu 6

10 Niczego 192

11 Nie wiem 19

Kategorie odnoszące się do relacji społecznych były przez uczennice i  uczniów wskazy-

wane najczęściej jako te, których brakuje im najbardziej. Odnosiły się one przede wszyst-

kim do sfery bezpośrednich spotkań z koleżankami/ kolegami z klasy (n=147), spoza klasy 

(n=492), ale także z nauczycielkami nauczycielami, czyli możliwością uzyskania od nich po-

mocy w nauce (n=128). Wszystkie te relacje mieszczą się w obszarze codzienności szkol-

nej, a szeroko pojęta szkoła/przestrzeń szkolna jest także wskazywana przez uczących się 

jako istotny brakujący element ich obecnej sytuacji życiowej (n=81). Kategoria „szkoła” jest 

niezwykle pojemna, obejmuje bowiem ogólnie pojętą atmosferę szkolną oraz składające się 

na nią elementy (materialne i niematerialne). Uczennice i uczniowie zwracają zatem uwagę 

na: przerwy, ławki, dzwonki, sklepik szkolny, tablicę, korytarz szkolny, świetlicę, plecaki, lek-

cje, uroczystości szkolne, wycieczki, zajęcia dodatkowe, a także doświadczenia i możliwości 

związane z edukacją stacjonarną jak np. droga do szkoły. Główne kategorie przedstawiono 

na rysunku 3. Poniżej, w nawiązaniu do schematu, przywołano charakterystyczne wypowie-

dzi.

Rysunek 3. Kategorie odnoszące się do relacji społecznych w przestrzeni szkolnej

KOLEDZY

NAUCZY CIEL E
KOLEDZY
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Spotkania z kolegami/ koleżankami z klasy 
 
Spotkań na placu zabaw z kolegami z klasy. (uczeń, VI klasa)  

Spotykania się z resztą klasy na co dzień. (uczeń, VIII klasa)  

Spotkań z osobami z klasy i rozmów z nimi twarzą w twarz.  (uczennica, V klasa)

Spotkania z kolegami/koleżankami spoza klasy: 
 
Wspólnego spędzania czasu z przyjaciółmi na przerwach.  
(uczennica, VIII klasa)  

Najbardziej brakuje mi kolegów i koleżanek, kłótni w szkole i innych 
emocjonalnych wrażeń, których brakowało na zdalnych lekcjach. 
(uczennica, VI klasa) 

Kolegów i koleżanek, najlepszej przyjaciółki, spotykania się, 
chodzenia i biegania po szkole. 
(uczennica, V klasa) 

Spotkania z nauczycielkami i nauczycielami 

Możliwości spytania o coś nauczyciela, który może mi wtedy 
wszystko wytłumaczyć. (uczennica, VII klasa) 

Przez brak kontaktu z nauczycielem trudniej mi wszystko 
zrozumieć. (uczennica, VI klasa) 

Bezpośredniej konsultacji z nauczycielem. (uczennica, VII klasa) 

Szkoła

Brakuje mi również szkolnej atmosfery, np. przerw na korytarzu. 
(uczennica, VI klasa) 

W czasie nauki w domu najbardziej brakuje mi tego hałasu z korytarza 
szkolnego. (uczennica, VI klasa) 

Lepszego nauczania, większej możliwości wytłumaczenia niektórych  
rzeczy. (uczeń, VIII klasa) 

Samej szkoły, w której łatwiej jest się uczyć. (uczennica, V klasa) 

Najbardziej brakuje mi wychodzenia do szkoły o 7 rano i spotykania się 
z koleżankami pod sklepem, brakuje mi również wychodzenia na boisko po 
lekcjach, wspólnych rozmów z koleżankami i także czasem nauczycielami, 
brakuje mi różnych uroczystości spędzanych razem. (uczennica, VII klasa) 
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Biorąc pod uwagę znaczenie relacji rówieśniczych, ważna jest możliwość utrzymywania 

kontaktu z koleżankami i kolegami. Zdecydowana większość uczniów i uczennic twierdzi, że 

w czasie edukacji zdalnej utrzymała kontakt ze znajomymi ze szkoły.

Wykres 8. Liczba koleżanek i kolegów, z którymi uczennice i uczniowie utracili kontakt       
                         w czasie edukacji zdalnej

Spośród wszystkich uczennic i uczniów, 67 osób zadeklarowało, że nie ma z nikim kontaktu, 

461 osób zadeklarowało, że ma kontakt z 1-3 osobami, 283 osoby stwierdziło, że mają kon-

takt z 4-6 osobami, z 7-10 osobami ma kontakt 167 osób, z 10-19 osobami – 101 osób, na-

tomiast z 20 i więcej osobami (lub z wieloma) ma kontakt 47 osób. Na pytanie nie potrafiło 

odpowiedzieć 14 osób, 2 zadeklarowały, że mają kontakt ze swoimi kolegami/koleżankami 

tylko na forum grupy.

Natomiast na pytanie o to z iloma osobami ich kontakt został utracony duża część uczennic 

i  uczniów zadeklarowała, że nie straciła kontaktu z  osobami ze swojej klasy - 492 osoby, 

z 1-3 osobami – 224 osoby, z 4-6 osobami – 70 osób, z 7-10 osobami – 48 osób. Z ponad 10 – 

19 osobami kontakt straciło 43 uczennic i uczniów, z ponad 20 osobami – 34 osoby. 18 osób 

zadeklarowało, że utraciło kontakt z wieloma koleżankami/kolegami lub z prawie wszystki-

mi. 3 osoby podały konkretne imiona osób, z którymi utraciły kontakt. 30 osób nie wiedziało 

z iloma osobami utraciło kontakt lub nie miało to dla nich żadnego znaczenia.
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Wykres 9. Liczba koleżanek i kolegów, z którymi uczennice i uczniowie utrzymywali          
                         kontakt  w trakcie nauczania zdalnego

Nikogo z nich nie lubiłem. 
(uczeń, VI klasa) 

To, że ktoś nie przychodzi do e-więzienia to nie znaczy, że mam stracić z nim kontakt. 
(uczennica, VI klasa)

Z większością klasy się nie zadawałem, więc z nikim. 
(uczeń, VIII klasa)

Może nie dlatego, że nie biorą udziału w lekcjach, ale dlatego, że zrobili się dla 
mnie niemili i nie chce utrzymywać z nimi kontaktu. 

(uczennica, VIII klasa)

DOŚWIADCZANE TRUDNOŚCI

Praca szkoły w  trybie zdalnym ograniczyła możliwość bezpośredniego kontaktu między 

nauczycielkami/ami i uczennicami/uczniami, co utrudniło bieżącą identyfikację problemów 

uczennic i uczniów – zarówno tych związanych z wyzwaniami edukacji szkolnej, jak i osobi-

stych. Ich rozpoznanie stanowi ważne żródło informacji o kondycji psychspołecznej dzieci 
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i młodzieży oraz ich ewentualnych potrzebach. Uczennice i uczniowie otrzymali listę możli-

wych problemów (n=13) i zostali poproszeni o wskazanie tych, które ich dotyczą i tych, któ-

rych do siebie nie odnoszą. Mieli również możliwość wpisania trudności, których doświad-

czają, a nie wymienionych na liście. Wyniki w zestawieniu zbiorczym i z podziałem na klasy 

zaprezentowane są poniżej.

Wykres 10. Problemy szkolne uczennic i uczniów w czasie edukacji zdalnej – rozkład 

                             wypowiedzi
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Wykresy Psz1- Psz13. Rozkład wypowiedzi uczennic i uczniów dotyczących ich 
                                                     problemów szkolnych w czasie edukacji zdalnej z podziałem na klasy
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Wykresy Psz1- Psz13. Rozkład wypowiedzi uczennic i uczniów dotyczących ich 
                                                     problemów szkolnych w czasie edukacji zdalnej z podziałem na klasy
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Problemy szkolne, wskazywane przez uczennice i  uczniów głównie dotyczą tego, co jest 

bezpośrednio związane z procesem kształcenia – brak rozumienia lekcji deklaruje 46,7% 
uczniów i uczennic (32,4% - w klasach IV, 45,5% - w klasach V, 49,4% - w klasach VI, 51,4% 

– w klasach VII, 47,1% - w klasach VIII; wykres Psz3), zaległości w nauce – 43,8% uczniów 
i uczennic  (31,1% - w klasach IV, 44,4% - w klasach V, 42,7% - w klasach VI, 49,1% - w kla-

sach VII, 46,9% - w  klasach VIII; wykres Psz1), lęk przed odzywaniem się na lekcjach - 
40,3% uczniów i uczennic (28,5% - w klasach IV, 32,8% - w klasach V, 41,3% - w klasach 

VI, 45,9% - w klasach VII, 44,2% - w klasach VIII; wykres Psz7). Dominujący jednak w de-

klaracjach jest lęk o egzaminy (wykres Psz9) – co istotne, podobny poziom lęku deklarują 

uczennice i uczniowie wszystkich klas (w klasach IV o egzaminy martwi się 53,6% uczących 

się, w klasach V – 59,7%, w klasach VI – 50,5%, w klasach VII – 65,3%, w klasach VIII- 69,2%, 

a ogółem 59,6% wszystkich uczniów i uczennic). Problemy z gorszymi ocenami wskazuje 
wśród swoich problemów 29,7% uczących się, w tym najczęściej uczniowie i uczennice 
klas V (24,5% - w klasach IV, 43,3 – w klasach V, 27,5% - w klasach VI, 26,6% - w klasach 

VII, 32,1% - w klasach VIII; wykres Psz2). Poczucie niesprawiedliwego oceniania staje się 
powszechniejsze u uczniów i uczennic wraz z kolejnymi klasami szkolnymi (wykres Psz4). 

W klasach IV problem ten deklaruje 16,5% uczących się, w klasach V - 20,1%, w klasach VI 

– 24,4%, w klasach VII – 30,2%, w klasach VIII – 34,8%. Ogółem problemy z niesprawiedli-
wym ocenianiem zgłasza 26,4% uczniów i uczennic. 

Wspomnianym problemom towarzyszą także, acz raczej sporadycznie, problemy techniczne 

związane z obsługą sprzętu komputerowego w trakcie trwania lekcji (wykres Psz12) - tego 

typu problem sygnalizuje 12,2% uczących się, w tym 14,6% - w klasach IV, 9,5% - w klasach 

V, 11,8% - w klasach VI, 10,7% - w klasach VII, 14,4% - w klasach VIII.

Zdecydowanie optymistyczniej prezentują się wyniki, w których uczennice i uczniowie od-

nosili się do problemów związanych z relacjami społecznymi w procesie edukacji. Wyróż-

niono wśród nich między innymi te dotyczące kontaktów z nauczycielkami/nauczycielami 



63

i  rówieśniczkami/rówieśnikami. Brak umiejętności rozmowy z nauczycielkami i nauczy-
cielami zadeklarowało 31,6% uczniów i uczennic (23% - w  klasach IV, 28,4% - w  kla-

sach V, 35,1% - w klasach VI, 31% - w klasach VII, 34,4% - w klasach VIII; wykres Psz10). 

Wprost złe kontakty z nauczycielkami i nauczycielami deklaruje 18,3% uczniów i uczen-
nic (9,9% - w  klasach IV, 16,3% - w  klasach V, 18% - w  klasach VI, 19,6% - w  klasach VII, 

24% - w  klasach VIII; wykres Psz11). Problemy w  kontaktach z  rówieśnikami dotyczą 

uczniów i uczennic wszystkich klas (wykresy Psz.5, Psz6). Kłótnie z koleżankami i kolegami 
deklarowało w badaniach 18,4% uczących się (20,4% - w  klasach IV, 16,3% - w  klasach 

V, 22,5% - w klasach VI, 14,1 - w klasach VII, 26,6% - w klasach VIII; wykres Psz.5), zaś do-

świadczanie sytuacji, w której koleżanki i koledzy nie odzywają się do ucznia/uczennicy 
zadeklarowało 21% uczących się (18% - w klasach IV, 13,4% - w klasach V, 19,7% - w kla-

sach VI, 23% - w klasach VII, 26,6% - w klasach VIII; wykres 6). 

Ważne z perspektywy realizowanego badania oraz budowania sieci wsparcia było pytanie 

o to czy uczennice/uczniowie mają osoby, do których mogą zwrócić się z prośbą o pomoc. 
Brak takiej osoby zadeklarowało 16,9% uczennic i uczniów (wykres Psz8). Co istotne, licz-

ba tych osób w poszczególnych klasach jest bardzo zbliżona, w klasach IV – brak takiej oso-

by wskazało 16,4%, w klasie V – 19,4%, w klasie VI – 16,8%, w klasach VII i VIII – 16,6%. 

W perspektywie przygotowania szkoły do zajęć stacjonarnych, należy także zadbać o kom-

fort psychiczny uczennic i  uczniów związany bezpośrednio z  występowaniem Covid - 19. 

Wśród uczestniczących w badaniu uczniów i uczennic 24,7% boi się, że po powrocie do 
szkoły zarazi się koronawirusem, w tym 26,7% - w klasach IV, 20,9% - w klasach V, 23,4% - 

w klasach VI, 29,5% – w klasach VII, 34,5% – w klasach VIII (wykres Psz13).

Na prośbę o  wskazanie innych, niż wymienione wyżej problemy szkolne – 579 uczniów 

i uczennic stwierdziło, że nie ma innych problemów niż wymienione. W pozostałych przy-

padkach największa liczba odpowiedzi zaczynała się od sformułowania boję się… (n=41), 

wśród tych lęków wymieniano: lęk o oceny (n=9), lęk przed nauczycielkami i nauczycielami 

(bo krzyczą, nie rozumiemy czego od nas chcą, nie są sprawiedliwi, są niemili) (n=8), lęk zwią-

zany z obawami wyśmiania przez klasę i wstydem (n=6), z ponownym kontaktem z rówieśni-

kami (n=5), ze sprawdzianami, kartkówkami (n=2), z konkretnymi dziećmi (n=2), z ocenami 

koleżanek/kolegów (n=2). Pojawiły się także deklaracje lęku o „zaliczenie” klasy i zdanie do 

następnej (n=3), o brak dobrych ocen (n=3 ), a także lęk przed szkołą, jako taką (n=1).

Ponadto 20 osób wskazało na fakt dokuczania im przez rówieśników w szkole, 18 osób na 

problemy z konkretnymi nauczycielkami/nauczycielami, a 16 osób odczuwa stres związany 

z kontaktem z nauczycielkami/nauczycielami. Na problemy z zaległościami i brakiem rozu-

mienia lekcji wskazało 13 osób, 7 - na brak umiejętności skupienia się, 6 - na brak motywacji, 

4 osoby - na problemy ze swoim samopoczuciem psychicznych i emocjonalnym (depresja, 
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obniżone poczucie wartości, problem z niską samooceną). Dla uczniów i uczennic znaczenie 

ma także brak czasu dla siebie i przeciążenie obowiązkami, które prowadzi to utraty zna-

jomych - 7 osób. Pojedyncze wypowiedzi uczennic i uczniów dotyczyły obaw, że nie dosta-

ną się do wymarzonej szkoły, wskazywały na problemy związane z poczuciem zamęczenia 

w związku z koniecznością przebywania w domu.

Uczennice i uczniowie zgłaszali także problemy techniczne związane z Internetem, a wśród 

nich problemy z jakością połączenia, z niekontrolowanym wylogowywaniem się z systemów 

podczas zajęć, co prowadziło do nieobecności na lekcjach, czy też ograniczonych możliwości 

uczestnictwa w nich (n=20).

Nauczanie zdalne pogłębiło moją nieśmiałość, zdecydowanie łatwiej mi 
napisać wiadomość tekstową do nauczyciela niż zapytać na lekcji, problemy 

z koncentracją i pełnym skupieniem na lekcji. 
(uczennica, VII klasa) 

Problem z przekonaniem się do odpowiedzi na lekcji, jest to powiązane po części 
z jednym pytaniem wyżej, jednakże mój problem jest troszkę większy niż się wydaje, 

mój mózg i ciało nie potrafi się przemóc, aby włączyć mikrofon i odpowiedzieć, pomimo, 
iż znam odpowiedź, przez to załapuję minusy i boję się, iż w szkole 

też nie będę mogła się odezwać.  
(uczennica, VII klasa) 

Rodzice myślą, że lekcje zdalne=wakacje, co nie jest prawdą, 
bo stres, jaki odczuwamy jest okropny. 

(uczennica, VII klasa) 

Jestem dyslektyczką i problemy miałam w szkole, a w domu mogę 
zawsze liczyć na pomoc. W szkole było różnie. 

(uczennica, VII klasa)

Nie mam wglądu do swoich sprawdzianów, co nie pozwala mi poznawać 
swoich błędów i ich poprawiać.  

(uczennica, VII klasa) 

Takie, że tak naprawdę czegoś się nauczyłem, a wygląda 
to tak, jakbym nic nie wiedział. 

 (uczeń, VIII klasa)  
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Wśród swobodnych wypowiedzi pojawiały się także takie, które mówiły wprost o braku problemów 

szkolnych i pozytywnym nastawieniu uczennic i uczniów zarówno do edukacji zdalnej, jak i powrotu 

do edukacji bezpośredniej oraz takie, które w pytaniu o problemy szkolne odnosiły się do dotychcza-

sowych negatywnych doświadczeń z edukacji bezpośredniej.  

Nie mam problemów. Jestem wesołą i spokojną dziewczyną.  
(uczennica, IV klasa)

Gnębili mnie i bili w szkole, ale nauczyciele nie widzą w tym problemu i mówią, 
że to moja wina.  Nauczyciele nie ukarzą osoby, która gnębi lub bije, tylko wstawią 

uwagę i naganę tej osobie, która się obroni.  Sam tego doświadczyłem.  
(uczeń, VII klasa)

Wśród problemów szkolnych zadeklarowanych przez uczniów i uczennice wydaje się, 
że dominujące są te, które w sposób bezpośredni dotyczą realizacji procesu dydaktycz-
nego, wiążą się z obawami przed egzaminami (59,6% uczących się), brakiem rozumienia 
lekcji (46,7% uczących się), zaległościami w lekcjach (43,8% uczących się), lękiem przed 
wypowiadaniem się na lekcjach (40,3% uczących się), a także z gorszymi ocenami (29,7% 
uczących się) oraz poczuciem niesprawiedliwości w ocenianiu (26,4% uczących się). Co 
istotne, w stwierdzeniach dotyczących lęku przed odpowiadaniem wobec całej klasy, 
braku rozumienia lekcji oraz zaległości szkolnych dominują odpowiedzi uczniów i uczen-
nic klas VII – a zatem tych, którzy w nadchodzącym roku szkolnym będą przygotować 
się do zakończenia edukacji w szkole podstawowej. Warto też zwrócić uwagę na sytu-
ację osób uczących się w klasach V, których odpowiedzi dotyczące obawy o pogorszenie 
się ocen mają zdecydowanie wyższą liczbę wskazań, niż w pozostałych klasach (43,3%) 
- uczący się w klasach V są to także osoby, które są wysoko ulokowane w strefie paniki. 
Natomiast należy podkreślić, że proces edukacyjny tylko w niewielkim stopniu utrudniały 
uczennicom i uczniom problemy techniczne związane z obsługą komputerów, takie pro-
blemy zgłosiło jedynie 12,2% uczniów i uczennic. 

Dla uczniów i uczennic wszystkich klas zdecydowanie znaczącym problemem szkolnym 
był lęk przed egzaminami, co odzwierciedla ukierunkowanie polskiego systemu edukacji 
i dominację w nim funkcji kontrolnej. Wymaga to szerszych przemyśleń systemowych. 
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Należy także zwrócić uwagę na istotne problemy uczniów i uczennic w zakresie umiejęt-
ności rozmów z nauczycielkami i nauczycielami, zgłaszało je 31,6% uczących się, a zatem 
prawie co trzecia osoba. Złe kontakty z nauczycielkami i nauczycielami zadeklarował już 
jednak co piąty uczący się - 18,3%. W kontekście opisanych powyżej problemów uczen-
nic i uczniów związanych z samym procesem kształcenia - dobre relacje z nauczycielami 
i nauczycielkami powinny stać się katalizatorem pozytywnych zmian w procesie kształce-
nia. Jakość interakcji społecznych między podmiotami edukacji wymaga zatem nieustają-
cego wsparcia, zwłaszcza w aspekcie kompetencji komunikacyjnych. 

Dokonując analizy uzyskanych danych stwierdzono, że kontakty uczniów i uczennic z ró-
wieśnikami można uznać za umiarkowanie poprawne – problemy w tym zakresie zgłasza-
ło 26,4 % uczących się, deklarując kłótnie z koleżankami kolegami, a 21,0% stwierdziło, 
że koleżanki i koledzy nie odzywają się do nich. Wiedząc, jak istotne są kontakty rówie-
śnicze dla prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży, warto zwrócić szczególną 
uwagę na te relacje, by móc w sposób szczególny wesprzeć osoby, które ich brak odczu-
wają, zwłaszcza, że problem ten dotyczy uczniów i uczennic wszystkich klas. 

Za pozytywny można uznać fakt, że zdecydowana większość uczniów i uczennic deklaru-
je posiadanie osoby, do której może zgłosić się o pomoc. Brak takiej osoby zadeklarowało 
16,9% uczących się - dokładnie tę sytuację prezentują dane na wykresie Psz8.

W perspektywie przygotowania szkoły do zajęć bezpośrednich, należy także za-
dbać o bezpieczeństwo uczniów i uczennic związane z występowaniem Covid-19. 
Wśród uczestniczących w badaniu 24,7% deklaruje lęk przed tym, że po powrocie do 
szkoły zarazi się koronawirusem.

Sytuacja pandemii i  związane z  nią trudności, obostrzenia, ograniczenia rozpatrywane tu 

w  kategoriach zdarzenia granicznego stanowiły i  stanowią podłoże dla pojawiających się 

i doświadczanych trudności osobistych. Ta grupa problemów i  ich rozpoznanie wydaje się 

niezwykle istotne w kontekście planowania pracy edukacyjnej i wychowawczej po powrocie 

do bezpośredniej nauki w szkole. 

Katalog problemów osobistych, których doświadczali lub mogli doświadczać uczący się 

obejmował w  założeniu kwestie samopoczucia, relacji z  bliskimi (rodzice, rodzeństwo) 

i otoczeniem (rówieśnicy, znajomi), problemów emocjonalnych (poczucie własnej wartości, 

brak chęci do działania, lęk, koncentracja uwagi czy sen). Każda osoba była proszona o to, 

by ustosunkować się do wszystkich stwierdzeń (lista obejmowała 16 pozycji) przyznając 

bądź zaprzeczając, że dany problem jej bądź jego dotyczy. Ponadto istniała możliwość dopi-

sania doświadczanego problemu, którego nie było na liście
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Wykres 11. Problemy osobiste uczennic i uczniów w czasie edukacji zdalnej 

Ogólna analiza odpowiedzi pozwala stwierdzić, że uczniowie i  uczennice w  najwięk-

szym stopniu deklarują doświadczanie problemów o charakterze emocjonalnym. 

Zauważalna jest  przy tym wysoka frekwencja odpowiedzi zaprzeczających istnieniu więk-

szości pozostałych problemów. Przykładowo, aż 94,9% uczących się zaprzecza, że są hej-
towani w Internecie, a 91,5% zaprzecza poczuciu braku wsparcia („Nikt nie chce mi po-
móc”), 89,5 % uczniów i uczennic nie dotyczy kwestia dokuczania im przez rówieśników, 
86,4% zaprzecza byciu wyśmiewanym przez koleżanki/kolegów, a 81,5 % nie kłóci się 
z koleżankami/kolegami. Biorąc pod uwagę relacje z bliskimi, 83,2% uczniów i uczennic 
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stwierdza, że nie dotyczy ich problem pogorszenia się stosunków między ich rodzicami. 
Nieco niższe, choć nadal wysokie pozostają wskazania stwierdzające brak kłótni z rodzica-
mi (70%) lub rodzeństwem (65%). 

Mimo dominacji deklaracji związanych z  brakiem doświadczania problemów z  relacjami, 

przy projektowaniu wszelkich działań pedagogicznych uwzględniać należy ów dość znaczny 

odsetek uczniów i uczennic, którzy jednak wskazują ich doświadczanie. Wszystkie one po-

winny powodować uważność dorosłych. Zwłaszcza, że problemy o charakterze emocjonal-

nym wskazywane przez uczennice i uczniów osiągnęły znaczącą liczbę wskazań: brak zdol-
ności koncentracji uwagi (52%), bycie często smutnym (41,7%), częste odczuwanie złości 
(49,9%), poczucie niezidentyfikowanego strachu, obaw (43,1%), brak chęci do działania 
(50,3%). Uczennice i uczniowie deklarują także problemy ze snem (36,9%) i poczucie bycia 
mało ważnym (32,1%). Niezbędna wydaje się analiza problemów osobistych w poszczegól-

nych klasach. Dane w tym zakresie zawierają wykresy od Po1 do Po16.

Wykresy Po1-Po16. Wypowiedzi uczennic i uczniów dotyczące ich problemów szkolnych   
                                                w czasie edukacji zdalnej z podziałem na klasy
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W celu dokonania uporządkowanej analizy wskazane problemy podzielono na dwie kate-

gorie: emocjonalne - odnoszące się do samopoczucia uczennic i  uczniów oraz problemy 

dotyczące relacji z bliskim i otoczeniem. Do pierwszej grupy zaliczono: problemy ze snem, 

poczucie bycia mało ważnym, niezidentyfikowany strachu, brak chęci do działania, częste 

odczuwanie złości, częste poczucie smutku oraz problemy z koncentracją uwagi. Do drugiej 

zaś: bycie hejtowanym w Internecie, dokuczanie przez koleżanki/kolegów, bycie wyśmiewa-

nym przez koleżanki/kolegów, kłótnie z koleżankami/kolegami, pogorszenie relacji między 

rodzicami, kłótnie z rodzeństwem, kłótnie z rodzicami, poczucie braku wsparcia. 

Analizując zatem pierwszą grupę problemów osobistych, podkreślić należy, że 31,8% 
uczniów i uczennic klas IV, 32,6% z klas V, 34,5% z klas VII oraz 38,9% z klas VIII po-
twierdza problemy ze snem. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na uczących się w  kla-
sach VI, wśród których problemy ze snem deklaruje prawie 41,9% osób (wykres Po2). 

Uczniowie i  uczennice tych klas wymagają szczególnej uwagi w  kwestiach szerszego dia-

gnozowania problemów emocjonalnych, ponieważ także w odniesieniu do kolejnych proble-

mów wyraźnie odznaczają się częstszym deklarowaniem ich doświadczania, niż ich koleżan-

ki i koledzy z pozostałych klas.  

Biorąc pod uwagę poczucie bycia mało ważnym na podkreślenie zasługuje fakt, że zdecydo-
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wana większość uczących się zaprzecza, jakoby czuli się mało ważni. W klasach IV, V i VII ok. 
28% uczennic i uczniów stwierdziło, że czują się mało ważnymi osobami. Warto zwrócić 

uwagę na to, że w klasach VI i VIII więcej osób niż w pozostałych klasach deklarowało, że 

poczucie bycia mało ważnym to ich problem (37,5% - w klasach VI, 34,3% - w klasach VIII; 
wykres Po3). Uczący się w tych klasach także częściej wskazywali, że dotyczy ich stwierdze-

nie: Boję się, ale nie wiem czego. (49,7% - w klasach VI, 43,6% - w klasach VIII; wykres 

Po4).  

W odniesieniu do kolejnego problemu dotyczącego chęci do działania rozkład odpowiedzi 

uczniów i uczennic w klasach V-VII był równomierny - brak chęci do działania zadeklarowa-
ło 41,7% uczniów i uczennic w klasach IV, 48,1% - w klasach V, 49,7% - w klas VI, 49,0% 
- w klas VII i aż 60,3% - w klas VIII (wykres Po5). Sytuacja klas VIII, choć trudna w tym za-

kresie, wykracza poza rekomendacje dla szkół podstawowych. 

Znaczącym problemem wydaje się częste odczuwanie przez uczących się złości (wykres 

Po13) – w klasach IV 41,4% uczniów i uczennic stwierdziło, że często się złości, w kla-
sach V – 52,6%, w klasach VI - 51,0%, w klasach VII – 49,3%, w klasach VIII – 53,2%. 
Uczennicom i uczniom towarzyszy także poczucie smutku (wykres Po14). W IV klasie 34,9% 

uczących się deklaruje, że często jest smutna/y, w  klasie V – 40,0%, w  klasie VI – 44,5%, 

w klasie VII - 41,5%, a w klasie VIII – 43,4%. Ostatnim w grupie problemów osobistych o cha-

rakterze emocjonalnym i związanych z samopoczuciem jest problem z koncentracją uwagi 

(Nie umiem się skupić. - wykres Po15). W tym obszarze ponad połowa uczniów i uczen-

nic na wszystkich poziomach, z wyjątkiem najmłodszych, uczących się w klasie IV (41,6%), 

deklaruje doświadczanie problemów z koncentracją.  Najtrudniej pod tym względem jest 

uczniom i uczennicom klas VIII, spośród których prawie 57% nie może się skupić oraz uczą-

cym się w klasach VI, gdzie problem ten jest zgłaszany przez 55,4% osób.

Biorąc pod uwagę drugą grupę problemów osobistych, czyli tych w relacjach społecznych, 

podkreślić należy, że zdecydowana większość uczennic i uczniów na każdym poziomie 

stwierdza, że nie doświadcza hejtu w Internecie (wykres Po6). Jednakże z  racji specyfi-

ki zjawiska (mogącego mieć charakter ukryty, niedostrzegalny dla innych), a  także coraz 

większej i intensywniejszej aktywności w sieci dzieci i młodzieży należy uczulić dorosłych 

na sytuację tych uczennic i uczniów, którzy jednak taki problem wskazali jako doświadcza-

ny. Wśród uczących się w klasach IV 5,3% uznało, że dotyczy ich problem hejtu w sieci, zaś 

w klasach V – 6%, w klasach VI – 5,4%, w klasach VII – 3,8%, a wśród ósmoklasistów - 5,5% 

doświadcza hejtu. 

Podobnie jak w przypadku hejtu internetowego, zdecydowana większość uczniów i uczen-

nic na każdym poziomie deklaruje, że nie doświadcza dokuczania ze strony koleżanek/
kolegów (wykres Po7). Odpowiedzi aprobującej dla pytania o doświadczanie dokuczania 
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przez koleżanki/kolegów udzieliło w klasie IV – 13,2% osób, w klasie V – 6,0%, w klasie VI 
– 12,2%, w klasie VII – 12,4%, zaś w klasie VIII – 7,8%. W odniesieniu do kolejnego proble-

mu dochodzi do rozróżnienia między wskazanym powyżej dokuczaniem, a wyśmiewaniem 

przez koleżanki/kolegów. Okazuje się, że tu również zdecydowana większość uczennic 

i  uczniów zaprzecza, jakoby doświadczała wyśmiewania ze strony rówieśników (wykres 

Po8). Podkreślić jednak tu należy, że w stosunku do poprzedniej kwestii, w przypadku wy-

śmiewania wzrasta liczba tych, którzy jednak tego problemu doświadczają. W klasach IV 
- 13,2% odpowiadających czuje się wyśmiewanymi, w klasach V - 13,4%, w klasach VI 
najwięcej, bo 16,4%, zaś w klasach VII - 13,1 % uczących się. Najmniej osób doświadcza 

wyśmiewania w klasach VIII, bo 10,6%.

Kolejny problem - kłótnie z rówieśnikami - deklaratywnie nie dotyczy zdecydowanej więk-

szości uczennic i  uczniów na wszystkich poziomach (wykres Po9). Jednak w  porównaniu 

z dwoma poprzednimi problemami (wyśmiewanie i dokuczanie) okazuje się, że jest to naj-

trudniejszy aspekt relacji z  koleżankami/kolegami. Odsetek uczniów i  uczennic doświad-

czających konfliktów jest wyższy w każdej klasie. Wśród uczennic i uczniów klas IV - 20% 
kłóci się z rówieśniczkami/rówieśnikami, w klasach V - 14,9%, VI - 21,5%, VII - 16,4%, 
a w klasach VIII - 18,2%.

Analizując problem kłótni z  rodzeństwem (wykres Po11), należy z  całości grupy ankieto-

wanych uczniów i uczennic wyszczególnić tych, którzy mają rodzeństwo.  Zamieszczone tu 

zestawienie wskazań tego problemu dotyczy wyłącznie uczennic i uczniów posiadających 

rodzeństwo z uwzględnieniem podziału na klasy (Tabela 22).

Tabela 22. Rozkład wypowiedzi uczennic i uczniów posiadających rodzeństwo 

                         w odniesieniu do problemu kłótni z nim

 Klasa IV V VI VII VIII  Razem

 n % n % N % n % n % n %
Kłócę się z 
rodzeństwem

55 37,2 60 45,1 113 50,4 87 30,5 68 30,8 383 37,9

Nie kłócę się  
z rodzeństwem

93 62,8 73 54,9 111 49,6 198 69,5 153 69,2 628 62,1

Razem 148 100,0 133 100,0 224 100,0 285 100,0 221 100,0 1011 100,0

Analiza zawartych w tabeli danych pozwala na stwierdzenie, że problem kłótni z rodzeń-
stwem dotyczy 37,9% uczniów i uczennic szkół podstawowych. Rozkład odpowiedzi 
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w poszczególnych klasach wskazuje na to, że kłótni z braćmi lub siostrami doświadcza pra-

wie połowa uczniów i uczennic klas IV, V, VII i VIII i nieznacznie ponad połowa (50,4%) uczą-

cych się w klasach szóstych. 

W obszarze relacji z rodzicami uzyskane dane pokazują, że im starsi są uczący się, tym czę-

ściej ten problem ich dotyczy (wykres Po12). Gdy w klasach najniższych (IV i V) kolejno 
20,7% i 21,9% uczennic i uczniów wskazywało, że kłóci się rodzicami, to w klasach wyż-

szych zauważalny jest wyraźny wzrost deklarowanych kłótni z rodzicami. W klasie VI wyno-
si on 30,4%, w klasie VII – 30,3% i w klasie VIII – 36,2%. Uczniowie i uczennice wskazywali 

również, że problem pogorszenia się relacji między rodzicami dotyczy ich w ograniczonym 

zakresie (wykres Po10). W klasach IV 13,3% uczących się oceniło, że relacje między ich 
rodzicami się pogorszyły, natomiast wśród uczniów i uczennic klas V problem ten wskaza-
ło 18,7%, 17,0% w klasach VI, 15,9% - w klasach VII i 18,6% w klasach najwyższych (VIII). 
Analizując odpowiedzi na pytanie, w  którym uczący się mieli określić czy brak wsparcia 

ze strony innych osób jest ich problemem (wykres Po16) można stwierdzić, że sytuacja 

uczniów i uczennic biorących udział w badaniu jest – w tym zakresie - dość pozytywna. Od 
89,9% w klasach VIII do 93,4% uczniów i uczennic w klasach IV stwierdziło, że są osoby, 
które chcą im pomóc - szerszych informacji w tym zakresie udzielili uczniowie w dalszej 

części kwestionariusza (wykresy 12 i 15).

Uczący się, którzy zdecydowali się uzupełnić swoją wypowiedź o swobodne refleksje na te-

mat problemów osobistych najczęściej pisali o tym, że nie chcą o nich mówić. Podkreślali, 

że choć mają poczucie, że wokół są dorośli (szczególnie rodzice), którzy mogliby im pomóc, 

to mają problem z proszeniem o pomoc (n=35). Zdarza się, że potrafią wprost określić wła-

sną potrzebę wsparcia psychologicznego, jednocześnie boją się lub wstydzą zapytać rodzi-

ców o zgodę na nie. Są też osoby, które zaznaczyły, że obawiają się konsekwencji zgłoszenia 

swoich problemów osobie dorosłej. 

Wśród wskazanych problemów ponownie wymieniane były te, które dotyczą szkoły, egza-

minów, stresu związanego z powrotem do szkoły (n=21) oraz relacji z rówieśnikami – poczu-

ciem odrzucenia, izolacji, konfliktów z najbliższymi koleżankami i kolegami, hejtem (n=12). 

Młodsze dzieci wskazują niekiedy konkretną koleżanką/kolegę, z  którymi są w  konflikcie 

lub się jej/jego boją. 11 osób zwróciło uwagę na problemy rodzinne, związane między inny-

mi z rozwodem rodziców, chęcią zamieszkania z drugim z rodziców, kłótniami z rodzicami, 

czy też brakiem czasu rodziców. 

Uczennice/uczniowie zwracali także uwagę na swoją pogarszającą się kondycję psychiczną 

– zaznaczali, że mają problemy z opanowaniem emocji: złości, smutku, lęku (n=12), identyfi-

kują u siebie depresję i stany lękowe (n=8), niską samoocenę (n=8), problemy ze snem (n=5), 

z motywacją (n=5), myśli samobójcze (n=4), problemy ze stresem i stanem napięcia (n=4), 
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z przemęczeniem (n=3), z jedzeniem i bulimią (n=2) – każda z tych osób wymagałaby osob-

nego diagnozowania i szybkiego wsparcia.   

Uczennice i uczniowie pisali także o poczuciu osamotnienia, o lęku przed kontaktami z ludź-

mi i wychodzeniem z domu, związanym z podstawowymi aktywnościami, jak chociażby za-

kupy (n=7), a także lękiem o swoją przyszłość (n=3). Uczennic i uczniów dotykają także pro-

blemy związane ze zdrowiem fizycznym (n=3), czy też nadwagą (n=2). 3 osoby zwróciły też 

uwagę na swoje trudne warunki ekonomiczne i mieszkaniowe. 

Nie mam innych [problemów – red.] staram się cieszyć życiem tyle ile mogę <3:*. 
(uczeń, VIII klasa) 

Boję się, że jeśli powiem komuś, że źle się czuje, pomyśli, że robię to dla atencji. 
Często jest tak, że ja pytam kogoś jak się czuję, on mi odpowiada, ja tą osobę wspieram, 

ale nie dostaje tego samego w zamian. Czuję się niepotrzebna. Czuje jakbym nie była 
nikogo 1. wyborem, w sensie, że moi znajomi wolą spotkać się z innymi, a jak oni nie mogą, 
dopiero do mnie piszą. Jeśli mam być szczera, bardzo źle sobie teraz radzę, ale to nie przez 

zdalne tylko przez to jaką mam klasę/przez ludzi otaczających mnie. Poza tym czuję się bardzo 
źle w moim ciele. Ostatnio mam dużo więcej „słabych dni” niż chyba kiedykolwiek. Mam coraz 

mniej siły (takiej psychicznej jakby). Nie wiem co jest ze mną nie tak, chciałabym po prostu 
zacząć cieszyć się z tego, że żyje. Przepraszam, że się tak rozpisałam 

 (uczennica VII klasa) 

Chce napisać teraz o wszystkich uczniach. Nasze samopoczucie jest fatalne i nie 
dajemy sobie rady. Fakt są osoby które może sobie poradziły lecz nie jest to dużą grupa. 

Większość nastolatków nie chce bądź nie umie rozmawiać o tym jak się czują i duszą to w 
sobie. Jest naprawdę źle i proszę jak wrócimy do szkoły nie utrudniajcie nam tego. To co 
wcześniej napisałam wiem z własnego doświadczenia, byłam w tym roku u psychologa 
i w szpitalu psychiatrycznym i rzeczywiście jest problem u nastolatków. W mojej klasi 

 również, 1 to nawet moich najbliższych przyjaciół. Podczas pandemii dużo się zmieniło, 
naprawdę bardzo dużo. I znowu proszę aby nauczyciele potraktowali 

nas łagodnie. Będziemy bardzo za to wdzięczni. 

(uczennica, VIII klasa)

À propos, wspomniałam o dwóch koleżankach z Internetu... Chyba jedyne 

osoby w moim wieku (które nie są mną), z którymi rozmawiam. Mówiąc «rozmawiam» 

mam na myśli «piszę z nimi (SMS-y)», a nie faktyczną rozmowę. Niestety, obydwie 
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mieszkają dość daleko ode mnie, co uniemożliwia nam spotkanie (tzn. moi rodzice są 

skorzy do zawiezienia mnie do jednej z nich, ale i ona, i ja boimy się tego spotkania 

haha). W szkole mam (miałam..?) jedną przyjaciółkę, znałyśmy się od przedszkola 

i naprawdę jej ufałam, ale po takiej długiej przerwie i roszadach w znajomościach 

 które zawsze miały miejsce w naszej klasie, nie jestem pewna, czy jest tą samą osobą, 

którą znałam. Podczas zdalnych w ogóle z nią nie rozmawiałam, co pewnie było 

wielkim błędem z mojej strony, ale ona też się nie odzywała, więc co mi tam?  

(uczennica, VII klasa) 

Tak, owszem mam, aczkolwiek nie chcę o nich mówić bo albo by nikt nie uwierzył, 
albo zostało by to zgłoszone gdzieś gdzie nie powinno.  

(uczeń, VII klasa) 

Potrzebuję wizyty u psychologa ale boję się reakcji rodziców na moją prośbę. 

(uczennica, VIII klasa)

Wśród wskazanych przez uczniów i uczennice problemów natury osobistej najbardziej 
znaczące wydają się te odnoszące się do ich kondycji emocjonalnej i samopoczucia, 
a zatem wiążące się z brakiem zdolności do koncentracji uwagi (52%), brakiem chęci do 
działania (50,3%), złością (49,9%), częstym odczuwaniem smutku (41,7%), z poczuciem 
niezidentyfikowanego strachu (43,1%), Co istotne, w tej kategorii problemów u uczniów 
i uczennic niemal wszystkich klas (z wyjątkiem klas IV) dominują trudności związane 
z koncentracją uwagi. W tym aspekcie szczególnie należy zwrócić uwagę na uczniów 
i uczennice klas VIII, spośród których prawie 57,0% nie może się skupić oraz uczniów 
i uczennice klas VI, gdzie problem ten jest zgłaszany przez 55,4% osób. Problemem do-
świadczanym przez uczestniczących w badaniu – drugim pod względem liczby odpowie-
dzi potwierdzających - jest brak chęci do działania. Problem ten dotyczy blisko połowy 
uczniów i uczennic. Ponownie wyjątkiem są tu klasy IV, co niewątpliwie warto powią-
zać z najwyższym wynikiem w strefie napięcia występującym w tej grupie. W większości 
problemów określonych jako emocjonalne i związane z samopoczuciem pod względem 
odpowiedzi mogących wskazywać na trudności w tych obszarach wyróżniają się klasy VI.

Za pozytywny można uznać fakt, że zdecydowana większość uczennic i uczniów dekla-
ruje, że nie dotyczą ich problemy związane z relacjami społecznymi (rodzina, otoczenie). 
Bardzo niska liczba wskazań, niemal we wszystkich klasach, dotyczy doświadczenia do-
kuczania ze strony koleżanek/kolegów, bycia przez nich wyśmiewanym (w obu kwestiach 
wskazania nie przekraczają 17%), doświadczenia hejtu w Internecie (poniżej 7% potwier-
dzeń w każdej klasie). Biorąc pod uwagę pozostałe problemy osobiste związane ze sfe-
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rą interakcji, zaobserwowano wyższy odsetek wskazań potwierdzających wchodzenie 
w kłótnie z rodzicami czy rodzeństwem (między 20%x a 38% ) - wyższe wartości odno-
towano w klasach wyższych.  Pamiętać należy, że dla adolescentów wchodzenie w nie-
porozumienia z rodzicami i zwrot ku rówieśnikom, są zjawiskami wpisanymi w dynamikę 
procesów rozwojowych. 

Niewątpliwie za dobry sygnał traktować należy sposób odniesienia się do problemu sfor-
mułowanego słowami: Nikt nie chce mi pomóc. We wszystkich klasach ponad 89% uczą-
cych się zaprzeczyło jego doświadczaniu. Oznacza to, że uczniowie i uczennice czują, 
że mają osoby, na które mogą liczyć. 

Podejmując refleksję nad tym, o co szczególnie powinno się zadbać w perspektywie po-
wrotu do edukacji bezpośredniej, na podstawie danych dotyczących problemów osobi-
stych, jest to niewątpliwie sfera poznawczo-emocjonalna (poczucie własnej wartości, 
koncentracja uwagi, motywacja do działania) oraz wzmocnienie relacji rówieśniczych, 
gdyż mogą mieć one istotne znacznie w ponownej adaptacji do warunków szkolnych. 
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POTENCJAŁ WSPARCIA - OSOBY ZNACZĄCE 
W ŻYCIU UCZENNIC I UCZNIÓW

W sytuacjach trudnych, granicznych czynnikiem szczególnie chroniącym dzieci i młodzież, 

jest posiadanie osoby, której się ufa i  którą postrzega się jako sprzymierzeńca mogącego 

udzielić wsparcia. Taką rolę może pełnić zarówno ktoś z grona najbliższych, jak i spoza tego 

kręgu. Optymalną sytuacją jest posiadanie licznej i  zróżnicowanej wiekowo grupy osób 

wspierających. Wsparcie rówieśnicze, zwłaszcza w  sytuacjach kryzysowych może okazać 

się jednak niewystarczające. Czas pandemii, to czas wzmożonego zapotrzebowania na wza-

jemne wspieranie się ludzi, stąd też potrzeba rozpoznania uczniowskich zasobów w tym ob-

szarze. 

Wykres 12. Osoby, do których zwracają się uczennice i uczniowie w sytuacjach 
                            problemów szkolnych (Opsz)  - rozkład wypowiedzi 
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Wykresy OPsz1-OPsz12. Rozkład wypowiedzi uczennic i uczniów dotyczących  wskazań         
                                               osób, do których zwracają się w sytuacjach problemów 
                                                              szkolnych (Opsz)  
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Uczniowie i  uczennice w  zdecydowanej większości deklarują, że mają osoby, do których 
mogą się zgłosić o pomoc, gdy tego potrzebują. Zdecydowany brak takiej osoby dekla-
ruje 5% uczących się, 2,6% twierdzi, że raczej jej nie ma. Z kolei 12,1% uczniów i uczen-

nic twierdzi, że trudno im powiedzieć, czy taką osobę mają, jednak 9,7% uczących się po-

twierdza obecność w swoim życiu takiej osoby, a aż 70,6% twierdzi, że zdecydowanie ma 

taką osobę. Najczęściej wskazują, że takimi osobami są ich rodzice (76,8%), w tym 50,8% 

twierdzi, że zdecydowanie to ich rodzice, 26% - potwierdza, że to raczej rodzice. Pozostali 

członkowie rodziny obdarzani są już mniejszym zaufaniem - rodzeństwo otrzymało 23,8% 
wskazań, w tym 10,9% zdecydowanie tak, 12,9% - raczej tak, babcie i dziadkowie natomiast 
otrzymali 20,2% wskazań, w tym 9,6 zdecydowanie tak, 10,6% - raczej tak.

Drugą, najliczniejszą po rodzicach grupą osób, do których uczniowie i uczennice zwracają 

się o pomoc są ich koleżanki i koledzy z klasy - 63,5%, w tym 30,6% twierdzi, że zdecydowa-

nie to ich koleżanki/koledzy, 32,9%, że raczej oni. Koleżanki i koledzy spoza klasy zostały 
wskazane przez 37,8% osób, w tym zdecydowanie tak - 20,5%, a raczej tak - 17,3%.

Po rodzinie i rówieśnikach, trzecią grupą osób obecnych w życiu uczniów i uczennic jest ka-

dra pedagogiczna, szczególnie istotna w kontekście pytania o problemy szkolne. Uczący się 

najczęściej deklarują, że spośród jej grona zwróciliby się o pomoc do nauczycielki/nauczy-
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ciela - 37,1% (zdecydowanie tak - 13,4%, raczej tak - 24,7%), do wychowawczyni/wycho-
wawcy - 31,3% (14,3% - zdecydowanie tak, 17% - raczej tak), najmniejszą liczbę wskazań 

w badaniu otrzymali: pedagożka/pedagog szkolny - 5,4% (3,1% - zdecydowanie tak, 2,3% 

- raczej tak), psycholożka/psycholog szkolny 4,2%3 i dyrektorka/dyrektor szkoły - 3,8% 

(2% - zdecydowanie tak, 1,8% - raczej tak).

Uczennice i uczniowie wskazują jeszcze jedno źródło pomocy – mianowicie Internet. W In-
ternecie pomocy szuka 56,8% uczących się (31,2% - zdecydowanie tak, 25,6% - raczej tak).

W pytaniu o osoby, które uczennice i uczniowie mogliby poprosić o pomoc w radzeniu sobie 

z problemami szkolnymi wyraźnie zarysowuje się tendencja spadającego zaufania uczennic 

i uczniów do osób dorosłych – im starsze uczennice i uczniowie, tym rzadziej wskazują do-
rosłych jako osoby, do których zwracają się po pomoc. Najwyraźniej dotyczy ona identy-

fikowania rodziców jako źródła wsparcia - różnica między deklaracjami uczennic i uczniów 

klas IV, a  deklaracjami uczennic i  uczniów klas VIII wynosi aż 19,4% (suma odpowiedzi: 

zdecydowanie tak oraz raczej tak; wykres 13). Interesującym wydaje się fakt, że uczennice 

i uczniowie z klas VIII ponownie odbudowują swoje relacje z nauczycielkami/ami i wycho-

wawczyniami/ami klasy deklarując, że są to osoby, które mogą poprosić o pomoc w sytuacji 

problemów szkolnych (zmiana między klasami VII a VIII w stosunku do nauczycielek i na-

uczycieli - o 5,4%, w stosunku do wychowawczyń/ców klas - o 2,7%; wykres 13). Być może 

wiąże się to ze zbliżającymi się egzaminami i zwiększonymi potrzebami w tym zakresie. 

Na podstawie analizy danych zwrócić należy uwagę na wzrost roli rówieśników jako źródła 
pomocy (wyjątek stanowią tutaj klasy V) oraz bardzo wysoki wzrost roli Internetu jako 
przestrzeni, w  której uczennice i  uczniowie poszukują wsparcia (zmiana między klasą IV 

a  VIII wynosi 38,7%; wykres 14). Wraz z wiekiem rośnie także u uczących się poczucie 
braku osoby, do której mogą się zwrócić o pomoc w sytuacji problemów szkolnych (zmia-

na między klasą IV a VIII wynosi 4,5%; wykres 14).

3 Warto pamiętać, że nie we wszystkich placówkach szkolnych jest możliwy dostęp do psychologa. 
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Wykres 13. Osoby, do których zwracają się uczennice i uczniowie w sytuacjach problemów   
                           szkolnych  - rozkład wypowiedzi o tendencji malejącej 

Wykres 14. Osoby, do których zwracają się uczennice i uczniowie w sytuacjach  
                            problemów szkolnych  - rozkład wypowiedzi o tendencji rosnącej
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Uczennice i  uczniowie mogli analizowane zagadnienie poszerzyć o  własne wypowiedzi. 

Najczęściej jako źródło wsparcia wymieniali swoich przyjaciół, kolegów, chłopaka/dziew-
czynę (n=51), czasami precyzując, że są to koledzy z klasy, spoza klasy, z podwórka, czy na 

przykład ze starej klasy lub znajomi poznani w  Internecie.  9 osób wskazało, że korzysta 

z  pomocy korepetytorów lub ze specjalistycznych stron internetowych, wśród których 

wymienili brainly.pl, Junko (osoba z serwera na Discordzie).

Swoje odpowiedzi uzupełnili wskazując także, że mogą liczyć na pomoc - ogólnie ujmując 

-  bliskich (n=7), wśród nich także konkretnie wskazali ciocię lub wujka (n=21), kuzynkę/

kuzyna (n=19). 59 osób podkreśliło, że nie szuka pomocy, a 24, że jej nie potrzebuje lub od 

nikogo jej nie chce.

Zdarzały się także pojedyncze wypowiedzi, które wskazywały na możliwość otrzymania 

pomocy od sąsiadki, partnera mamy, dziewczyny taty, jedynej koleżanki, nauczyciela lub na 

samodzielne jej poszukiwanie w książkach lub podręcznikach.

Żadnych. Staram radzić sobie sam i na ten moment mi się to w miarę udaje. 
Ale raz czy dwa, w chwilach słabości, pisałam do numeru zaufania. 

(uczennica, VI klasa)  

Gdy ma się problem ZAWSZE trzeba zwrócić się o pomoc do 
najbliższego nauczyciela. 

(uczennica, VI klasa) 

 U mnie liczy się tylko mózg. :D A jeśli już się „rozładował” 
proszę o pomoc rodziców i kolegów i koleżanek. 

(uczennica, VI klasa)

Nigdy nie potrzebuję pomocy jak już to sama próbuję rozwiązać ten problem, 
ponieważ wiem, że mogę to zrobić bez niczyjej pomocy. 

(uczennica, VI klasa)

Uczniowie i uczennice w zdecydowanej większości mają osoby, które mogą prosić o po-
moc w przypadku problemów szkolnych – brak takiej osoby deklaruje 7,3% uczących 
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się (w tym zdecydowanie tak – 4,7%, raczej tak - 2,6%). Najbardziej zaufanymi osobami 
dla uczennic i uczniów są rodzice (76,8%), koleżanki/koledzy z klasy (63,5%), koleżanki/
koledzy spoza klasy (37,8%). Mimo, że wskazywano osoby, które mogą pomóc w pro-
blemach szkolnych, to jednak kadra pedagogiczna uzyskała mniej wskazań niż rówieśni-
cy - nauczycielki/nauczyciele uzyskali 37,1% wskazań, wychowawczynie/wychowawcy 
klas - 31,3%. Uzyskane dane uwidoczniły rozdźwięk między założoną a rzeczywistą rolą 
we wspieraniu uczniów i uczennic pedagożek/pedagogów szkolnych oraz psycholożek/
psychologów szkolnych (Ci ostatni nie są dostępni w każdej szkole, bądź pracują na małą 
część etatu). Odnotować należy z niepokojem niską liczbę wskazań tej grupy zawodowej, 
jako osób, u których uczący się szukaliby pomocy (pedagożki/pedagodzy – 5,4%, psycho-
lożki/psychologowie – 4,2%; wykresy: Opsz6, Opsz7).

Zdecydowanie należy zwrócić uwagę na uczących się w klasach V, u których spadek za-
ufania do nauczycielek/nauczycieli i wychowawczyń/wychowawców klas jest szczegól-
nie znaczący i jednocześnie towarzyszy mu spadek zaufania do koleżanek i kolegów za-
równo z klasy oraz spoza klasy. Wydaje się, że są to klasy, które wymagają szczególnej 
uważności i pogłębionej pracy w obszarze interakcji społecznych  zarówno z osobami 
dorosłymi, jaki i rówieśniczkami/rówieśnikami.

Podobnie, jak przy problemach szkolnych, w  przypadku problemów o  charakterze osobi-

stym dla szerszego zrozumienia sytuacji uczniów i uczennic oraz potencjału tworzenia sieci 

wsparcia, konieczne jest zidentyfikowanie osób, do których zwracają się oni o  pomoc lub 

miejsc/źródeł/rodzajów wsparcia. 
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Wykres 15. Osoby, do których zwracają się uczennice i uczniowie w sytuacjach 
             problemów  osobistych (Opo)  - rozkład wypowiedzi

Uczniowie i  uczennice w  zdecydowanej większości deklarują, że mają osoby, do których 
mogą się zgłosić z prośbą o pomoc w  sytuacji doświadczania problemów osobistych. 

Zdecydowany brak takiej osoby deklaruje 8,0 % uczących się, 3,8 % twierdzi, że raczej 
nie ma takiej osoby, 9,7% twierdzi, że trudno im powiedzieć, czy taką osobę posiadają, jed-

nak 78,5% uczniów i uczennic potwierdza obecność w swoim życiu takiej osoby (w tym 

aż 69,6% twierdzi, że zdecydowanie ma taką osobę). 

Podobnie, jak w sytuacji problemów szkolnych, uczniowie i uczennice najczęściej wskazy-

wali, że takimi osobami są ich rodzice (68,3%), w tym 47,9% twierdzi, że zdecydowanie to 

ich rodzice, 20,4% - potwierdza, że to raczej rodzice. Pozostali członkowie rodziny już w rza-

dziej traktowani są jako źródło wsparcia - rodzeństwo otrzymało 23,7% wskazań, w tym 

13% - zdecydowanie tak, 10,7% - raczej tak, babcie i dziadkowie natomiast otrzymali 28,4% 
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wskazań, w tym 14,6% - zdecydowanie tak, 13,8 % - raczej tak.

Kolejną grupą osób, u których uczniowie i uczennice szukają pomocy są rówieśnicy, a wśród 

nich - koleżanki i koledzy z klasy, których jako źródło wsparcia traktuje 38,0% uczących 
się, w tym 16,2% twierdzi, że zdecydowanie to ich koleżanki/koledzy, 21,8%, że raczej oni 

oraz koleżanki i koledzy spoza klasy – 37,4%, w tym zdecydowanie tak - 19,9%, raczej tak 

- 17,5%.

Poza rodziną i rówieśnikami grupą obecną w życiu uczennic i uczniów jest kadra pedago-
giczna szkoły (nauczycielki/nauczyciele, wychowawczynie/wychowawcy, pedagożki/peda-

godzy, psycholożki/psychologowie oraz dyrektorki/dyrektorzy) jako ci, który są współodpo-

wiedzialni za proces edukacyjny uczennic i uczniów (zarówno kształcenie, jak i wychowanie). 

Okazuje się, że w ograniczonym zakresie są oni postrzegani przez uczennice i uczniów  jako 

źródło wsparcia w problemach osobistych. Dyrektorki/dyrektorzy w tym względzie otrzy-

mali 2,3% wskazań potwierdzających identyfikację ich jako osób, które uczący się mogą 

prosić o pomoc (w tym 1,2% - zdecydowanie tak, 1,2% - raczej tak), psycholożka/psycho-
log szkolny – 3,9% wskazań (w tym 1,9% - zdecydowanie tak, 2,0% - raczej tak), pedagoż-
ka/pedagog szkolny - 4,4% wskazań (w tym 2,0% – zdecydowanie tak, 2,4% - raczej tak), 

wychowawczynie/wychowawcy klas 13,6% (w tym 5,7% – zdecydowanie tak, 7,9% - raczej 

tak) i nauczycielki/nauczyciele 9,3% (w tym 3,9% - zdecydowanie tak, 5,4% - raczej tak).

Ostatnim deklarowanym przez uczących się źródłem pomocy w problemach osobistych jest 

Internet. Z opcji tej skorzystałoby 17,1% uczestniczek i uczestników badania (7,3% - zde-

cydowanie tak, a 9,8% - raczej tak). 

Wykresy OPo1-OPo12. Rozkład wypowiedzi uczennic i uczniów dotyczy wskazań 
                                                        osób, do których zwracają się w sytuacjach problemów 
                                                        szkolnych (Opsz)  
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We wskazaniach osób, u  których uczennice i  uczniowie szukaliby pomocy w  sytuacji do-

świadczania problemów osobistych, wyraźnie zarysowuje się tendencja obniżania się 
w kolejnych klasach szkolnych zaufania nastolatków do ludzi z najbliższego otoczenia 
społecznego. Sytuacja ta dotyczy  zarówno członków rodziny (rodziców, babci/dziad-
ka, rodzeństwa), innych osób dorosłych związanych ze szkołą (nauczycielki/nauczycie-
le, wychowawczynie/wychowawcy, pedagożki/pedagodzy, psycholożki/psychologo-
wie, dyrektorki/dyrektorzy), a nawet koleżanek/kolegów z klasy (wykres 16). W każdym 

przypadku zdecydowanie najwyższy poziom wskazań wymienionych osób zauważalny jest 

wśród uczennic i uczniów klas najniższych. Interesującym jest fakt, że wraz z wiekiem ra-

dykalnie spada znaczenie rodziny, zwłaszcza rodziców w aspekcie potencjalnego wsparcia. 

Mimo to, w klasach najwyższych są oni nadal najczęściej wskazywanymi dorosłymi przez 

53,9% ośmioklasistów (34,1% - zdecydowanie tak, 19,8% - raczej tak), do których zwróciliby 

się oni o pomoc w sytuacji odczuwania problemów osobistych.

Jednocześnie zauważyć można wzrost roli rówieśników spoza szkoły jako źródła pomocy 

(wyjątek stanowią tutaj klasy V) oraz nieznaczny wzrost roli Internetu jako przestrzeni, 

w której uczennice i uczniowie poszukują pomocy (wykres 17). Wraz z wiekiem rośnie także 

u uczących się poczucie braku osoby, do której mogą się zwrócić o pomoc w sytuacji proble-

mów osobistych (zmiana między klasą IV a VII wynosi 7,5%; wykres 17).

Wykres 16. Osoby, do których zwracają się uczennice i uczniowie w sytuacjach 
                            problemów osobistych - rozkład wypowiedzi o tendencji malejącej 
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Wykres 17. Osoby, do których zwracają się uczennice i uczniowie w sytuacjach problemów  
                           osobistych - rozkład wypowiedzi o tendencji rosnącej 

Uczennice i uczniowie, i w tym przypadku, mieli możliwość wskazania osób spoza listy, do 

których zgłosiliby się odczuwając problemy osobiste. Osobami, które uzupełniająco wska-

zali uczący się, to głównie koleżanki/koledzy (n=73), czasami zaznaczali, że są to koleżanki 

i  koledzy z  klasy, ale także spoza szkoły, z  podwórka, treningów, koledzy rodzeństwa. 53 

osoby wskazały swoich przyjaciół, 16 - osób internetowe koleżanki i kolegów, ale też 5 osób 

- znajomych, 2 osoby - chłopaka.

Wśród wymienionych osób ponownie pojawili się członkowie rodziny (n=12) lub osoby 

bliskie (n=7), uczący się także wskazywali konkretnych członków rodziny, w tym rodziców 

(n=46), rodzeństwo (n=16), ciocię/wujka (n=15), babcię/dziadka (n=12), kuzynkę/kuzyna 

(n=11).

5 osób wskazało, że szuka pomocy u psychologa, 5 osób – u nauczycielki/ nauczyciela/wy-

chowawczyni/wychowawcy, 5 osób zaznaczyło, że taką pomocą jest dla nich ich zwierzę.  

19 osób napisało wprost, że nie szuka pomocy lub że jej nie potrzebuje, bo radzi sobie sama/

sam i uważają, że problemy osobiste to ich sprawa.  

Pojedyncze wypowiedzi wskazywały także na obecnych lub byłych partnerów rodziców lub 

na poszukiwanie własnych alternatywnych form radzenia sobie z problemami – słuchanie 

muzyki, pisanie pamiętników, rozmowa z trenerem sportowym.
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Nie rozmawiam za bardzo z ludźmi o moich problemach jak już 
to trochę z rodzicami, ale przeważnie o wszystkich moich problemach 

mówię Bogu i jemu mówię wszystkie moje żale. 
(uczeń, VII klasa)

U rodziców lub piszę w moim zeszycie i to pozwala wylądować mi negatywne emocje. 
(uczennica, VII klasa)

 

Nie szukam, nie lubię obarczać innych swoimi problemami. 
(uczennica, VIII klasa)

Tak jak mówiłem. Koledzy i Internet. Mam wrażenie, że moi 
rodzice też mogą mi pomóc, ale głupio zapytać. 

(uczeń, VII klasa) 

 Zazwyczaj szukałam pomocy u psychologa, lecz teraz się boje. 
(uczennica, VIII klasa) 

 Czasem mówię o wszystkim mojej 5 letniej siostrze bo i tak nie zrozumie. 
(uczennica, VI klasa)

 Nie wiem jestem aspołeczna. 
(uczennica, VII klasa)

Umiesz liczyć licz na siebie. 
(uczeń, VII klasa) 

W zdecydowanej większości uczennice i uczniowie deklarują posiadanie osób, do któ-
rych mogą się zwrócić o pomoc w sytuacji doświadczania problemów osobistych (łącznie 
78,5%) – brak takiej osoby zgłasza 11,8 % uczących się (w tym zdecydowanie tak – 8%, 
raczej tak - 3,8%).

Najbardziej zaufanymi osobami dla uczennic i uczniów w sytuacjach problemów oso-
bistych są rodzice (68,3%, w tym: zdecydowanie tak – 47,9%, raczej tak - 20,4%). 
Co ciekawe i niepokojące, żadna z innych możliwych do wyboru opcji wsparcia nie zosta-
ła wybrana nawet w stopniu zbliżonym do tego wyniku. W dalszej kolejności uczący się 
wskazywali koleżanki/kolegów z klasy (37,8%, w tym: zdecydowanie tak – 21,5%, raczej 
tak - 16,3%), koleżanki/kolegów spoza klasy (37,4%, w tym: zdecydowanie tak – 17,5%, 
raczej tak - 19,9%), babcie/dziadków (26,3%, w tym: zdecydowanie tak – 12,5%, raczej 
tak - 13,8%), rodzeństwo (22,3%, w tym: zdecydowanie tak – 10,7%, raczej tak - 11,6%).
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Wyraźnie podkreślić należy fakt, że uczennice i uczniowie w niewielkim stopniu deklaru-
ją, że w sytuacji doświadczania problemów osobistych zwróciliby się o pomoc do kadry 
pedagogicznej: dyrektora/dyrektorki, psychologa/psycholożki, pedagoga/pedagożki, na-
uczycielek/nauczycieli czy wychowawczyń/wychowawców.

Wraz z wiekiem rośnie u uczących się poczucie braku osoby, do której mogą się zwrócić 
o pomoc w sytuacji problemów osobistych (różnica między klasą IV a VII wynosi 7,5% - 
wykres Opo14). Im wyższa klasa, tym bardziej wzrasta rola rówieśników spoza szkoły 
jako źródła pomocy (z wyjątkiem klas V) oraz nieznacznie wzrasta rola Internetu jako 
przestrzeni poszukiwania wsparcia przez uczennice/uczniów. 

Kontynuując refleksję na temat problemów osobistych uczennic i uczniów oraz odnosząc 
je do wskazywanych przez nich możliwości uzyskania pomocy, należy sformułować wnio-
sek dotyczący konieczności wzmocnienia obszarów, które jawią się jako potencjał oraz 
wprowadzenie działań naprawczych, które pozwolą na nowo zdefiniować rolę wspierają-
cą kadry pedagogicznej.   
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PERSPEKTYWA POWROTU DO EDUKACJI BEZPOŚREDNIEJ 

OBAWY

Uczennice i uczniowie kończąc niedokończone zdanie: Przed powrotem do szkoły boję się… 

dokonali swoistego zestawienia własnych obaw związanych zarówno z  nauczaniem zdal-

nym, jak i  bezpośrednim. Wypowiedzi pisemne uczestniczek i  uczestników badania przy-

pisane zostały do poszczególnych stref KNP. Najwięcej obaw oraz niepewności dotyczyło 

procesu nauki i  weryfikowania wiedzy, a  w  dalszej kolejności relacji z  rówieśnikami oraz 

z  nauczycielkami i  nauczycielami. Druga najbardziej liczna grupa wypowiedzi należała 

do uczniów, którzy przyznali, że nie boją się niczego w  perspektywie powrotu do szkoły 

(edukacji bezpośredniej). 

Na podstawie analizy zebranych odpowiedzi wyłoniono 15 kategorii, w obrębie których ze-

stawiono wskazania uczniów i uczennic. Przedstawiono je w tabeli poniżej (23).

Tabela 23: Kategorie wypowiedzi: Przed powrotem do szkoły boję się…

Lp. Kategorie Liczba 
wskazań

1 Sprawdzianów, kartkówek 
zasypania sprawdzianami, kartkówkami, testami, sprawdzania 
tego, czego uczennice/uczniowie nauczyli się w czasie zdalnej 
edukacji

220

2 Gorszych ocen 230

3 Odpowiedzi na forum (odpytywania)
odpytywania na forum, przy tablicy, przed całą klasą

85

4 Nauczycielek i nauczycieli 
będą krzyczeć, znęcać się, wymagać zbyt wiele, będą złośliwi, 
będą wywierać presję, będą surowi

83

5 Sprawdzania notatek/ zeszytów 172

6 Zadań domowych 
większej liczby zadań domowych

13
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7 Stresu, presji, złego samopoczucia 21

8 Nauki, lekcji 
nauki w ogóle i konkretnych przedmiotów, dużo nauki, 
nadrabianie zaległości, nierozumienia

49

9 Relacji 
koleżanek/kolegów, trudnych relacji, braku akceptacji, dręczenia, 
braku zrozumienia, kontaktu z ludźmi, braku porozumienia, 
nieumiejętności odbudowania relacji, wyśmiewania, bicia, bójek, 
braku umiejętności współpracy, braku tematów do rozmów, 
bycia ocenianym, nienawiści ze strony innych, integracji z klasą, 
powrotu do funkcjonowania w grupie, odrzucenia…

88

10 Egzaminów 8

11 Koronawirusa 19

12 Wyglądu i zmian fizycznych związanych z dojrzewaniem
braku akceptacji ze względu na zmieniony wygląd, obawa, że 
uczennice/uczniowie się nawzajem nie poznają

11

13 Trudności w przystosowaniu się do szkoły
Do bycia w szkole, przebywania wśród ludzi, chodzenia do szkoły, 
wcześniejszego wstawania

18

14 Brak czasu na inne czynności (np. gry), 
brak możliwości wyspania się

20

15 Niczego 213

W  świetle wyników badan podkreślić należy, że w  znacznej mierze uczennice i  ucznio-

wie przed powrotem do edukacji bezpośredniej obawiają się różnych aspektów procesu 

kształcenia. Należą do nich: oceny, sprawdziany, sprawdzanie zeszytów/notatek, odpowie-

dzi przed całą klasą  oraz osoba/y nauczycielki/a (Rysunek 4).
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Rysunek 4. Obawy uczennic i uczniów związane z procesem edukacji 

W oczekiwaniu na powrót do szkoły uczennice i uczniowie najbardziej obawiają się pogor-

szenia ocen (n=230). Spodziewają się, że nauczycielki i nauczyciele, chcą zweryfikować ich 

wiedzę lub nadrobić zaległości, „zasypią” ich sprawdzianami, testami i niezapowiedzianymi 

kartkówkami (n=220). Ponadto Ponadto lęk u  uczennic i  uczniów wywołuje potencjalne 

sprawdzanie zeszytów i  notatek sporządzanych w  czasie lekcji zdalnych (n=172). Więk-

szość uczących się tego zadania nie realizowała, co łączy z pogorszeniem uzyskanych ocen. 

Źródłem stresu i  negatywnych doświadczeń, potwierdzanym również w  stwierdzeniach 

skali KNP, są  odpowiedzi przy tablicy, przed całą klasą (n=85). Na szczególną uwagę zasłu-

guje fakt, że uczennice i uczniowie przed powrotem do szkoły boją się zachowań i postaw 

nauczycielek i nauczycieli, spodziewając się, że będą oni krzyczeć, znęcać się, wymagać zbyt 
wiele, będą złośliwi, będą wywierać presję, będą surowi (n=83).

Drugim istotnym źródłem obaw są rówieśnicy i relacje z nimi. Uczennice i uczniowie boją się 

tego, jak zostaną odebrani przez koleżanki/kolegów, braku akceptacji z ich strony, niezro-

zumienia, nieumiejętności odbudowania kontaktu, braku współpracy, odrzucenia, a  także 

tego, że będą wyśmiewani, dręczeni, bici, oceniani (n=88).

Wśród pozostałych źródeł kategorii, które w ocenie uczennic i uczniów uznać należy jako 

przyczynę lęku znalazły się: doświadczenie stresu i  presji, egzaminy, zagrożenie covid19, 

trudności adaptacyjne, brak czasu i swobody, niepewność związana ze zmianami fizycznymi 

(zmiany w wyglądzie, dorastanie). 
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Przed powrotem do szkoły boję się…

Przed powrotem do szkoły praktycznie boje się tylko jednej rzeczy, 
że jak będę stała przed tablicą to nic nie będę umiała. 

(uczennica, IV klasa)

Braku tolerancji, porozumienia, szacunku ze strony rówieśników. 
(uczennica, VI klasa)

Przed powrotem do szkoły boję się, że nie będę miała na nic czasu wolnego, 
przez ciągłe kartkówki, sprawdziany i pytania ustne. 

(uczennica, VII klasa)

Boję się, że będę miała gorszę oceny, będzie mi się ciężko 
przyzwyczaić się do normalnych lekcji oraz że, nauczyciele będą robić 

bardzo dużo sprawdzianów i kartkówek i będzie sprawdzana nasza wiedza 
dlatego nauczyciele będą nas pytać z wszystkich działów które przerobiliśmy 
podczas lekcji zdalnych i przez te wszystkie kartkówki i sprawdziany nie będę 

miała w ogóle czasu dla siebie tylko będę się ciągle uczyć. 
(uczennica, IV klasa)

Boję się jak będę dawała sobie radę przy sprawdzianach i kartkówkach 
i tego, czy rówieśnicy wciąż będą akceptować mnie oraz mój wygląd. 

(uczennica, VI klasa)

Boję się sprawdzianów, kartkówek, a najbardziej tego, że zrobię 
z siebie głupka gdy pani mnie spyta a ja nie będę w stanie 

odpowiedzieć na proste pytanie. 
(uczennica, VI klasa)

Boję się, że zostanę wyśmiana, że mogę nie zdać do klasy albo 
tego jak wyglądam czy klasa mnie będzie lubić. 

(uczennica, V klasa)

Boję się, że będę pytana, sprawdzane będą mi zeszyty, 
a ja nie będę miała. Boję się też sprawdzianów, bo zawsze na lekcji 

się stresuję, a na lekcji online nie, więc po powrocie się boję też tego. 
(uczennica, V klasa)

Znowu pełno ludzi, hałas, że nie będę nic rozumiał na lekcjach, 
pisać też nie zdążę, klasówek, testów nie zrozumiem, a uczę się. 

Do nich. Złości i krzyków nauczycieli w klasie. 
(uczeń, VII klasa)
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OCZEKIWANIA WOBEC NAUCZYCIELEK I NAUCZYCIELI

Kolejnym eksplorowanym zagadnieniem są oczekiwania uczniów i uczennic dotyczące funk-

cjonowania szkoły w formie bezpośredniej. Poproszono ich zatem o dopełnienie stwierdze-

nia: Po powrocie do szkoły chciał(a)bym, żeby nauczycielki/nauczyciele… Analiza otrzymanych 

odpowiedzi pozwala stwierdzić, że uczący się formułują swoje oczekiwania w sposób od-

zwierciedlający ich potrzebę utrzymania stanu charakterystycznego dla strefy komfortu 

(pragnąc kontynuacji „wygodnych” praktyk z nauczania zdalnego), będący wyrazem unika-

nia paniki (obaw, lęków przed powrotem oraz tym, co ich czeka w szkole), a także podtrzy-

mania napięcia (w postaci gotowości do działania). 

Na podstawie analizy zebranych odpowiedzi wyłoniono 15 kategorii, w  obrębie których 

zestawiono wskazania uczennic i uczniów. Przedstawiono je w tabeli poniżej (24):

Tabela 24. Kategorie wypowiedzi: Po powrocie do szkoły chciał(a)bym, żeby nauczycielki/ 
                         nauczyciele…

Lp. Kategorie Liczba 
wskazań

1 Byli wyrozumiali, mili 
Byli bardziej wyrozumiali, by rozumieli, że uczennicom i uczniom 
jest trudno, że nie potrafią wszystkiego i potrzebują pomocy

268

2 Nie sprawdzali zeszytów (ćwiczeń), nie oceniali notatek
Przede wszystkim, by nie sprawdzali notatek i zeszytów z okresu 
edukacji zdalnej

336

3 Mniej zadawali
mniej zadań domowych, nauki, wierszy na pamięć

100

4 Nie robili sprawdzianów, kartkówek, nie odpytywali 

niezapowiedziane kartkówki, duża liczba sprawdzianów, sprawdza-
nie wiedzy ze zdalnej edukacji

143

5 Nie wywierali presji, nacisku 

byli bardziej wyluzowani, mniej stresowali, spokojnie podchodzili do 
uczennic i uczniów 

42
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6 Rozmawiali, pomagali, odnowili relację z uczennicami i uczniami, 
dbali o emocje uczących się i ich samopoczucie, pomagali zaada-
ptować się ponownie w szkole
pomoc w nauce, docenianie  uczennic i uczniów, przyjazne nasta-
wienie, poznawanie uczennic i uczniów i ich zainteresowań, spędza-
nie z nimi czasu, rozmowa

82

7 Byli mniej surowi, mniej wymagający, bardziej łagodni 50

8 Żeby nie wstawiali złych ocen

nie przywiązywali wagi do ocen, żeby nie oceniali za zdalne

20

9 Organizowali wyjścia, wycieczki, wychodzili z uczennicami 
i uczniami na zewnątrz, grali i bawili się, spędzali z nami czas

20

10 Byli zdrowi, szczęśliwi, uśmiechnięci, spokojni (spokojniejsi), mieli 
dobry humor

18

11 Prowadzili ciekawe lekcje, uczyli dobrze 14

12 Pomogli zrozumieć trudny materiał, nadrobić zaległości, 

powtórzyli materiał z nauczania zdalnego, dali możliwość poprawie-
nia ocen

31

13 Prowadzili swobodniejsze lekcje 13

14 Żeby mniej się spieszyli w nauczaniu, nie dawali za dużo materiału 7

15 Nie wiem 25

Wyszczególnione powyżej kategorie pozwalają podzielić oczekiwania uczennic i  uczniów 

wobec nauczycielek i  nauczycieli na dwie grupy – te związane bezpośrednio z  procesem 

kształcenia oraz te odnoszące się do osoby nauczycielki i  nauczyciela, w  tym postawy 

oraz relacji z  uczennicami i  uczniami.  W  obrębie pierwszego obszaru uczącym się zależy 

przede wszystkim na tym, by nauczycielki i nauczyciele nie robili sprawdzianów, kartkówek, 

nie odpytywali (n=336), nie zadawali (n=100), zwłaszcza, by nie sprawdzali wiedzy ani nota-

tek (zeszytów) z edukacji zdalnej (n=143). Są to działania, które postrzegane są przez uczą-

cych się jako źródło obaw i niepokoju w perspektywie powrotu do edukacji bezpośredniej. 

Uczennice i uczniowie wskazują, że zamiast pośpiechu w „nadganianiu materiału” potrze-

bują i oczekują pomocy w zrozumieniu treści realizowanych w czasie nauki zdalnej (n=31). 



97

Postać nauczycielki/nauczyciela postrzegana jest jako ta, która w  procesie edukacyjnym 

ma szczególne znaczenie, od której najwięcej zależy. Uczennice i  uczniowie podkreślają, 

że potrzebują wyrozumiałych nauczycielek i  nauczycieli, miłych i  życzliwych (n=268), 

którzy będą ich lubić, rozmawiać z nimi (n=82), spędzać z nimi czas (n=20) oraz wspierać 

(n=82). W odpowiedziach uczennic i uczniów wybrzmiało wiele negatywnych doświadczeń 

związanych z z zachowaniem nauczycielek i nauczycieli, określanych przy użyciu takich wy-

rażeń jak: krzyk, znęcanie się, wyżywanie się, przemęczanie, obrażanie. 

Odpowiedzi uczennic i uczniów pozwalają stwierdzić, że oscylują oni pomiędzy poczuciem 

komfortu, napięcia a paniki w kontekście oczekiwań wobec kadry pedagogicznej. Z jednej 

bowiem strony obawiają się zachowania nauczycielek/nauczycieli, nadmiernych wymagań, 

z  drugiej pragną zachować stan komfortu (swoistej wygody) osiągnięty w  czasie edukacji 

zdalnej, z  trzeciej zaś chcą się uczyć w  spokojnych i  bezpiecznych warunkach, bez presji 

i stresu ze strony nauczycielek/nauczycieli. 

Chciał(a)bym, aby po powrocie do szkoły nauczycielki/nauczyciele:

Nie sprawdzali zeszytów, zeszytów ćwiczeń i żeby 
nauczyciele byli bardziej wyluzowani. 

(uczeń, V klasa)

Nie byli wymagający, nie sprawdzali naszego stanu wiedzy 
i nie sprawdzali naszej aktywności w trakcie zajęć zdalnych. 

(uczeń, VIII klasa)

Byli bardziej wyrozumiali dla nas bo po mimo starań ich 
trudno była nam ogarniać materiał. 

(uczeń, V klasa)

Potrafili zrozumieć, że trudno jest uczniom się przyzwyczaić do 
nauki stacjonarnej i nie będą sprawdzać postępu w nauce 

dokonanego podczas nauki zdalnej. 
(uczeń, VIII klasa)

Gdzieś z nami wyszli, pokazali nam coś, czego 
nie było możliwości pokazać na zdalnych. 

(uczennica, VII klasa)

Zrozumieli jak my się czujemy, mało kto nas wspierał podczas 
nauki zdalnej wiadomo było kilku nauczycieli, którzy pytali się jak nasze 

samopoczucie, ale nie zawsze nasza odpowiedź była prawda, chciałabym także, 
aby nie sprawdzali notatek i nie robili odpowiedzi ustnych, 

ponieważ to jest bardzo stresujące i niezręczne. 
(uczennica, VIII klasa)
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OCZEKIWANIA WOBEC RÓWIEŚNIKÓW

Oczekiwania wobec rówieśników wyrażone zostały poprzez dokończenie stwierdzenia: Po 
powrocie do szkoły chciał(a)bym, żeby koleżanki i koledzy…  Rówieśnicy jako osoby znaczące 

w przestrzeni szkolnej mogą stanowić ważny czynnik w ponownej adaptacji do warunków 

szkolnych, jak i współtworzyć potrzebną sieć wsparcia. Oczekiwania wobec koleżanek i ko-

legów można traktować jako swoistą kontynuację wcześniejszych wypowiedzi uczennic 

i uczniów, w których stwierdzili oni, że w nauczaniu zdalnym najbardziej brakuje im kontak-

tów z rówieśnikami i jednocześnie zaznaczyli, że realizują potrzeby relacji w sposób zdalny 

lub poza środowiskiem szkolnym. 

Wymieniono tutaj szereg zachowań, postaw, cech, których uczący się biorący udział w ba-

daniu pragną doświadczać ze strony swoich koleżanek i kolegów po powrocie do edukacji 

bezpośredniej w szkole.  

Na podstawie analizy zebranych odpowiedzi wyłoniono 18 kategorii, w obrębie których ze-

stawiono wskazania uczennic i uczniów. Przedstawiono je w tabeli poniżej (25):

Tabela 25. Kategorie wypowiedzi: Po powrocie do szkoły chciał(a)bym, żeby koleżanki    
        i koledzy…

Lp. Kategoria Liczba 
wskazań

1 Byli tacy jak przed pandemią 

żeby się nie zmieniali, żeby byli dla mnie tacy jak przed nauką 
zdalną, byli tacy jacy są

125

2 Rozmawiali ze mną/ze sobą nawzajem, 

dogadywali się, częściej rozmawiali, odzywali się do siebie, 
umieli się porozumieć, rozmawiali na żywo, a nie przez telefo-
ny

77

3 Byli mili/życzliwi/przyjaźni 152

4 Żyli, byli zdrowi 10

5 Żeby się ze mną bawili, grali ze mną 

w szkole, w czasie przerw

24

6 Mnie lubili 41
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7 Żebyśmy dużo się spotykali (w szkole, po szkole), spędzali ze 
sobą czas

70

8 Wydorośleli, byli mądrzejsi, dojrzalsi 14

9 Byli pomocni 

pomagali sobie nawzajem, pomoc w nauce

32

10 Nie dokuczali (mi, sobie nawzajem), 

nie obrażali się, nie wyśmiewali, nie kłócili się, nie byli agre-
sywni, nie krytykowali, nie odrzucali, nie wkurzali/nie krzycze-
li

67

11 Byli szczęśliwi, radośni, uśmiechnięci, przyjaźni 31

12 Zachowywali się normalnie 28

13 Odnowili kontakt/integrowali się/żyli w zgodzie/dobre sto-
sunki

39

14 Akceptowali mnie/ siebie nawzajem, 

przyjęli mnie miło, akceptowali mnie takiego/taką, jaki/jaka 
jestem, tolerowali każdego

29

15 Zwracali na mnie uwagę 3

16 Nie zwracali na mnie uwagi 12

17 Nie przeszkadzali/ nie rozmawiali na lekcjach 24

18 Rozumieli mnie 6

Wyszczególnione powyżej kategorie pozwalają dostrzec, jak bardzo uczennicom i uczniom  

zależy na prawidłowych relacjach z rówieśnikami, zwłaszcza po okresie rozłąki z nimi spo-

wodowanej edukacją zdalną. Kontakt z  koleżankami i  kolegami to wyraźny obszar braku, 

który można lokować w strefie napięcia przed powrotem do edukacji bezpośredniej. 

Wszystkie odpowiedzi uczennic i  uczniów odzwierciedlają swoisty stan idealny relacji po 

powrocie do szkoły. Uczennice i  uczniowie chcielib y, aby ich koleżanki/koledzy byli mili, 

życzliwi, przyjaźni (n=152), aby byli tacy jak przed pandemią (n=125). Oczekują również 

rozmów (n=77) oraz (częstszych) spotkań (n=70). Podkreślić należy, że odpowiedzi uczennic 

i uczniów odzwierciedlają także negatywne (trudne) doświadczenia związane z rówieśnika-

mi. W opozycji do nich chcieliby, aby koleżanki/koledzy nie dokuczali (im, sobie nawzajem), 
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nie obrażali się, nie wyśmiewali, nie kłócili się, nie byli agresywni, nie krytykowali, nie odrzu-

cali, nie wkurzali/nie krzyczeli itd. (n=67) oraz wydorośleli, byli mądrzejsi, dojrzalsi (n=14).

Po powrocie do szkoły chciał(a)bym, aby koleżanki/ koledzy:

Byli tak samo pozytywni jak przedtem. 
(uczeń, VII klasa)

Po powrocie do szkoły chciałabym, żeby koleżanki 
i koledzy zaakceptowali to jak wyglądam. 

(uczennica, IV klasa)

Szanowali każdego bez względu na orientacje kolor skory i pochodzenie. 
(uczennica, VII klasa)

jeszcze bardziej się zaprzyjaźnili i tak samo jak 
nauczycielami - odnowili relacje i miło spędzali czas. 

(uczennica, VI klasa)

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI

Kończąc wypełnianie kwestionariusza uczennice i  uczniowie mogli jeszcze dodać własne 

swobodne wypowiedzi, które wynikały z  ich przemyśleń dotyczących ważnych dla nich 

zmian w funkcjonowaniu szkoły. Często odpowiedzi te były kontynuacją już rozpoczętych 

wcześniej tematów. 

Tabela 26. Kategorie wypowiedzi: Co chciał(a)bym zmienić w szkole…  

Lp. Kategorie Liczba 

wskazań

1 Nic nie zmieniłbym w mojej szkole  
moja szkoła jest idealna, dobrze się w niej czuje, lubię moją szkołę 

331

2 Nie wiem co można zmienić w szkole 73

3 Zmiana postaw nauczycielek i nauczycieli  
większa wyrozumiałość u nauczycielek i nauczycieli, aby byli milsi, aby nie krzyczeli, 
aby akceptowali uczennice i uczniów, aby lepiej tłumaczyli przedmiot, aby się ich nie 
bać, aby nie pomagali na siłę, reagowanie nie przemoc, hejt (w tym także postawę kon-
kretnych nauczycielek i nauczycieli) 

 

132
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4 Zmiana postaw koleżanek i koleżanek  
aby byli milsi, lepiej nastawieni do mnie, aby się nie bili, aby nie dokuczali, aby mnie 
szanowali, aby nie gnębili młodszych, aby byli spokojniejsi – dojrzalsi 

74

5 Poprawa warunków nauki w szkole  

·	 remonty korytarzy, toalet, stołówek 36

·	 miejsca do siedzenia, kącik ciszy, ograniczenie hałasu, strefa relaksu, miejsce 
z muzyką w czasie przerw

21

·	 doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy, tablety, ebooki 5

·	 dostępność do szafek, do szatni 34

·	 papier toaletowy w toaletach 7

·	 dostępność do wyżywienia – automaty do jedzenia, sklepik z jedzeniem, lepsze 
jedzenie w szkole, miejsca do spożywania posiłków 

19

·	 milsze panie woźne – nie krzyczące, pomocne 5

6 Zmiany systemowe w szkole  

·	 ograniczenie sprawdzianów, kartkówek, zadań domowych  
zapowiadanie sprawdzianów dwa tygodnie wcześniej, ograniczenie zadawania 
zadań na weekendy, stopniowanie trudności 

72

·	 mniej odpytywania publicznego przy całej klasie 33 

·	 krótsze lekcje, wydłużone poszczególne przerwy, przerwy dostosowane do 
posiłków

28

·	 zmiana podstawy programowej – mniej lekcji, inny rozkład treści zajęć, lekcje 
na temat tolerancji, wychowania seksualnego, więcej godzin wychowania fi-
zycznego 

21 

 

·	 większa dostępność psychologa, dostęp do innych form pomocy specjalistycz-
nej

5

·	 mniej liczne klasy 3

·	 cały system należy zmienić 3

7 Zmiana zasad funkcjonujących w szkole  

·	 rezygnacja z mundurków szkolnych 27

·	 swoboda w ubiorze - możliwość robienia makijażu do szkoły 12

·	 więcej zajęć do świeżym powietrzu, możliwość wychodzenie na przerwach na 
podwórko, dostępność sprzętu sportowego na przerwy, stół do ping-ponga 

20

·	 możliwości używania telefonów w szkole, możliwości używania ich na prze-
rwie, możliwości samodzielnego kontaktu z rodziną 

27

·	 więcej czasu na lekcjach do prowadzenia rozmów, spokój podczas prowadze-
nia zajęć, tworzenie możliwości zadawania pytań  

8

·	 brak reżimu związanego z covid/wzmocnienie reżimu 3

8 Wszystko należy zmienić w szkole 

nigdy nie będę się czuł w niej dobrze, należy zmienić w niej wszystko, wiele należy 
w niej zmienić, nie lubię szkoły, więc i tak nic nie pomoże 

 

8

Uczennice i uczniowie w pojedynczych wypowiedziach ponowili potrzebę zmiany warun-

ków pracy w szkole – zniesienie mundurków, połączenie ławek, większą dostępność szafek, 

brak faworyzowania uczennic i uczniów, czy też potrzebę większej wyrozumiałości nauczy-

cielek/nauczycieli oraz początkową rezygnację ze sprawdzianów i sprawdzania wiedzy po-

przez odpytywanie  uczennic i uczniów. Pojawiły się także postulaty o lepsze wychowanie 
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seksualne, informatyczne oraz o szerszy dostęp do psychologa szkolnego. 

W wypowiedziach uczennice i uczniowie deklarowali także chęć i radość z powrotu do szko-

ły lub brak chęci powrotu do niej. Deklaracje te tłumaczone były potrzebą kontaktu z inny-

mi lub właśnie obawami przed ponownym kontaktem z  rówieśnikami i  brakiem poczucia 

bezpieczeństwa w szkole oraz problemami szkolnymi – jednak to również były w tym pyta-

niu pojedyncze wypowiedzi.  

Wydaje się też, że ważną informacją zawartą w wypowiedziach uczennic i uczniów podsu-
mowującym ich zaangażowanie w wypełnianie ankiety były podziękowania za możliwość 
jej uzupełnienia oraz refleksje mówiące o potrzebie wyrażania swoich emocji i o tym, że 
wypełniając ankietę poczuli się wysłuchani i ważni (n=37).

Cieszę się że przetrwaliśmy ten rok. Mam nadzieję 
że po wakacjach wrócimy normalnie do szkół 
i nie wrócimy do nauki zdalnej. Pozdrawiam. 

(uczennica, VII klasa) 

 Dziękuje za nauczanie dużo straconych nerwów 
i swojego czasu dziękuje za nauczanie i dużo nowego i jeszcze raz dziękuje. 

i mi żal że była ta pandemia i długo się nie widzieliśmy dziękuje za wszystko :).  
(uczennica, IV klasa) 

Lubię szkołę w końcu widzę kolegów z klasy. 
(uczeń, IV klasa) 

Dziękuje za pozwolenie wypowiedzi na ten temat. Trochę mi ulżyło. 
(uczeń VII klasa)

 Jeszcze raz przepraszam, za takie rozpisanie się. I dziękuję, 
że w końcu miałam możliwość jakoś przelać swoje uczucia 

na „papier” (klawiaturę bardziej). 
(uczeń, VII klasa) 

Dzięki zdalnym poznałam kilka osób oraz poznałam dream smp 
nie wiem czy ktoś z osób, które tu jest zna nauczyłam się również lepiej rysować. 

Wkleiła bym prace ale nie mogę tego zrobić nie chcą się wkleić. 
(uczennica, IV klasa) 
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Lekcje zdalne to był najgorszy okres w moim życiu. 
Oczy nigdy w życiu mnie tak nie bolały, zwłaszcza, że ja nigdy 

nie spędzałam czasu przed telefonem i komputerem. Wiele razy było 
mi bardzo smutno, że najlepsze i ostatnie lata w podstawówce spędziłam 

przed komputerem przez co ominęły mnie klasowe wycieczki, zdjęcia 
i kontakt z przyjaciółmi. Zamiast cieszyć się ostatnimi latami w szkole 

podstawowej razem z osobami, które znam od 7 lat a niektóre nawet 10, 
zwłaszcza, że za rok większości z nich nigdy już nie zobaczę, spędziłam je 

wpatrując się po 10 godzin w ekran. Często płakałam z bólu oczów, 
bo nie mogłam już patrzeć w ekran. Zamiast wspominać 

w przyszłości moich przyjaciół i normalne lekcje będę 
wspominać ból oczu i ekran komputera.  

(uczennica, VII klasa)

Że zdalnych lekcji nic prawie nie rozumiem bardzo się stresuje 
lekcjami zdalnymi i chciała bym by już nigdy więcej ich nie było. 

(uczeń, V klasa) 

Mam bardzo dużo problemów rodzinnych wszystko mnie 
przytłacza czasami myślę o rzeczach bardzo złych i nienawidzę 

siebie jestem takim  0 w rodzinie jestem najgorsza :(. 
(uczennica, IV klasa) 

ROZDZIAŁ 3.
NAUCZYCIELKI I NAUCZYCIELE W/WOBEC EDUKACJI ZDALNEJ 
STREFY KOMFORTU - NAPIĘCIA - PANIKI

Czas edukacji zdalnej wymagał od nauczycielek i  nauczycieli przeorganizowania dotych-

czasowych sposobów pracy, rozszerzenia umiejętności nawiązywania kontaktów ze swo-

imi uczennicami/uczniami w sytuacjach trudnych i ograniczonych komunikacyjnie, a w wie-

lu przypadkach - zmianę funkcjonowania całego gospodarstwa domowego w którym żyli. 

Nie jest zatem zaskakujące, że w strefie napięcia dominował wysoki poziom (57,0%), a za-

tem nauczycielki i nauczyciele byli w gotowości do działania, szukania nowych rozwiązań, 

uczenia się i realizacji założonych zadań. Również u znaczącej część kadry pedagogicznej 

zdiagnozowano w strefie komfortu poziom średni (69,2%). Można zatem przypuszczać, że 

wejście w nauczanie zdalne odbyło się w sposób, dający poczucie spokoju i realizacji zadań. 
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Jednocześnie warto zaznaczyć, że aż u  49,9% nauczycielek i  nauczycieli zdiagnozowano 

średni poziom w strefie paniki, zaś u 31,54% - poziom wysoki, a u 3,15% - poziom bardzo 

wysoki. Ta ostatnia grupa wydaje się wymagać szczególnego wsparcia.

Wykres 18. Zestawienie ogólne - rozkład wyników nauczycielek i nauczycieli - strefy   
                           komfort - napięcie - panika

Wykres 19. Zestawienie ogólne - rozkład wyników nauczycielek i nauczycieli - strefy 
                           komfort - napięcie - panika
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Tabela 27. Zestawienie ogólne - rozkład wyników nauczycielek i nauczycieli - strefy 
                         komfort - napięcie - panika

Poziom Komfort Napięcie Panika

Bardzo niski 0,7% 0,2% 0,9%

Niski 23,8% 1,9% 14,5%

Średni 62,9% 39,0% 49,9%

Wysoki 12,4% 57,0% 31,5%

Bardzo wysoki 0,2% 1,9% 3,2%

Uzyskane dane pokazują niejednorodność funkcjonowania nauczycielek i nauczy-
cieli w czasie edukacji zdalnej, co oznacza, że po powrocie do edukacji bezpośredniej 
(ale także w sytuacji pozostania w trybie zdalnym) wymagać będą różnorodnych sposo-
bów wsparcia. Znaczna część kadry pedagogicznej jest gotowa do powrotu do szkoły. 
Aktywność w okresie edukacji zdalnej może być kontynuowana w formie bezpośredniej, 
a nawet wzbogacona o nowe doświadczenia i umiejętności.  Wyniki analizy pokazują tak-
że, że część nauczycielek i nauczycieli na tyle dobrze czuła się w kształceniu zdalnym, 
że - być może - będzie musiała przezwyciężyć obniżoną motywację do powrotu do kształ-
cenia bezpośredniego. Równocześnie podkreślić należy, że znaczna grupa nauczycielek 
i nauczycieli osiąga średni i wysoki wynik w strefie paniki, co zdecydowanie może utrud-
nić im powrót do edukacji bezpośredniej. 

Szkoła ma do spełnienia kilka zasadniczych funkcji. Różnorodność obszarów pracy 
nauczycielek i nauczycieli (obszar pracy dydaktycznej, wychowawczej, organizacyjnej, 
opiekuńczej) skutkowała tym, że w okresie pandemii przeorganizowania wymagał każdy 
z nich. Biorący udział w badaniach nauczyciele na różnym poziomie wywiązywali z się 
z zadań przypisanych do każdego z tych obszarów.

STREFA KOMFORTU

U ponad połowy nauczycielek i nauczycieli biorących udział w badaniu - 62,9% - zdiagnozo-
wano średni poziom w strefie komfortu, u 23,8% - poziom niski. Wysoki poziom w strefie 

komfortu zdiagnozowano u najmniejszej liczby ankietowanych (0,2%). 
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Wykres 20. Zestawienie ogólne - rozkład wyników nauczycielek i nauczycieli 
                           - strefa komfortu

Tabela 28. Zestawienie ogólne - rozkład wyników nauczycielek i nauczycieli 
                       - strefa komfortu

Poziom komfortu n %
bardzo niski 4 0,7%

niski 129 23,8%

średni 341 62,9%

wysoki 67 12,4%

bardzo wysoki 1 0,2%

Razem 542 100,0%

Wykres 21. Zestawienie ogólne - rozkład wyników nauczycielek i nauczycieli – strefa 
                           komfortu - z uwzględnieniem wieku 
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Tabela 28. Zestawienie ogólne - rozkład wyników nauczycielek i nauczycieli - strefa 
                         komfortu - z uwzględnieniem wieku

 Wiek 21-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61 lat i więcej
Poziom 
komfortu

n % n % n % n % n %

bardzo niski 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9% 2 2,3% 0 0,0%

Niski 2 8,0% 25 20,0% 55 25,5% 40 46,5% 7 70,0%

Średni 20 80,0% 83 66,4% 132 61,1% 26 30,2% 1 10,0%

Wysoki 3 12,0% 17 13,6% 26 12,0% 18 20,9% 2 20,0%

bardzo  wysoki 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0%

 Razem 25 100,0% 125 100,0% 216 100,0% 86 100,0% 10 100,0%

Biorąc pod uwagę wiek nauczycielek i  nauczycieli podkreślić należy zauważalne róż-

nice osiąganych poziomów w  sferze komfortu w  poszczególnych grupach wiekowych. 

Najniższy poziom komfortu zdiagnozowano u  nauczycielek i  nauczycieli w  dwóch 

najstarszych grupach wiekowych: 61 lat i więcej (poziom niski: 70,0%), 51-60 lat (poziom 
niski: 46,5%). W pozostałych przedziałach wiekowych najliczniejsze były grupy osób, 
które w sferze komfortu osiągnęły wynik średni (41-50 lat: 61,1%, 31-40 lat: 66,4%, 21-30 

lat: 80%). W każdej z grup wiekowych wynik wysoki osiągnęło nie więcej niż 1/5 nauczycieli 

i nauczycielek, najwięcej w przedziale wiekowym 51-60 lat (20,9%). 

Tabela 29. Zestawienie ogólne - rozkład wyników nauczycielek i nauczycieli - strefa 
                         komfortu - z uwzględnieniem płci

Płeć Kobieta Mężczyzna
Poziom Komfortu n % n %

bardzo niski 2 0,4% 2 2,8%

niski 110 23,6% 19 26%

średni 297 63,8% 42 57,5%

wysoki 56 12,0% 10 13,7%

bardzo wysoki 1 0,2% 0 0%

Razem 462 100,0% 73 100,0%

U  nauczycielek, w  większości, zdiagnozowano średni poziom komfortu – wyniki między 

35 a 48 uzyskało 63,8 % kobiet. Natomiast u 12% kobiet zdiagnozowano poziom wysoki. 

U mężczyzn tendencja jest podobna (poziom średni – 57,5%, poziom wysoki – 13,7%). Pod-

kreślić należy, że zarówno u kobiet, jak i mężczyzn u co czwartego ankietowanego/ej rozpo-

znano niski poziom w strefie komfortu (kobiety – 23,6%, mężczyźni – 26%).
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O wynikach nauczycielek i nauczycieli w strefie komfortu (podobnie jak w dwu pozostałych 

strefach) decydowały ustosunkowania do stwierdzeń zawartych w kwestionariuszu. Usto-

sunkowania te zostały zaprezentowane na wykresie 22.

Wykres 22. Zestawienie ogólne wypowiedzi nauczycielek i nauczycieli - strefa komfortu 

Powyższe dane pozwalają stwierdzić, że nauczycielki i  nauczyciele aprobują stwierdze-

nia dotyczące ich radzenia sobie ze zdalną formą kształcenia, z  poczuciem bezpieczeń-

stwa zatrudnienia oraz ze stosunkiem do zdalnych rad pedagogicznych. Nie aprobują na-

tomiast stwierdzeń odnoszącymi się do ich kontaktu z  uczennicami/uczniami i  rodzicami, 

do oceny sytuacji uczennic/uczniów oraz do wpływu edukacji zdalnej na funkcjonowanie 
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nauczycielek i  nauczycieli. Przeważająca liczba odpowiedzi „trudno powiedzieć” pojawi-

ła się w kwestiach odnoszących się do oceny własnej pracy dydaktycznej w formie online. 

Poszczególne stwierdzenia zostaną tu w takiej właśnie kolejności zaprezentowane (od tych, 

z którymi nauczycielki/nauczyciele na ogół się zgadzali, do tych, wobec których na ogół wy-

razili brak aprobaty).

Pierwsze stwierdzenie, z  którym zgodziło się aż 81,2% kadry pedagogicznej brzmiało: 

Dobrze sobie radzę ze zdalną formą nauczania. W sposób zdecydowany swoje umiejęt-
ności pracy zdalnej pozytywnie oceniło 32,6%, zaś umiarkowanie - 48,6%. Dane te kore-

spondują z ustosunkowaniem się ankietowanych do innego stwierdzenia: Z edukacją zdal-
ną radzę sobie tak samo dobrze, jak z edukację w warunkach bezpośrednich. Zgodziło się 

z nim 55,9% nauczycieli i nauczycielek (zdecydowanie się zgadzam – 22,6%, raczej się zga-

dzam – 33,3%). Warto zwrócić uwagę, że mimo sytuacji pandemii nauczycielki i nauczyciele 
(67,1%) mają poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia (zdecydowanie się zgadzam – 30,3%, 

raczej się zgadzam – 36,8%). Prowadzenie rad pedagogicznych w formie online, nauczy-

cielki i nauczyciele postrzegają jako bardzo dobre rozwiązanie – ponad połowa (53,8%) 
zdecydowanie się zgadza z postawionym stwierdzeniem, zaś 23,6% raczej się zgadza. 

Pierwsze stwierdzenie, z którym nauczycielki i nauczyciele się nie zgodzili brzmiało: Praca 

zdalna nie zabiera mi czasu dla rodziny. – negatywnie ustosunkowało się do niego 66%. Zbli-

żonym do niego co treści było stwierdzenie: W okresie edukacji zdalnej mam więcej czasu 

dla siebie. Tutaj wynik jest podobny, nauczycielki i nauczyciele w większości (71,9%) nie zgo-

dzili się z nim (44,9% zdecydowanie, 27% umiarkowanie). Na tej podstawie można stwier-

dzić, że prowadzenie lekcji w trybie online oraz przygotowanie do nich odbywa się kosztem 

życia prywatnego nauczycielek/li oraz ich czasu przeznaczonego dla siebie. 

Kolejne stwierdzenia odnosiły się do kwestii czasu poświęcanego na kontakt z  uczenni-

cami, uczniami i  ich rodzicami. 59,0% nauczycielek/li nie zgadza się ze stwierdzeniem, 
że w nauczaniu zdalnym mniej czasu poświęca na kontakty z rodzicami (zdecydowanie 

się nie zgadzam – 25,7%, raczej się nie zgadzam – 33,3%) oraz 67,1 % nie zgadza się z tym, 

że mniej czasu poświęca na kontakt z  uczennicami i  uczniami (zdecydowanie się nie zga-

dzam – 33,6%, raczej się nie zgadzam – 33,5%). Można przypuszczać, że nauczycielki i na-

uczyciele na te aktywności poświęcają tyle samo lub więcej czasu w porównaniu z okresem 

sprzed pandemii. 

W kontekście opinii ankietowanych odnoszących się do uczennic i uczniów – ich postępów/

zaległości w nauce, sytuacji emocjonalnej oraz sposobu ich oceniania nauczycielki i nauczy-

ciele wypowiedzieli się na temat tego, czy uczennice i uczniowie radzą sobie dobrze w na-

uczaniu zdalnym i w związku z tym nie powinni mieć zaległości w nauce oraz na temat tego, 

czy dobrze sobie radzą z problemami emocjonalnymi. Nauczycielki i nauczyciele w 55,6% 
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stwierdzili, że uczennice i uczniowie nie radzą sobie dobrze w edukacji zdalnej, zaś 58,7 
% stwierdziło, że uczennice i uczniowie w sytuacji lekcji online nie radzą sobie dobrze 
emocjonalnie. 

Nauczycielki i nauczyciele ustosunkowując się do dwóch stwierdzeń udzielali przeważnie 

odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Były to zdania: Czuję, że jestem lepszym dydaktykiem 
w formie zdalnej. (46,7%) oraz Odkryłam/em, że organizacja pracy zdalnej to mój ukryty 
talent (40,9%). Brak zdecydowania w tych kwestiach oznaczać może nieumiejętność doko-

nania samooceny własnej pracy dydaktycznej w trybie online lub brak chęci jej oceny. 

Dane odnoszące się do strefy komfortu wskazują na jego średni lub niski poziom zarówno 
dla kobiet, jak i mężczyzn, a także dla wszystkich grup wiekowych, z wyjątkiem najstar-
szych nauczycielek i nauczycieli. W tej grupie przeważają nauczycielki i nauczyciele osią-
gający niski wynik w strefie komfortu. 

Nauczycielski poziom komfortu opiera się głównie na:

•	 ocenie własnej pracy dydaktycznej w trybie zdalnym – nauczycielki i nauczyciele 
potwierdzają, że dobrze sobie radzą z tą formą nauczania;

•	 poczuciu bezpieczeństwa zatrudnienia mimo edukacji realizowanej online;
•	 docenieniu skutecznych w zdalnym funkcjonowaniu szkoły rozwiązań, jak np. rady 

pedagogiczne online.

Natomiast nauczycielski brak komfortu (niski poziom) wzmacnia:

•	 brak czasu dla siebie i rodziny w nauczaniu zdalnym;
•	 ograniczony kontakt z uczennicami, uczniami i ich rodzicami;
•	 ograniczona wiedza na temat sytuacji edukacyjnej i emocjonalnej uczennic 

i uczniów.

Zdiagnozowany niski i średni poziom w strefie komfortu wiąże się niewątpliwe z fak-
tem braku możliwości realizowania w pełni założonych działań edukacyjnych (kontakt 
z uczennicą/uczniem, weryfikacja efektów kształcenia, diagnoza itp.) oraz z dużą inge-
rencją edukacji zdalnej w strefę dotychczas prywatną (czas dla rodziny, czas dla siebie). 
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STREFA NAPIĘCIA

Ponad połowa nauczycielek i nauczycieli biorących udział w badaniu (57,1%) uzyskuje wy-
nik wysoki w strefie napięcia, zaś niecałe 39,0% - wynik średni. Niski poziom w strefie 
napięcia określono u 2,1% ankietowanych (w tym niski - 1,9%, bardzo niski – 0,2%). 

Wykres 23. Zestawienie ogólne - rozkład wyników nauczycielek i nauczycieli 
                           - strefa napięcia 

Tabela 30. Zestawienie ogólne - rozkład wyników nauczycielek i nauczycieli  
                        - strefa napięcia 

Poziom napięcia n %
bardzo niski 1 0,2%

niski 10 1,9%

średni 210 39,0%

wysoki 307 57,1%

bardzo wysoki 10 1,9%

Razem 538 100,0%
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Wykres 24. Zestawienie ogólne - rozkład wyników nauczycielek i nauczycieli - strefa 
                            napięcia - z uwzględnieniem wieku

Tabela 30. Zestawienie ogólne - rozkład wyników nauczycielek i nauczycieli - strefa 
                        napięcia - z uwzględnieniem wieku

Wiek 21-30 31-40 41-50 51-60 61 i więcej
Poziom 
komfortu

n % n % n % n % n %

bardzo  
niski 

0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0%

niski 0 0,0% 1 0,8% 2 0,9% 7 4,8% 0 0,0%
średni  7 28,0% 54 43,9% 83 38,8% 51 35,2% 14 50,0%
wysoki 17 68,0% 66 53,7% 124 57,9% 84 57,9% 14 50,0%
bardzo 
wysoki 

1 4,0% 2 1,6% 4 1,9% 3 2,1% 0 0,0%

25 100,0% 123 100,0% 214 100,0% 145 100,0% 28 100,0%

Biorąc pod uwagę wiek nauczycielek i nauczycieli podkreślić należy zauważalne różnice wy-

ników w sferze napięcia w poszczególnych grupach wiekowych. Najwyższy poziom napię-
cia zdiagnozowano u nauczycielek i nauczycieli najmłodszych - w wieku 21-30 lat (68% 

- poziom wysoki, 4% - poziom bardzo wysoki). Poziom niższy, aczkolwiek nadal wysoki okre-

ślono u nauczycielek i nauczycieli w przedziale wiekowym 41 – 50 lat i 51 – 60 lat (w obu 

grupach u 57,9% osób napięcie osiągnęło poziom wysoki). 
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Tabela 31. Zestawienie ogólne - rozkład wyników nauczycielek i nauczycieli - strefa 
                         napięcia - z uwzględnieniem płci

Płeć Kobieta Mężczyzna
Poziom Napięcia n % n %

Bardzo niski 0 0,0% 1 1,4%
niski 7 1,5% 3 4,1%
średni 174 37,7% 35 47,9%
wysoki 272 58,9% 33 45,2%
Bardzo  wysoki 9 1,9% 1 1,4%
Razem 462 100,0% 73 100,0%

Uwzględniając płeć ankietowanych, zwrócić należy uwagę na fakt, że u nauczycielek w więk-

szości diagnozowano wysoki poziom napięcia – taki wyniki uzyskało 58,9% kobiet. Nato-

miast u 37,7% nauczycielek określono poziom średni. U mężczyzn widoczne są zbliżone wy-

niki w średnim oraz wysokim poziomie (kolejno 47,9% i 45,2%). 

O wynikach nauczycielek i nauczycieli w strefie napięcia (podobnie jak w dwu pozostałych 

strefach) decydowały ustosunkowania do stwierdzeń zawartych w kwestionariuszu. Usto-

sunkowania te zostały zaprezentowane na wykresie 25.

Wykres 25. Zestawienie ogólne wypowiedzi nauczycielek i nauczycieli - strefa napięcia 
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Przedstawione na powyższym wykresie dane pozwalają stwierdzić, że nauczycielki i  na-

uczyciele zgadzają się z większością stwierdzeń w obszarze napięcia. Można je analizować 

w trzech obszarach: rozwój i kreatywność nauczycielek i nauczycieli, wsparcie i współpraca 

oraz relacje z uczennicami i uczniami.

Wszystkie stwierdzenia dotyczące oceny możliwości własnego rozwoju przez nauczyciel-

ki i nauczycieli i swoistej gotowości do tego rozwoju spotkały się z aprobatą nauczycielek 

i nauczycieli. Aż 73,3% ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem: Praca zdalna uzmy-
słowiła mi, że mogę dokształcić się zdalnie (zdecydowanie się zgadzam – 28,3%, raczej 

się zgadzam – 45%), a  54% ze stwierdzeniem: W nauczaniu zdalnym dostrzegam nowe 
możliwości rozwoju zawodowego (zdecydowanie się zgadzam – 14,6%, raczej się zgadzam 

– 39,4%). Okazuje się, że 65,7% ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem: Praca zdal-
na wyzwoliła moją kreatywność edukacyjną (zdecydowanie się zgadzam – 20,3%, raczej 

się zgadzam – 45,4%), zaś 68,1% ze stwierdzeniem: Edukacja zdalna sprowokowała mnie 
do poszukiwania nowych sposobów pracy wychowawczej (zdecydowanie się zgadzam 

– 21,6%, raczej się zgadzam – 46,8%). Sytuacja nauczania zdalnego skłoniła nauczyciel-
ki i nauczycieli do refleksji się nad istotą i sensem oceniania uczennic i uczniów - z tym 
stwierdzeniem zgodziło się 52% ankietowanych (zdecydowanie się zgadzam – 22%, raczej 

się zgadzam – 30%). Możliwości techniczne i cyfrowe, jakie przyniósł ze sobą okres kształ-

cenia online okazują się użyteczne, wygodne i  na tyle atrakcyjne, że 53,1% nauczycielek 
i nauczycieli zgodziło się ze stwierdzeniem: Po powrocie do nauczania stacjonarnego 
chętnie będę dalej prowadzić część działań w Internecie (zdecydowanie się zgadzam – 

13,5%, raczej się zgadzam – 39,6%).

Współpraca nauczycielek i nauczycieli i w gronie pedagogicznym jawi się jako obszar, w któ-

rym wyrażali oni swoją gotowość do powrotu do nauczania bezpośredniego. Aż 85,9% an-
kietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem: Chętnie wrócę do bezpośredniej współpracy 
z innymi nauczycielami (zdecydowanie się zgadzam – 37,6%, raczej się zgadzam – 48,3%), 

zaś 62,6% - ze stwierdzeniem: W czasie pandemii brakuje mi możliwości szerszego omó-
wienia problemów uczennic i uczniów z innymi nauczycielami (zdecydowanie się zgadzam 

– 35,5%, raczej się zgadzam – 27,1%). Takie wypowiedzi nauczycielek i nauczycieli świad-
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czą o  rozumieniu zespołowego charakteru pracy pedagogicznej i  o  potrzebie konsultacji, 

współpracy, wzajemnego wsparcia.

Ważnym elementem pracy nauczycielek i nauczycieli jest także kontakt z rodzicami uczennic 

i uczniów, który w czasie pandemii niewątpliwie był ograniczony. Aż 65,7% ankietowanych 
zgodziło się ze stwierdzeniem: Liczę na to, że moja współpraca z rodzicami pomoże 
uczennicom/uczniom w ponownej adaptacji do edukacji stacjonarnej (zdecydowanie się 

zgadzam – 17%, raczej się zgadzam – 48,7%). Co istotne, nauczycielki i nauczyciele, wskazu-

ją, że w realizacji swoich działań otrzymywali potrzebne wsparcie. Zwracają uwagę na fakt, 

że jego źródłem częściej był dyrektor szkoły, w której pracują, niż rodzina. Ze stwierdze-

niem: W czasie pandemii otrzymuję wsparcie od dyrektora szkoły, w której pracuję zgo-
dziło się 62,8% ankietowanych (zdecydowanie się zgadzam – 27,7%, raczej się zgadzam – 

35,1%), zaś ze zdaniem: W czasie nauczania zdalnego mam duże wsparcie rodziny - 44,7% 
nauczycielek i nauczycieli. 

Strefa napięcia uwzględnia także stwierdzenia związane z relacją nauczycielek i nauczycieli 

z uczącymi się oraz ze znajomością sytuacji uczennic i uczniów. Aprobata ankietowanych 

dla trzech stwierdzeń z tym związanych jest zróżnicowana. Z pierwszym: W czasie edukacji 
zdalnej odkryłem/am nowe możliwości uczennic i uczniów zgodziło się 48% ankietowa-
nych (zdecydowanie się zgadzam – 12,7%, raczej się zgadzam – 35,3%). Z drugim stwierdze-

niem: Obecnie obawiam się o stan emocjonalny moich uczennic i uczniów zgodziło się 53,1% 

nauczycielek i nauczycieli i (zdecydowanie się zgadzam – 22%, raczej się zgadzam – 30%), 

zaś z ostatnim: W czasie nauki zdalnej mam lepszy kontakt z moim uczennicami i uczniami 
zgodziło się 12,9% (zdecydowanie się zgadzam – 3,3%, raczej się zgadzam – 9,6%). W od-

niesieniu do powyższych stwierdzeń nauczycielki i  nauczyciele potwierdzili swój ograni-

czony kontakt z uczniami, który utrudniał ocenę ich sytuacji – emocjonalnej i edukacyjnej.  

Analiza danych odnoszących się do strefy napięcia pozwala dostrzec głównie wysoki 
(57,1%) lub średni (39%) jego poziom. Niski poziom w strefie napięcia prezentuje najniż-
sza liczba ankietowanych nauczycielek/li. Jest to niezwykle ważna informacja w kontek-
ście powrotu do edukacji bezpośredniej oraz planowania działań edukacyjnych w nowym 
roku szkolnym, ponieważ wskazuje potencjał nauczycielek/li wracających do nauczania 
stacjonarnego.

Dane wyników poszczególnych:

•	 najwyższy poziom w strefie napięcia osiągają nauczycielki/le najmłodsi oraz 
nauczycielki/le w przedziale wiekowym 41 – 50 lat i 51 – 60 lat,

•	 nauczycielki w większości osiągają wysoki poziom napięcia, zaś mężczyźni osią-
gają zbliżone średnie i wysokie wyniki w strefie napięcia (kolejno 47,9% i 45,2%). 
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Analiza wyników w zakresie poszczególnych stwierdzeń pozwoliła na wskazanie tych, 
szczególnie znaczących dla ulokowania nauczycieli i nauczycielek w strefie napięcia. Są 
to twierdzenia, z którymi zgodę (zdecydowanie się zgadzam i raczej się zgadzam) wyraziła 
ponad połowa  nauczycielek/li.  Należą do nich te, które odzwierciedlają:

•	 ocenę możliwości własnego rozwoju zawodowego w okresie edukacji zdalnej 
– zdecydowana większość ankietowanych docenia fakt, że kształcenie online 
pozwoliło im na zdobywanie nowych umiejętności, udział w szkoleniach i innych 
formach dokształcenia się oraz dostrzega potencjał wykorzystywanych technolo-
gii w edukacji;

•	 współpraca z innymi – ankietowane nauczycielki i nauczyciele zaznaczyli, że bra-
kuje im współpracy z innymi nauczycielkami/nauczycielami, możliwości omówie-
nia z nimi różnych problemów;

•	 troska o uczennice i uczniów – nauczycielki/nauczyciele wyrazili obawy o stan 
emocjonalnych i sytuację uczennic i uczniów.

STREFA PANIKI

U prawie połowy nauczycielek i nauczycieli biorących udział w badaniu (49,9%) zdiagnozo-

wano średni poziom w strefie paniki, zaś 31,5% - poziom wysoki. Niski poziom ulokowania 

w sferze paniki określono u 14,5% ankietowanych nauczycielek i nauczycieli. 

Wykres 26. Zestawienie ogólne - rozkład wyników nauczycielek i nauczycieli 
                           - strefa paniki
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Tabela 31. Zestawienie ogólne - rozkład wyników nauczycielek i nauczycieli - strefa paniki

Poziom paniki n %

bardzo niski 5 0,9%

niski 78 14,5%

średni 269 49,9%

wysoki 170 31,5%

bardzo wysoki 17 3,2%

Razem 539 100,0%

Wykres 27. Zestawienie ogólne - rozkład wyników nauczycielek i nauczycieli - strefa 
                            paniki - z uwzględnieniem wieku

Tabela 32. Zestawienie ogólne - rozkład wyników nauczycielek i nauczycieli - strefa paniki       
                        - z uwzględnieniem wieku

Wiek 21-30 31-40 41-50 51-60 60 i więcej
Poziom paniki n % n % n % n % n %

bardzo niski 0 0,0% 2 1,6% 2 0,9% 1 0,7% 0 0,0%

niski 4 16,0% 19 15,2% 30 14,0% 22 15,3% 2 7,1%

średni 16 64,0% 63 50,4% 111 51,9% 62 43,1% 15 53,6%

wysoki 5 20,0% 38 30,4% 65 30,4% 52 36,1% 10 35,7%

bardzo wysoki 0 0,0% 3 2,4% 6 2,8% 7 4,9% 1 3,6%

Razem 25 100,0% 125 100,0% 214 100,0% 144 100,0% 28 100,0%
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Uwzględniając wiek nauczycielek i nauczycieli podkreślić należy zauważalne różnice w wy-

nikach w strefie paniki w poszczególnych grupach wiekowych. Najwięcej nauczycielek i na-

uczycieli w każdej grupie wiekowej osiąga średni poziom – od 64% nauczycielek i nauczycie-

li w wieku 21-30 lat, po 43,1% - w wieku 51-60 lat. Najwięcej osób osiąga poziom wysoki  
w grupie 51-60 lat (36,1% - poziom wysoki, 4,9% - poziom bardzo wysoki) oraz 60 lat i wię-

cej (35,9% - poziom wysoki, 3,6% - poziom bardzo wysoki).

Tabela 33. Zestawienie ogólne - rozkład wyników nauczycielek i nauczycieli - strefa 
                        paniki - z uwzględnieniem płci

Płeć Kobieta Mężczyzna
Poziom paniki n % n %
bardzo niski 3 0,6% 2 2,7%
niski 71 15,3% 6 8,2%
średni 226 48,8% 41 56,2%
wysoki 148 32,0% 22 30,1%
bardzo wysoki 15 3,2% 2 2,7%
Razem 463 100,0% 73 100,0%

Nauczyciele i  nauczycielki nieznacznie różnią się między sobą pod względem wyników 

w strefie paniki. Łącznie poziom wysoki i bardzo wysoki osiąga 35,2% kobiet i 32,8% męż-
czyzn. Więcej nauczycieli niż nauczycielek osiąga wynik na poziomie średnim (mężczyźni 

– 56,2%, kobiety – 48,8%).

O  wynikach nauczycielek i  nauczycieli w  strefie paniki (podobnie jak w  dwu pozosta-

łych strefach) decydowały ustosunkowania do stwierdzeń zawartych w  kwestionariuszu. 

Ustosunkowania te zostały zaprezentowane na wykresie 28.
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Wykres 28. Zestawienie ogólne wypowiedzi nauczycielek i nauczycieli w strefie paniki

Przedstawione na powyższym wykresie dane pozwalają stwierdzić, że nauczycielki i  na-

uczyciele zgadzają się z połową stwierdzeń odnoszących się do strefy paniki, w przypadku 

czterech stwierdzeń rozkłady odpowiedzi aprobujących i  nieaprobujących były do siebie 

zbliżone, zaś brak zgody nauczycielek i nauczycieli pojawił się w przypadku trzech stwier-

dzeń. 

Stwierdzenia, wobec których nauczycielki i nauczyciele wyrazili swoją aprobatę dotyczyły: 

potrzeby kontaktu z uczniami i  ich rodzicami, potrzeby kontaktu z koleżankami/kolegami 

z pracy, obaw o jakość/efektywność kształcenia (obawa o gorsze wyniki uczniów, ich pozor-

ne uczestnictwo w  lekcjach zdalnych), poczucia braku zainteresowania trudem pracy na-

uczycielek i nauczycieli. 

Aż 80,8% ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem: W czasie pandemii brakuje mi 
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bezpośredniego kontaktu z uczennicami/uczniami (zdecydowanie się zgadzam – 44,3%, 

raczej się zgadzam – 36,5%), co może świadczyć o  postrzeganiu zdalnej formy kontaktu 

i  nauczania jako trudniejszej, być może mniej naturalnej i  niekomfortowej. Korespondu-

je z  tym aprobata nauczycieli dla stwierdzenia: Mam wrażenie, że uczennice/uczniowie 
uczestniczą w lekcjach pozornie. – 70,9% zgodziło się z nim (zdecydowanie się zgadzam 

– 31,6%, raczej się zgadzam – 39,3%) oraz dla stwierdzenia: W okresie pandemii nie mam 
wiedzy o tym, co się dzieje u moich uczennic/uczniów. – zgodziło się z nim 50,5% na-
uczycieli i nauczycielek (zdecydowanie się zgadzam – 14,6%, raczej się zgadzam – 35,9%). 

Poczucie pozorności edukacji zdalnej, braku wiedzy o  sytuacji uczniów odzwierciedla się 

także w obawach o ich wyniki w nauce – 41,2% nauczycieli i nauczycielek zgodziło się ze 

stwierdzeniem: Obawiam się, że w przypadku gorszych wyników w nauce moich uczen-
nic/uczniów, ja będę o to obwiniany/a. (zdecydowanie się zgadzam – 15,6%, raczej się zga-

dzam – 25,6%). Ważny jest tu również kontakt z rodzicami uczniów, który w ostatnim czasie 

był także ograniczony – 45,3% ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem: W czasie 
pandemii brakuje mi bezpośredniego kontaktu z rodzicami uczennic i uczniów. (zdecy-

dowanie się zgadzam – 13,5%, raczej się zgadzam – 31,8%). Otrzymane wyniki pokazują 

wyraźnie, że w sferze paniki nauczycieli silnie lokuje brak kontaktu z kadrą pedagogiczną 

- aż 70,5% zgodziło się ze stwierdzeniem: W okresie edukacji zdalnej bardzo ograniczyły 
się moje kontakty z koleżankami/kolegami z pracy (zdecydowanie się zgadzam – 28,3%, 

raczej się zgadzam – 42,2%). Ostatnim ze stwierdzeń ze strefy paniki, z którym zgodziło się 

63,1% nauczycieli było stwierdzenie: Wszyscy przejmują się uczennicami/uczniami, ale nikt 

nie dba o nauczycieli (zdecydowanie się zgadzam – 32,2%, raczej się zgadzam – 30,9%).

Stwierdzenia, wobec których nauczyciele udzieli w podobnym stopniu odpowiedzi aprobu-

jących i nieaprobujących dotyczyły poczucia bezsilności w pracy zdalnej, zniechęcenia do 

oceniania uczennic i  uczniów, mniejszej efektywności kształcenia zdalnego niż stacjonar-

nego oraz poczucia braku kontaktu z dyrekcją szkoły. Ze stwierdzeniem: W pracy zdalnej 
towarzyszy mi poczucie bezsilności zgodziło się 41,6% nauczycielek i nauczycieli (zde-

cydowanie się zgadzam – 12,1%, raczej się zgadzam – 29,5%), a brak zgody wyraziło 42% 

ankietowanych (zdecydowanie się nie zgadzam – 19,1%, raczej się zgadzam – 22,9%). W od-

niesieniu do kolejnego stwierdzenia: Edukacja zdalna zniechęciła mnie do oceniania uczen-
nic/uczniów mamy do czynienia z następującym rozkładem odpowiedzi aprobujących i nie-

aprobujących: 35,4% zgodziło się (zdecydowanie się zgadzam – 10%, raczej się zgadzam 

– 25,4%), a 36,9% nie zgodziło się z  nim (zdecydowanie się nie zgadzam – 11,3%, raczej 

się nie zgadzam – 25,6%). Podobnie równomierny rozkład odpowiedzi nauczycielek/li uzy-

skało stwierdzenie: Nauczanie zdalne w moim wykonaniu oceniam jako znacznie mniej 
efektywne niż stacjonarne – 37% odniosło się do niego w sposób aprobujący (zdecydo-

wanie się zgadzam – 14,5%, raczej się zgadzam – 22,5%), zaś 39,8% nie zgodziło się z nim 

(zdecydowanie się nie zgadzam – 16%, raczej się nie zgadzam – 23,8%),  Natomiast stwier-



121

dzenie: W czasie pandemii brakuje mi bezpośredniego kontaktu z dyrekcją szkoły, w któ-
rej pracuję uzyskało aprobatę 32% nauczycielek/li  (zdecydowanie się zgadzam – 7,6%, 

raczej się zgadzam – 24,4%), nie zgodziło się z nim 39,2% (zdecydowanie się nie zgadzam – 

14,6%, raczej się zgadzam – 24,6%). 

W  strefie paniki lokuje nauczycielki/li także stwierdzenie: Edukacja zdalna stresuje 
mnie bardziej niż stacjonarna – okazało się, że aprobatę dla niego wyraziło 28,9% ka-
dry pedagogicznej (zdecydowanie się zgadzam – 11,9%, raczej się zgadzam – 17,0%).  

Stwierdzenie: Mam poczucie, że obecnie moja praca zawodowa źle wpływa na atmosfe-
rę w domu uzyskało aprobatę 23,2% ankietowanych (zdecydowanie się zgadzam - 8,8%, 

raczej się zgadzam - 15,4%), co natomiast pokazuje, że sytuacja domowa nauczycielek/li nie 

stanowi głównego źródła lokowania ich w strefie paniki.

W wynikach badań odnoszących się do strefy paniki dominują poziomy: średni (49,9%) 
oraz wysoki (31,5%). Niski poziom w sferze paniki zdiagnozowano u 14,5% ankietowa-
nych. 

Podsumowując zgromadzone dane można sformułować następujące wnioski:

•	 Najwyższy wynik w strefie paniki uzyskują nauczyciele najstarsi - w wieku 51-60 
lat (36,1% - poziom wysoki, 4,9% - poziom bardzo wysoki) oraz w wieku 60 lat 
i więcej (35,9% - poziom wysoki, 3,6% - poziom bardzo wysoki).

•	 Stwierdzenia przypisane do strefy paniki, wobec których nauczyciele/ki wyra-
zili swoją aprobatę, dotyczyły: potrzeby kontaktu z uczennicami, uczniami i ich 
rodzicami, a także koleżankami/kolegami z pracy, obaw o jakość/efektywność 
kształcenia (obawa o gorsze wyniki uczennic i uczniów, ich pozorne uczestnictwo 
w lekcjach zdalnych), poczucia braku zainteresowania trudem pracy nauczyciela. 
Aż 80,8% nauczycieli wskazało, że brakuje im bezpośredniego kontaktu z uczen-
nicami i uczniami. 

•	 Stwierdzenia, wobec których nauczyciele podobnych liczbach wyrazili aprobatę 
i dezaprobatę dotyczyły poczucia bezsilności w pracy zdalnej, zniechęcenia do 
oceniania uczennic i uczniów, mniejszej efektywności kształcenia zdalnego niż 
stacjonarnego oraz poczucia braku kontaktu z dyrekcją szkoły. 
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ROZDZIAŁ 4.
FUNKCJONOWANIE NAUCZYCIELEK I NAUCZYCIELI W EDUKACJI 
ZDALNEJ - DOŚWIADCZENIA, OBAWY, OCZEKIWANIA

W tej części raportu przedstawione zostaną wyniki odnoszące się do doświadczeń nauczy-

cieli w edukacji zdalnej, do oceny ich własnej kondycji psychofizycznej, a także obaw i ocze-

kiwań związanych z  powrotem do pracy stacjonarnej. Podobnie jak w  przypadku analizy 

danych pozyskanych z  uczniowskich kwestionariuszy, uwzględniano ich znaczeniowe od-

niesienie do poszczególnych stref KNP, o czym świadczy przypisana kolorystyka. 

Wykres 29. Nauczanie zdalne w czasie pandemii - zestawienie ogólne wypowiedzi 
                           nauczycielek i nauczycieli 

Nauczycielki i nauczyciele deklarują, że w wielu szkołach przedyskutowano to, na jakich 
zasadach będzie przebiegało ocenianie uczennic i uczniów w systemie zdalnego kształ-
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cenia (78,7%). Respondenci wyrazili przekonanie, że oceniali głównie to, że uczeń się sta-
ra, bo i tak nie mogli rzetelnie ocenić czego faktycznie się nauczył (78%) i jednocześnie 

zgodzili się, ze stwierdzeniem, że ocenianie uczennic i uczniów w nauczaniu zdalnym jest 
tylko ocenianiem efektów pracy, a nie ich motywacji (53,6%).  Co więcej, przyznają też, 

że początkowo zawyżali oceny, aby wesprzeć uczennice i uczniów, ale zrezygnowali 
z tego sposobu pracy (28,2%).

Tym, co utrudnia dydaktykom ocenianie, jest nieradzenie sobie z nieuczciwością uczennic 
i uczniów podczas zdalnego sprawdzania ich wiedzy (51,1%). Niespełna połowa nauczy-

cielek i nauczycieli ocenia zarówno prace pisemne, jak i pyta indywidualnie swoje uczen-
nice i uczniów (50,1%) oraz ocenia prace grupowe (47%). Prawie co trzeci nauczyciel i na-

uczycielka twierdził/ła, że sprawdzanie prac uczennic/uczniów w sieci zabiera im mniej 
czasu, bo nie sprawdzają odręcznego pisma (30,3%). Zgodnie z  deklaracją nauczycielek 

i nauczycieli, podczas edukacji zdalnej były prowadzone przez nich zajęcia dla uczennic/
uczniów mających trudności w nauce (62,4%) i dla uczennic/uczniów zdolnych (44%).

Z  powodu konieczności prowadzenia zajęć zdalnych z  wykorzystaniem odpowiedniego 

sprzętu w  czasie pandemii część nauczycielek i  nauczycieli poniosła dodatkowe koszty 
związane z zakupem sprzętu i mają świadomość bezzwrotności tych kosztów (55,7%). 

Nauczycielki/li poproszono także, o swobodne uzupełnienie swoich wypowiedzi odnoszą-

cych się do nauczania zdalnego i wskazanie tego, co ich zdaniem było najtrudniejsze w edu-

kacji zdalnej. 

Tabela 33. Kategorie wypowiedzi nauczycielek/li Co był najtrudniejsze w nauczaniu 
                     zdalnym?

Wypowiedzi nauczycielek/nauczycieli Liczba 
wskazań

Brak kontaktu bezpośredniego z uczennicami i uczniami 

brak możliwości rozmawiania z nimi, weryfikowania ich emocji oraz wpływania na ich za-
angażowanie

99

 

·	 brak włączonych kamer uczennic i uczniów 36
·	 brak możliwości weryfikacji tego, co robią w czasie lekcji – poczucie braku kontroli 

nad zachowaniem uczennic i uczniów, poczucie bezradności w odniesieniu do za-
chowań uczennic i uczniów

17

·	 ograniczone możliwości weryfikowania autentycznej obecności uczennic i uczniów 
na zajęciach lekcyjnych

12

·	 brak możliwości wsparcia uczennic i uczniów z trudnościami oraz zweryfikowania 
poziomu rozumienia przez uczennice i uczniów realizowanych treści, brak infor-
macji zwrotnej na temat bieżąco prowadzonych ćwiczeń, a zatem wiedzy na temat 
potrzeb związanych z objaśnianiem wiedzy,

11

·	 brak możliwości emocjonalnego wsparcia uczennic i uczniów, brak wiedzy na te-
mat ich sytuacji domowej, samopoczucia

4
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·	 niemożności wyciągania konsekwencji negatywnego zachowania uczennic 
i uczniów podczas lekcji

2

Brak zaangażowania uczennic i uczniów w proces kształcenia, brak ich motywacji 79
·	 trudności nauczycielek i nauczycieli w motywowaniu i aktywizowaniu uczennic 

i uczniów - ograniczone sposoby i możliwości zachęcania uczniów do systematycz-
ności, terminowości i uczciwości podczas edukacji zdalnej

39

·	 brak reakcji uczennic i uczniów w trakcie trwania lekcji – brak odpowiedzi na pyta-
nia, wyłączanie mikrofonów

25

·	 brak uczciwości uczennic i uczniów – kopiowanie prac i zadań domowych z Inter-
netu, niesamodzielna praca podczas sprawdzianów, udawanie obecności na lekcji, 
udawanie problemów technicznych podczas zajęć

23

·	 brak samodzielności uczennic i uczniów podczas odrabiania lekcji 5
·	 brak współpracy z grupach 1

Problemy techniczne podczas pracy dydaktycznej

 problemy z Internetem nauczycielek/nauczycieli lub uczennic i uczniów, niewłaściwe 
sprzęt komputerowy, brak działających prawidłowo mikrofonów, praca ze szkoły, w której 
jest za słaba sieć internetowa

65

 

·	 potrzeba nauczenia się wielu programów/aplikacji – zmiana platform, na których 
odbywało się kształcenie

12

·	 złe warunki w domu do pracy dydaktycznej – remonty 1
Trudności w ocenianiu uczennic i uczniów 

przekonanie o braku samodzielności uczniów/uczennic w realizacji zadań i ćwiczeń, brak 
dotrzymywania terminów przez uczennice i uczniów, niechęć do przesyłania zadań, niesa-
modzielności podczas sprawdzianów i kartkówek 

52

 

Trudności z realizacją treści programowych 

brak możliwość realizacji pełnej podstawy programowej, trudności z dostosowaniem tre-
ści zajęć praktycznych do warunków edukacji zdalnej, problemy z realizacją wychowania 
fizycznego, lekcji muzyki, plastyki 

32

 

 

·	 problemy organizacyjne – za krótki czas trwania lekcji (30 minut), częste zmiany 
platform edukacyjnych, chaos informacyjny, szczególnie na początku edukacji zdal-
nej

15

·	 problemy z przygotowaniem lekcji online w sposób atrakcyjny dla uczennic 
i uczniów (szczególnie zajęć praktycznych)

11

·	 problemy z przełamaniem oporu własnego nauczycielek i nauczycieli do prowa-
dzenie lekcji zdalnie

9

Problemy emocjonalne nauczycieli 

Poczucie osamotnienia i izolacji, poczucie bezsilności, przekonanie o braku wsparcia, po-
czucie braku realnego wpływu na proces kształcenia, poczucie braku sensu wykonywanej 
pracy, niepewność 

16

Problemy z rodzicami uczennic i uczniów 

nadmierna ingerencja rodziców w proces kształcenia lub brak ich zaangażowania, brak 
partnerstwa w procesie edukacji, lekceważący stosunek rodziców do edukacji zdalnej

13

•	 konieczność odpisywania na dużą ilość korespondencji z rodzicami 2
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Problemy związaniem z łączeniem obowiązków zawodowych i prywatnych 

Konieczność prowadzenia lekcji w mieszkaniu wraz dziećmi, brak zrozumienia u małżon-
ków/partnerów, poczucie zamieszkania w pracy, konflikty domowe 

13

Brak kontaktów ze środowiskiem szkolnym 

Brak relacji z koleżankami/kolegami szkolnymi 

15

Problemy zdrowotne nauczycielek i nauczycieli 

problemy ze wzrokiem, problemy z kręgosłupem, z kostkami i nadgarstkami, poczucie 
przemęczenia, brak ruchu 

6

Nadmiar czasu spędzonego przed komputerem 6
Poczucie braku wsparcia 

poczucie braku wsparcia od dyrekcji, koleżanek/kolegów, poczucie brak szacunku do swo-
jej pracy, poczucie braku docenienia 

3

Zmiany przepisów - procedur 1
Utrata kontaktu między uczennicami/uczniami 1
Wszystko było problemem 1
Brak problemów 19

(…)”cisza w eterze”, brak spontanicznych odpowiedzi uczniów, 
nieudzielanie przez uczniów odpowiedzi na moje pytania, brak kontaktu 

wzrokowego, brak zaangażowania uczniów i spadek ich motywacji do uczenia się. 
(nauczycielka, staż pracy 28 lat) 

(…) brak możliwości oceny stanu emocjonalnego poszczególnych uczniów, 
a także brak wpływu na otoczenie, w którym przebywają podczas lekcji. 

(nauczyciel, staż pracy 11 lat)

Uczucie, że nigdy nie kończę pracy. Brak możliwości komunikacji z uczniami, 
którym notorycznie psuły się kamerki, mikrofony i Internet. 

(nauczycielka, staż pracy 12 lat) 

To, że większość czasu trzeba było spędzać w domu, nie miałam 
bezpośredniego kontaktu z uczniami, nie każde zagadnienie można 

był dokładnie wytłumaczyć pracując zdalnie, trudno 
było stwierdzić, czy uczniowie pracują uczciwie. 

(nauczycielka, staż pracy 24 lata) 

99 osób wyraziło opinię, że najtrudniejszy był dla nich brak bezpośredniego kontaktu 

z uczniami, w tym brak włączonych kamer (n=36), brak możliwości weryfikowania działań 

uczennic i uczniów podczas lekcji (n=17), brak możliwości autentycznej weryfikacji obec-
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ności uczennic i uczniów (n=12), brak możliwości organizowania skutecznego wsparcia dla 

uczennic i uczniów z trudnościami (n=11), a także brak możliwości emocjonalnego wsparcia 

uczennic i uczniów (n=4) Brak możliwości wyciągnięcia konsekwencji z negatywnych zacho-

wań zaniepokoił 2 osoby.

Dla kadry pedagogicznej trudny był także brak zaangażowania uczennic i uczniów w kształ-

cenie (n=79), a  także problem ich aktywizacji i  motywowania do aktywności (n=39). 

Nauczycielki i nauczyciele ponownie wyeksponowali swoje przekonanie o braku uczciwo-

ści swoich uczennic i  uczniów (n=23) oraz samodzielności w  procesie kształcenia (n=5).  

Ponadto nauczyciele i  nauczycielki sygnalizowali/ły problemy techniczne związane ze 

sprzętem i siecią (n=65), ciągłą potrzebę uczenia się nowych aplikacji niezbędnych do pro-

wadzenia zajęć (n=12) oraz trudne warunki domowe (n=1). 

Kolejny ważny obszar problemów dotyczył trudności w ocenianiu uczennic i uczniów (n=52) 

oraz trudności z realizacją podstawy programowej (n=32) (w tym zarówno problemy orga-

nizacyjne (n=15), z przygotowaniem zajęć online (n=11), jak i z przełamywaniem własnych 

ograniczeń (n=9)). 18 osób stwierdziło, że doświadczyło trudności emocjonalnych zwią-

zanych z edukacja zdalną, 13 osób, że trudne były dla nich kontakty z rodzicami uczennic 

i uczniów (w tym duża ilość korespondencji (n=2).  Wśród innych problemów kadra peda-

gogiczna wymieniła brak kontaktu ze środowiskiem szkolnym (n=15), problemy w łączeniu 

obowiązków rodzinnych i zawodowych (n=13), własne problemy zdrowotne (n=6), przecią-

żenie czasem spędzonym przed komputerem (n=6), brak wsparcia (n=3), zmiany procedur, 

utratę kontaktu między uczennicami i uczniami. 19 nauczycieli i nauczycielek stwierdziło, 

że nie miało żadnych problemów. Jedna osoba uznała, że wszystko było problemem. 

 

DOŚWIADCZANE TRUDNOŚCI PRZEZ 
NAUCZYCIELKI I NAUCZYCIELI

Wielość i zróżnicowanie doświadczeń związanych z okresem pandemii spotęgowała poja-

wianie się nowych trudności w pracy zawodowej nauczycielek/li lub nasilenie tych dotych-

czasowych. W  opiniach niektórych nauczycielek/li edukacja zdalna stworzyła przyjazną 

przestrzeń do radzenia/poradzenia sobie z  problemami naznaczonymi doświadczeniami 

edukacji organizowanej poza bezpośrednim kontaktem z  uczniami, ale także  i  tymi do-

świadczanymi wcześniej. Ta grupa jest zdecydowanie mniej liczna.
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Wykres 30. Problemy zawodowe nauczycielek i nauczycieli w czasie pandemii  (okres II           
                            -IV.2021) - zestawienie ogólne wypowiedzi nauczycielek i nauczycieli 

Analiza odpowiedzi nauczycielek i  nauczycieli dotyczących ich problemów zawodowych 

odczuwanych w okresie pandemii (w ciągu trzech ostatnich miesięcy od momentu badania 

– zatem deklaracje te obejmują miesiące II-IV) pozwala stwierdzić, że głównie dotyczą one 

ich stanu psychosomatycznego – 50,4% nauczycielek i nauczycieli twierdzi, że ich stan 
zdrowia uległ pogorszeniu, 49,4%, - że odczuwa objawy somatyczne stresu np. migreny, 
bóle brzucha, pleców itp., zaś 43,55% - czuje przygnębienie. Nauczycielki i nauczyciele 
stwierdziły/li także, że mają problemy ze snem (32,6%), odczuwają objawy wypalenia za-
wodowego (32,66%) oraz nie potrafią się skupić (28,63%). 

Nauczycielki i nauczyciele mają także świadomość swojego ograniczonego w czasie pan-
demii kontaktu z uczennicami i uczniami (46,2%), chociaż jednocześnie tylko 8,5% na-
uczycielek i nauczycieli deklaruje brak umiejętności komunikowania się z uczennicami 
i uczniami zdalnie.  
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Kolejny, ważny obszar, dotyczący edukacji zdalnej, to samoorganizowanie się w nowej rze-

czywistości – 29,8% kadry pedagogicznej stwierdziło, że ma problem z organizacją czasu, 
25,8% - ma problemy z łączeniem obowiązków zawodowych z domowymi, 28,8% twier-
dzi, że nic im się nie chce, zaś 21,5% twierdziło, że ma zaległości w pracy. 

W tej trudnej sytuacji edukacyjnej część nauczycielek i nauczycieli, twierdzi również, że ma 
poczucie braku wsparcia (27,2%), a także wsparcia w rozwiązywaniu problemów uczen-
nic i uczniów (25,8%), ponadto nauczycielki i nauczyciele czują się samotni (22,4%) i mało 
ważni (22%). 

Mniejsza grupa twierdzi, że pogorszyła jej się sytuacja materialna (19,8%), ma stany 
lękowe (16,5%), ma problemy rodzinne (14,7%) i kłóci się z koleżankami i kolegami z pra-
cy (2,4%).

Ponadto w pytaniu o inne, niż wskazane wcześniej, powody problemów zawodowych - 219 

nauczycielek i nauczycieli stwierdziło, że nie mają innych problemów niż wskazane powy-

żej.  34 osoby wskazały, że mają problemy osobiste dotyczące sytuacji ich rodziny (śmierć 

członka rodziny, problemy z partnerami, z dziećmi) lub takie, o których nie chcą mówić. 27 

osób ponownie wskazało, że ich główne problemy dotyczą pogorszającego się stanu zdro-

wia - odczuwają bóle kręgosłupa, nadgarstków i nóg, pogorsza im się wzrok, mają problemy 

metaboliczne, a także odczuwają konsekwencje zdrowotne po Covid-19. Charakterystycz-

ne dla tej grupy zawodowej jest też: przemęczenie (n=7), problemy finansowe związane z ni-

skimi, nieadekwatnymi zarobkami (n=7), poczucie bycia mało ważnym (n=4), lęk o uczen-

nice i uczniów (n=4), trudne relacje z dyrekcją i kolegami (n=3) oraz z rodzicami uczennic 

i  uczniów (n=3). Pojedyncze osoby podkreślały, że brakuje im motywacji, mają depresję, 

brakuje im szkoleń stacjonarnych, odczuwają niechęć do korzystania z komputera oraz mają 

poczucie chaosu prawnego i medialnego.

Czuję wielką niechęć do sprawdzania prac pisemnych uczniów, 
mając świadomość, że nie są one samodzielne, a także do pisania moim 

zdaniem niepotrzebnych sprawozdań z wypełniania obowiązków w czasie. 
(nauczycielka, staż pracy 25 lat)

Nie czuję się w pełni wartościowym nauczycielem 
wręcz uważam, że jestem złym nauczycielem. 

(nauczycielka, staż pracy 15 lat) 

Wszechogarniający chaos prawny i medialny potęguje stres. 
(nauczycielka, staż pracy 30 lat) 
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POTENCIAŁ WSPARCIA - OSOBY ZNACZĄCE 
DLA NAUCZYCIELEK I NAUCZYCIELI

Podobnie jak w  przypadku uczennic i  uczniów, także i  nauczycielki i  nauczyciele w  sytu-

acjach trudnych, granicznych potrzebują i poszukują wsparcia społecznego. W odniesieniu 

do doświadczanych przez nauczycielki i nauczycieli w czasie pandemii problemów zawodo-

wych identyfikacji poddano zasoby wsparcia, z których przypuszczali, że mogliby skorzystać 

poszukując skutecznych rozwiązań, i z których przyszło im korzystać.

Wykres 31. Osoby do których zwracają się nauczycielki i nauczyciele w sytuacji trudności     
                            zawodowych - zestawienie ogólne wypowiedzi nauczycielek i nauczycieli 

Odpowiadając na postawione pytanie nauczyciele określali, do kogo i  z  jakimi proble-

mami zwróciliby się o  pomoc w  sytuacjach trudnych zawodowo. Na podstawie uzyska-

nych odpowiedzi do grupy potencjalnego wsparcia zalicza się: nauczycielkę/nauczyciela 

– przyjaciółkę/przyjaciela inne nauczycielki/nauczycieli, dyrektorkę/dyrektora szkoły, 
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pedagożkę/pedagoga szkolnego oraz małżonkę/małżonka/partnerkę/partnera. Pomocy po-

szukiwano by też w Internecie.

Szczegółowe dane liczbowe rozkładają się w następujący sposób. Ankietowani najczęściej 

wskazywali jako źródło wsparcia zaprzyjaźnione nauczycielki/nauczycieli (83,1%, w tym 

41,8% twierdziło, że zdecydowanie to oni, 41,3% - potwierdza, że raczej oni). Do innych 
– koleżanek i kolegów nauczycielek/nauczycieli – o pomoc zwróciłoby się 76,2% (zde-

cydowanie tak – 22,5%, raczej tak – 53,7%).  Dyrektorka/dyrektor szkoły są wskazywani 
przez 62,7% nauczycielek i nauczycieli (zdecydowanie tak – 27,6%, raczej tak – 35,1%). 

Pedagożkę/pedagoga szkolnego wskazało 54% ankietowanych (zdecydowanie tak – 16%, 

raczej tak – 38%), małżonka/małżonkę/partnera/partnerkę – 48,6% (zdecydowanie tak 

i raczej tak - po 24,3%), znajome nauczycielki i nauczyciele z innej szkoły – 47,7% (zdecy-

dowanie tak – 15,1%, raczej tak – 32,6%), Internet pojawia się w wypowiedziach 45% re-

spondentów/ek (zdecydowanie tak – 15,3%, raczej tak – 29,7%).

Z  kolei wśród osób, do których nauczyciele nie zwracają się o pomoc znajdują się kolej-

no rodzice uczennic i uczniów – 70,1% (zdecydowanie nie – 38,2%, raczej nie – 31,9%), 
ich (nauczycieli/ek) rodzice – 66,3% (zdecydowanie nie – 39,6%, raczej nie – 26,7%), 

specjaliści (lekarki/lekarze, psycholożki/psychologowie itp.) – 62,7% (zdecydowanie nie 

– 34,2%, raczej nie – 28,5%), osoba pracująca w sekretariacie – 56,6% (zdecydowanie nie 

– 24,5%, raczej nie – 32,1%), psycholożka/psycholog szkolny 56,4% (zdecydowanie nie – 

29,4%, raczej nie – 27,0%), przyjaciółka/przyjaciel, który nie jest nauczycielką i nauczycie-
lem 52,8% (zdecydowanie nie – 26,3%, raczej nie – 26,5%).

Poza wskazanymi osobami nauczycielki i nauczyciele twierdzili, że szukali pomocy u swo-

jej rodziny (dzieci, rodzeństwa, rodziców - 9 osób), ponadto pojedyncze osoby wskazały, że 

korzystają ze wsparcia policjantki/a, lekarki/za, psychiatry, Miejskiego Ośrodka Pomocy, 

prawniczki/ka, coacha rozwojowego, pedagożki, pomaga im też medytacja i wiara w Boga. 

243 osób stwierdziło, że poza wymienionymi osobami, nie szukają wsparcia lub go nie po-

trzebują. 

Dla dopełnienia obrazu funkcjonowania społecznego, zapytano nauczycieli/ki z iloma oso-

bami ze środowiska szkolnego utrzymywali/ły kontakt z okresie edukacji zdalnej.
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Wykres 32. Liczba osób z którymi nauczycielki i nauczyciele utrzymywali kontakt w czasie   
                           pandemii- zestawienie ogólne wypowiedzi nauczycielek i nauczycieli

Tylko jedna osoba stwierdziła, że z nikim nie utrzymywała kontaktu. Największą frekwen-

cję uzyskały następujące wskazania: 92 osoby stwierdziły, że z 1-3 osobami, 149 osób, że 

z 4-6 osobami, 102 osoby, że z 7-10 osobami.  Pojawiły się także pojedyncze wypowiedzi 

wskazujące, że kontakt nauczycielek i nauczycieli był ograniczony, pojawiał się tylko pod-

czas zdanych spotkań i rad pedagogicznych lub, że był wystarczający, taki sam jak w eduka-

cji stacjonarnej.

POWRÓT DO EDUKACJI BEZPOŚREDNIEJ - POTRZEBY 
I OCZEKIWANIA NAUCZYCIELEK I NAUCZYCIELI

Perspektywa powrotu do edukacji bezpośredniej po okresie pracy zdalnej rodzi nowe po-

trzeby i oczekiwania, co do funkcjonowania szkoły, zwłaszcza w aspekcie organizacji jej pra-

cy. Nauczycielki i nauczycieli zapytano o to, co chcieliby w zmienić w szkole?

Tabela 34. Kategorie wypowiedzi nauczycielek/li co chcielibyście zmienić w szkole?

Wypowiedzi nauczycielek/nauczycieli Liczba 
wskazań

Zmiana warunków pracy  
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·	 doposażenie pracowni komputerowych, sal lekcyjnych w nowoczesny sprzęt, 
rzutniki, komputery, tablice multimedialne – tak, aby móc korzystać z wypra-
cowanych narzędzi i umiejętności, także po powrocie do edukacji bezpośred-
niej  

43

·	 zmiany organizacyjne funkcjonowania szkoły - rezygnacja/wydłużenie 
przerw, tak aby móc skorzystać z toalety i posiłku, jednozmianowy system 
pracy, wprowadzenie dzwonków, lepszy plan zajęć 

18

·	 zmniejszenie sprawozdawczości, dokumentacji, analiz  12

·	 powrót do systemu gabinetów przedmiotowych, klasopracowni 8

Zmiana atmosfery pracy    

·	 wzmocnienie współpracy między nauczycielkami i nauczycielami, integracja 
zespołu nauczycielskiego, lepszy przepływ informacji, wzmocnienie umiejęt-
ności komunikacyjnych  

26

·	 większe wsparcie otrzymywane od dyrektorów szkół, kadry pedagogicznej, 12

·	 zmiana systemu motywacyjnego i systemu oceny pracy nauczycielek i nauczy-
cieli  

6

·	 wzmocnić poczucie bezpieczeństwa nauczycielek/li i uczennic/uczniów - nie 
wprowadzać ciągłych zmian, nie zmieniać dyrekcji, opanować chaos informa-
cyjny  

5

·	 zwiększenie form szkoleń, które dają szansę na pozyskanie praktycznych 
umiejętności pracy, stworzenie możliwości przedyskutowania sytuacji szkol-
nej (spotkania tematyczne), przestrzeń do komunikacji wspierającej  

3

Zmiany systemowe związane z procesem edukacji   

 

·	 zmiana systemu oceniania – zmniejszenie form oceniania i kontroli uczennic 
i uczniów, rezygnacja z priorytetowej roli egzaminów, uelastycznienie syste-
mu oceniania  

11

·	 rezygnacja z podstawy programowej lub jej uelastycznienie, tak aby zostawić 
większą swobodę nauczycielom związaną z realizacją zadań edukacyjnych  

7

·	 wprowadzenie nowego systemu motywacji nauczycieli  6

·	 wprowadzić reformę oświaty, zmienić wszystko  6

·	 zmiana sytuacji finansowej nauczycieli  5

·	 zmniejszenie liczebności klas, rezygnacja z systemu klasowego na rzecz dobo-
ru uczennic i uczniów w oparciu o ich poziom wiedzy i potrzeby  

4

·	 wzmocnienie w priorytetach szkoły pracy zespołowej/grupowej/projektowej 
uczennic i uczniów  

3

Uwzględnienie w edukacji bezpośredniej okresu edukacji zdalnej 
·	 pozostawienie rad zdalnych  6

·	 wykorzystanie platform edukacyjnych do dalszej pracy, pozostawienie 
Classroom do pracy z uczennicami i uczniami chorymi, z zaległościami  

6

·	 dać możliwości ponownej adaptacji kadry pedagogicznej oraz uczennic 
i uczniów (okres karencji)  

4

·	 pozostawienie reżimu sanitarnego  4

·	 zniesienie reżimu sanitarnego  2
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Wzmocnienie roli szkoły oraz nauczycielek i nauczycieli   

·	 większa dyscyplina i konsekwencja w stosunku do uczniów  10

·	 wzrost zaangażowania rodziców w kształcenie, większa odpowiedzialność za 
edukację swoich dzieci, wzrost szacunku rodziców dla nauczycielek i nauczy-
cieli

7

·	 uwzględnianie i docenianie pracy, która była realizowana w trybie zdalnym, 
zrozumienie dla wysiłku włożonego w tę pracę  

4

·	 większe wsparcie organu prowadzącego  1

Nic nie trzeba zmieniać w szkole  150 

Nie wiem/nie mam zdania 18
 

 

Wśród nauczycieli odpowiadających na to pytanie, najbardziej liczna okazała się grupa wy-

rażająca przekonanie, że nie ma potrzeby niczego zmieniać, że w szkole czują się dobrze 

i nie dostrzegają przestrzeni do zmian.

Znacząca grupa nauczycielek i nauczycieli wskazała też na potrzebę wprowadzenia zmian 
związanych z warunkami pracy tj. doposażenie pracowni i  modernizacja infrastruktury 

szkolnej (n=43), wprowadzenie zmian organizacyjnych w szkole związanych z reorganiza-

cją przerw, planów zajęć (n=18) oraz ograniczenie sprawozdawczości i biurokracji (n=12).  

Wskazania dotyczyły też zmian związanych z atmosferą pracy – ze wzmocnieniem współ-

pracy (n=26), zwiększeniem wsparcia dyrektorki/a  i  kadry pedagogicznej (n=12), zmia-

ną systemu motywacyjnego kadry (n=6), wzmocnieniem poczucia bezpieczeństwa (n=5), 

zwiększeniem liczby szkoleń i spotkań tematycznych i dyskusyjnych (n=3). 

Nauczycielki i nauczyciele postulowali także wprowadzenie zmian systemowych związa-
nych z procesem edukacji, poprzez zmianę systemu oceniania (n=11), rezygnację z realiza-

cji pełnej podstawy programowej/uelastycznienie podstawy (n=7), wprowadzenie nowego 

systemu motywacji (n=6), pełną zmianę systemu oświaty (n=6). Twierdzili także, że potrzeb-

na jest zmiana sytuacji finansowej nauczycielek i nauczycieli (n=5), zmniejszenie liczebności 

klas (n=4) oraz wzmocnienie pracy zespołowej w szkole (n=3).

W związku z wyjątkową sytuacją edukacyjną nauczycielek i nauczycieli zwrócili uwagę na 

potrzebę uwzględnienia w edukacji stacjonarnej rozwiązań wypracowanych podczas 
edukacji zdalnej np. pozostawienie rad pedagogicznych w formule zdalnej (n=6) oraz wy-

eksponowali potrzebę ponownej adaptacji kadry pedagogicznej do edukacji bezpośred-
niej (n=4). Za słuszne uznano dalsze przestrzeganie reżimu sanitarnego (n=4). 2 osoby 

stwierdziły, że należy znieść reżim sanitarny. 

Wśród odpowiedzi pojawiły się także twierdzenia wskazujące na znaczenie wzmocnienia 

roli szkoły i  kadry pedagogicznej, poprzez zwiększenie dyscypliny i  konsekwencji w  sto-
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sunku do uczących się (n=10), wzrost zaangażowania rodziców w edukację ich dzieci (n=7), 

uwzględnienie i docenienie okresu edukacji zdalnej jako pełnowartościowego czasu pracy 

nauczycielek i nauczycieli (n=4) oraz poprzez wsparcie organu prowadzącego (n=1).

Nie mam zastrzeżeń do szkoły. Dyrektor szkoły słuchał swoich 
nauczycieli i obserwował nasze poczynania. Często się z nami spotykał online, 

w celu omówienia każdego tygodnia nauki. Dzięki temu plan lekcji był 
modyfikowany i dostosowywany do potrzeb dzieci i nauczycieli. 

(nauczycielka, staż pracy 8 lat)

Odtworzenie szkoły jako miejsca zdobywania wiedzy, podnoszenia 
wartości edukacji, relacji, współdziałania. 

(nauczycielka, staż pracy 19 lat)

Pozwolić nauczycielom w spokoju uczyć i wychowywać, 
bez zbędnych zarządzeń, nie przeszkadzać.  

(nauczycielka, staż pracy 23 lata) 

Szkoła musi się unowocześnić zarówno pod kątem sprzętu jak 
i podejścia do nauczania. Wywalić podstawę programową, sztywne 

podejście do realizacji tematów, dać większą swobodę 
nauczycielom i podnieść im pensje. 

(nauczyciel, staż pracy 20 lat)

Zmniejszyć podstawę programową, zmienić system edukacji 
z testocentrycznego na uczący kompetencji XXI w., zrezygnować 

z obecnego systemu oceniania, zmniejszyć obarczenie 
wychowawców pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

(nauczycielka, staż pracy 17 lat) 

UCZENNICE I UCZNIOWIE W NAUCZANIU ZDALNYM 
– PERSPEKTYWA POWROTU

W momencie realizacji badań wiadomo już było, że powrót do edukacji bezpośredniej na-

stąpi jeszcze w roku szkolnym 2020/2021. Budziło to wiele emocji, oczekiwań i nadziei, tak-

że obaw i sprzeciwów. Pojawiło się również wiele dyskusji i refleksji dotyczących tego, jak 

przygotować – zmienić/usprawnić funkcjonowanie szkoły, aby stała się przestrzenią, któ-
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ra pozwoli ponownie realizować proces edukacji w kontakcie bezpośrednim, zapewniając 

wszystkim podmiotom edukacji poczucie bezpieczeństwa i możliwości rozwoju. W kwestio-

nariuszu ankiety zwrócono się do nauczycieli z pytaniem o to, co zmieniliby w szkole, aby 

sprzyjać dobrostanowi uczących się. Wypowiedzi zawarte są w tabeli 35. 

Tabela 35. Kategorie wypowiedzi nauczycielek/li na pytanie o to, co należałoby zmienić    
                         w szkole, aby uczennice i uczniowie czuli się w niej dobrze

Wypowiedzi nauczycielek i nauczycieli 
Liczba 

wskazań

Nie ma potrzeby zmian 
 w szkole uczennice i uczniowie czują się dobrze, szkoła jest przyjazna, szkoła jest 
przygotowana na nauczanie stacjonarne  105

Tworzenie warunków do powrotu na nauczania stacjonarnego  

·	 reintegracja uczennic i uczniów

integracja, wyjścia w teren, początkowo luźne lekcje na podwórku, na świeżym po-
wietrzu, wyjścia klasy z wychowawcą, tydzień adaptacyjny, wycieczki, zajęcia inte-
gracyjne, zajęcia grupowe 47 

·	 mniej zadań domowych, ograniczona liczba sprawdzianów, odpytywania 
uczennic i uczniów, rezygnacja z weryfikowania wiedzy zdobytej podczas 
nauczania zdalnego   13

·	 czas na adaptację

stworzyć przestrzeń do wyrównania braków, pozwolić uczennicom i uczniom na 
nowo odnaleźć się w rzeczywistości edukacji stacjonarnej, stopniować trudności 27

·	 nie wracać do nauczania zdalnego, nie wracać do reżimu sanitarnego, brak 
maseczek, pozwolić na swobodę przemieszczania się 7

·	 docenić pracę uczennic i uczniów, którą wykonali w nauczaniu zdalnym, nie 
negować ich pracy, stworzyć możliwości wykorzystania zasobów nauczania 
zdalnego, 5

·	 wrócić do normalności w nauce i traktowania uczennic i uczniów jak przed 
pandemią 6

·	 otoczyć opieką emocjonalną uczennice i uczniów potrzebujących dodatko-
wego wsparcia 4

·	 zorganizować dodatkowe zajęcia dla osób potrzebujących wsparcia w nad-
robieniu zaległości z poszczególnych przedmiotów 3

Budowanie atmosfery pracy w szkole  



136

·	 tworzenie w szkole atmosfery akceptacji i tolerancji 22

·	 budowanie relacji opartych na rozmowie i zaufaniu, zwrócenie szczególnej 
uwagi na relacje uczennica i uczeń – nauczycielka i nauczyciel 22

·	 więcej wsparcia wychowawczego dla wszystkich uczennic i uczniów, 
wzmocnienie roli wychowawców, większa uważność na potrzeby uczennic 
i uczniów 10

·	 więcej pracy grupowej i projektowej 7

·	 więcej konsekwencji w stosunku do uczennic i uczniów, trzymanie się zasad, 
wdrażanie uczennic i uczniów do systematyczności, dbałość o ich obowiąz-
kowość  6

·	 bezpieczeństwo uczennic i uczniów, brak chaosu, niepewności, stabilizacja 
w decyzjach 5

·	 budowanie jedności i współpracy nauczycielek i nauczycieli, większa dbało-
ści o nauczycielki i nauczycieli 4

·	 zmiana postaw niektórych nauczycielek i nauczycieli, zmiana niektórych na-
uczycielek i nauczycieli 3

·	 aktywne formy pracy z dziećmi – więcej ruchu, organizowanie zajęć na świe-
żym powietrzy, 3

·	 utrzymanie lub wprowadzenie zakazu używania w szkole telefonów komór-
kowych 3

·	 pedagogizacja rodziców, współodpowiedzialność rodziców za edukację 2

Zmiany systemowe  

·	 zmiana systemu oceniania

ograniczenie oceniania, zmiana priorytetów w ocenianiu z testów na samodzielność 
pracy, rezygnacja z oceniania jako warunku kontroli postępów uczennic i uczniów 18

·	 stworzenie warunków pracy dla psychologów szkolnych i specjalistów  
(zwiększenie liczby psychologów, większa dostępności wsparcia specjali-
stycznego) 13

·	 zmniejszenie liczebności klas 7

·	 doposażenie szkoły, zakup lepszego sprzętu komputerowego 5

·	 ograniczenie podstawy programowej 2

·	 należy wszystko zmienić, zmienić system 2
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Poprawa warunków pracy uczennic i uczniów 

modernizacja szkoły – większa dostępność szatni, szafek, unowocześnienie sal, po-
wrót do sal gabinetowych, stworzenie kącików ciszy, ograniczanie hałasu, remonty 
korytarzy, reorganizacja przerw 13

nie wiem 18

Wśród odpowiadających na pytanie nauczycielek i  nauczycieli dominuje przekonanie, 

że uczennice i  uczniowie mają zaspokojone wszystkie potrzeby w  szkole. Uważają oni, 

że szkoła jest przyjazna uczennicom i  uczniom, panuje w  niej przyjazna atmosfera, a  na-

uczycielki i nauczyciele są gotowi do radzenia sobie z doświadczeniami uczennic i uczniów. 

W związku z tym zmiany nie są potrzebne (n=105). Część z nauczycielek i nauczycieli uwa-

ża, że aby pomóc uczennicom i uczniom w powrocie do szkoły należy podjąć działania rein-
tegracyjne, których celem miałaby być odbudowa poczucia wspólnotowości społeczności 

szkolnej. Pomysły na formy tej integracji obejmują wyjazdy klasowe, zajęcia, prace gru-

powe, wyjście do kina/teatru, zorganizowane zajęcia wychowawczo-integracyjne (n=47). 

Warto też, zdaniem kadry pedagogicznej, dać uczącym się czas na powolną adaptację do 
nauczania stacjonarnego, ograniczając im stres, stopniując trudności w realizowanych za-

daniach (n=27), ograniczając liczbę sprawdzianów, zadań domowych i werbalnego spraw-

dzania wiedzy (n=13). Słyszalne są też głosy za przywróceniem zasad sprzed pandemii 

i powrotem do wcześniejszego rytmu pracy i zasad mu towarzyszących. Młodym ludziom, 

zdaniem nauczycielek i nauczycieli, może też pomóc docenienie efektów ich dotychczaso-

wej zdalnej pracy oraz wykorzystanie wypracowanych w  tym czasie form edukacji (n=5), 

ponadto organizowanie dodatkowych zajęć wyrównawczym (n=3) oraz organizowanie in-

dywidulanego wsparcia emocjonalnego dla uczennic i uczniów potrzebujących (n=4).  

 W  swoich wypowiedziach nauczycielki i  nauczyciele zwrócili także uwagę na potrze-
bę budowania w szkole relacji opartych na dobrej, wspierającej komunikacji (n=22) 
i tworzenie atmosfery życzliwości, otwartości, wyrozumiałości (n=22) oraz na potrzebę 

wzmocnienia działań wychowawczych (lekcje wychowawcze ukierunkowane na wzmoc-

nienie uczennic i uczniów, wzmocnienie roli wychowawców, większa uważność na potrze-

by uczennic i uczniów (n=10)).  Kadra pedagogiczna wymieniła także: wzmocnienie pracy 

grupowej (n=7), więcej konsekwencji w ocenie pracy i zachowań uczennic i uczniów (n=6), 

zapewnienie podopiecznym poczucia bezpieczeństwa (n=5), budowanie jedności kadry pe-

dagogicznej (n=4), zmianę postaw niektórych nauczycielek i nauczycieli (n=3), poszerzenie 

repertuaru aktywnych form pracy z uczennicami i uczniami (n=3), pedagogizacja rodziców 

(n=2). Kilkoro nauczycielek i nauczycieli werbalizowało potrzebę utrzymania lub wprowa-

dzenia zakazu używania telefonów komórkowych (n=3). 
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 Wśród wypowiedzi kadry pedagogicznej znalazły się i  takie, które eksponowały potrze-
bę szerszych zmian systemowych, w  tym głównie zmiany w  systemie oceniania (n=18), 

stworzenie warunków dla pracy psychologów, wzmocnienie ich roli (n=13), zmniejszenie 

liczebności klas (n=7), doposażenie szkół poprzez zakup lepszego sprzętu (n=5), ograni-

czenie, uelastycznienie podstawy programowej (n=2). Nauczycielki i  nauczyciele zwrócili 

też uwagę na potrzebę poprawy rozwiązań organizacyjnych w szkole (n=13). Postulowano 

modernizację sal lekcyjnych, korytarzy, toalet, odtworzenie gabinetów przedmiotowych, 

udostępnienie szatni, szafek, ale także stworzenie kącików ciszy, ograniczenie hałasu 

 reorganizację przerw (dłuższe przerwy, inne rozłożenie czasu trwania przerw). 

Biorący udział w badaniu nauczycielki i nauczyciele wyrazili przekonanie o zasadności 
zaplanowania działań umożliwiających rozpoznanie potrzeb uczennic i uczniów, jako wa-
runku ich efektywnego uczestnictwa w procesie edukacji szkolnej. Zadanie to, zdaniem 
respondentów, wymaga wsparcia zarówno pedagogów, jak i psychologów szkolnych. 

Nic. Chuchamy na nich i dmuchamy zawsze. 
(nauczycielka, staż pracy 20 lat) 

Stawiać na samodzielne myślenie bez rygoru oceniania, dać uczniom 
wsparcie psychologiczne, a nie straszyć tylko łobuzów pedagogiem, 

wychodzić na lekcje na zewnątrz, wyposażyć klasę na miarę obecnych realiów, 
tablica i kreda oraz kserówki to zdecydowanie za mało, położyć dużo 

większy nacisk na integrację uczniów, pracę w zespole. 
(nauczycielka, staż pracy 5 lat) 

Rok poza szkołą wpłynął na dzieci negatywnie.  Niektórzy mają 
przyzwyczajenia ze zdalnego, brakuje im mobilizacji i motywacji do pracy 
na lekcji. Są też dzieci, które wróciły do systemu, w nauce zdalnej zginęły. 
My nauczyciele powinniśmy starać się aby płynnie wrócić do normalnej 

stacjonarnej nauki, dając im również przestrzeń do nadrabiania 
relacji między rówieśnikami i nauczycielami. 

(nauczycielka, staż pracy 34 lata) 

Uczniowie są zaopiekowani, jest to nawet rodzaj nadopiekuńczości, 
która ogranicza ich samodzielność, siła ciążenia w procesie nauki powinna 

być rozłożona, a nie obciążać jedynie nauczyciela, należy 
uczyć odpowiedzialności i samodzielności. 

(nauczycielka, staż pracy 25 lat)
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iii cZĘśĆ - GŁÓWNe TENDENCJE,
SYTUCJE GRANICZNE I WYNIKAJĄCE
Z NICH REKOMENDACJE

Najważniejszą część niniejszego raportu stanowią niezwykle obszerne, bogate i  zróż-

nicowane dane, uporządkowane stosownie do przyjętych założeń teoretycznych. 

Uważne, całościowe zapoznanie się z nimi, a potem wielokierunkowa analiza wraz z odnie-

sieniami do własnego kontekstu osobowego, społecznego i  materialnego, pozwoli dyrek-

torkom/dyrektorom szkół i nauczycielkom/nauczycielom, w porozumieniu z osobami repre-

zentującymi organ prowadzący szkoły wypracować rozwiązania i podjąć działania służące 

wparciu i rozwojowi wszystkich edukacyjnych podmiotów. 

Autorzy raportu zaproponowali rekomendacje co do działań, które warto podjąć 

w nowym roku szkolnym. Mają one charakter ogólny, ale - z całą pewnością - nie są uniwer-

salne. Nie są zestawem “gotowych rozwiązań”. Stanowią raczej inspirację dla refleksyjnych 

i świadomych swego sprawstwa nauczycieli/nauczycielek, dyrektorek/dyrektorów i innych 

zaangażowanych w  proces edukacji podmiotów do poszukiwania własnych rozwiązań. 

Pedagogika nie jest bowiem „technologią edukacyjną”, która nastawiona jest na zwiększanie 

efektywności, wyznacza środki do osiągania założonych celów oraz nakazuje zastosowa-

nie określonych dyrektyw i drobiazgowej procedury działania. Nie jest wszak możliwe wy-

pracowanie uniwersalistycznych rozwiązań, które będą odpowiednie dla każdego ucznia/

uczennicy, nauczyciela/nauczycielki oraz dla każdej szkoły. Pandemia COVID-19 unieważ-

niła wiele naszych przyzwyczajeń, a  nawet głębokich przekonań. Nie unieważniła jednak 

podmiotowości wszystkich osób zaangażowanych w edukację, a zatem ich niepowtarzalno-

ści, autonomii, a także odpowiedzialności i twórczości. To - między innymi – te cechy eduka-

cyjnych podmiotów, które w połączeniu z refleksyjnym namysłem nad sensem i celami edu-

kacji, pozwolą konstruować własne działania pedagogiczne, bez naruszania więzi między 

myśleniem i działaniem.

Lekturę tego typu raportów wiele osób zaczyna od końca, czyli od wniosków. 

Zasadne jest więc przypomnienie w dwóch słowach, że projekt zrealizowano zgodnie z za-

łożeniem, że odmienna rzeczywistość społeczna naznaczona doświadczeniem pandemii, 

wymaga rozpoznania aktualnej sytuacji podmiotów edukacji. Metaforycznie można powie-

dzieć, nadwyrężając nieco naukowe zasady konstruowania problemów badawczych, że wy-

siłek skoncentrowano, na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: 
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CZEGO POTRZEBUJĄ LUDZIE W NOWEJ DLA NICH SYTUACJI? 

W  związku z  powyższym przedmiotem badań uczyniono potrzeby uczniów/uczennic 

i  nauczycieli/nauczycielek w  okresie kształcenia zdalnego, także w  perspektywie po-

wrotu do edukacji bezpośredniej oraz oczekiwania uczniów/uczennic i  nauczycieli/na-

uczycielek związane z  funkcjonowaniem szkoły po powrocie do edukacji bezpośredniej. 

Przyjęto, że człowiek żyje i działa w codzienności szkolnej i pozaszkolnej, w trzech strefach: 

komfortu, napięcia i paniki, a jego funkcjonowanie w każdej z tych stref wiąże się z realizacją 

określonych potrzeb. 

Potrzeba w tej teorii ma dwojaki wymiar. Z jednej strony, jest odczuwalnym brakiem czegoś, 

swoistym stanem osoby doznającej poczucia niespełnienia, mogącym frustrować i prowa-

dzić do stagnacji z powodu jej niezaspokojenia (pozostanie w strefie paniki). Z drugiej stro-

ny, potrzeba wiąże się z  pewnym napięciem motywacyjnym do zmiany tego stanu rzeczy, 

skłaniającym zatem do aktywności, które mogą tę potrzebę skutecznie zaspokoić (zapew-

nienie miejsca w  strefie komfortu). Podjęcie działania zmierzającego do zapełnienia tego 

braku, podsycane owym napięciem motywacyjnym, może mieć charakter stymulujący do 

samorozwoju (aktywność w strefie napięcia). Człowiek z zaangażowaniem eksploruje świat, 

stawia sobie nowe wyzwania intelektualne, emocjonalne i fizyczne, z sukcesem zaspokaja 

kolejne potrzeby. Jeżeli utrzyma równowagę i nie narazi się na wyczerpanie sił wydatkowa-

nych na osiągnięcie celów przekraczających posiadane potencjały, doświadczy skoku roz-

wojowego.

Z  jednej strony, okres pandemii mógł uniemożliwić zaspokojenie podstawowych potrzeb, 

narażając wiele osób na poważne problemy, których rozwiązanie wymaga wsparcia ze-

wnętrznego. Z drugiej zaś strony, to nowe i nagłe doświadczenie, mogło obudzić nieocze-

kiwanie potencjały drzemiące w człowieku, umożliwiające zaspokojenie także nowych po-

trzeb, rozbudzonych nieoczekiwanie dla niego samego. Badania potwierdziły taką właśnie 

dynamikę potrzeb i mechanizmów ich zaspokajania u uczestniczących w nich podmiotów. 

W  tej części opracowania, w  pierwszej kolejności nastąpi odniesienie do poczucia dobro-

stanu biorących udział w  badaniu podmiotów (dobrostanu w  rozumieniu subiektywnego 

postrzegania swojej sytuacji i własnych możliwości, oceny doświadczeń, sytuacji, dokonań, 

Diener, 1984), następnie rekomendowane będą działania wobec ujawnionych potrzeb. 

Ta część raportu zakończona zostanie rekomendacjami uzupełniającymi.
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POCZUCIE DOBROSTANU FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO 
UCZENNIC I UCZNIÓW W ŚRODKOWYM 
I STARSZYM WIEKU SZKOLNYM

ŚRODKOWY WIEK SZKOLNY (klasy IV-VI)

Na szczególną uwagę zasługuje środkowy wiek szkolny, który rozpoczyna się w 8–9 roku 

życia i trwa do osiągnięcia wieku 11–12 lat, czyli obejmuje okres uczęszczania do klas 4–6 

szkoły podstawowej. Jego wyjątkowość wiąże się z przekonaniem, że jest to ostatni okres 

dzieciństwa (Rękosiewicz, Jankowski, 2014).

Wyniki badań potwierdziły psychologicznie ugruntowane przekonanie, że środkowy wiek 

szkolny, jest najbardziej wewnętrznie zróżnicowany, a dzieci w każdym z przedziałów klaso-

wych cechują odrębne sposoby funkcjonowania w edukacji zdalnej. Wyraźnie wykreślone 

punktami procentowymi granice, wskazały grupy wiekowe uczniów do „szybkiego zaopie-

kowania się” w popandemicznej rzeczywistości szkolnej (czy mniej optymistycznie - w prze-

rwie między jej kolejnymi falami).

Uczniowie klas piątych zasługują w tym względzie na szczególną uwagę. Co trzeci piątokla-

sista wybrał kategorię odpowiedzi „całkowicie się zgadzam”, określając swój poziom akcep-

tacji dla następujących stwierdzeń: na lekcjach zdalnych mniej rozumiem, niż jak chodziłem 
do szkoły; boję się, że po powrocie do szkoły będę mieć gorsze oceny oraz podczas nauki zdalnej 
trudniej mi poprosić o pomoc kogoś z klasy. Najrzadziej natomiast demonstrowali aprobatę 

dla stwierdzenia: podczas nauki zdalnej mam więcej czasu na rozwijanie swoich zainteresowań.

Są to też uczniowie, którzy deklarowali najczęściej pogorszenie się samopoczucia podczas 

edukacji zdalnej (w czasie nauki zdalnej częściej mam złe samopoczucie, niż wtedy, gdy cho-

dziliśmy do szkoły) spośród wszystkich dzieci biorących udział w badaniach oraz poczucie 

osamotnienia wyrażone w przekonaniu: w czasie pandemii nikt nie zwraca na nich uwagi. 

1) REKOMENDACJA: Warto byłoby prześledzić (tymi informacjami należałoby zaintere-

sować rodziców) wyniki ostatniego bilansu zdrowia, gospodarki hormonalnej, ocenić prze-

bieg dojrzewania płciowego u  dziecka. Trudno też wykluczyć skutki utajonego przebiegu 

COVID-19, mogące manifestować się w zgłaszanych przez uczniów dolegliwościach. 

2) REKOMENDACJA: Należałoby też ustalić jaki procent uczennic/uczniów ma w  tej 

grupie (uczniów V klas) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i na jakim poziomie 

te dzieci realizowały obowiązek szkolny. Grupa uczennic/uczniów z  orzeczeniami, w  każ-

dym zresztą przypadku, wymaga szczególnej uwagi po powrocie do bezpośredniego trybu 

kształcenia. 
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Środkowy wiek szkolny to czas istotny dla formowania się przekonań na temat 

poczucia własnej skuteczności w  wielu obszarach funkcjonowania ucznia. Obraz siebie 

skutecznego (bądź nie) w  działaniu, w  myśleniu, w  interakcjach społecznych tworzy 

stabilną lub chwiejną podstawę dla rozwoju jego poczucia kompetencji. Budzące społeczne 

uznanie wykorzystanie kompetencji i  nabywanie nowych umiejętności poszerzających 

zakres kompetentnego działania, prowadzą u  nastolatka do rozwoju samoregulacji. 

Samoregulacja jest metaforyczną bramą do dorosłości. 

Jednym z  jej kluczowych elementów w  kontekście znaczenia szkolnej edukacji, jest świa-

dome wykorzystywanie własnej wiedzy do działania i  wynikające z  tego rodzaju aktyw-

ności przekonanie, że wiedza jest przydatna, a stąd tylko krok do zbudowania potrzeby jej 

poszerzania. Ankietowani piątoklasiści tymczasem najrzadziej deklarują wykorzystanie 

czasu wolnego wygospodarowanego w  pandemii do rozwijania własnych zainteresowań. 

Mają słabsze oceny od tych, które uzyskiwali w tradycyjnym kształceniu i są grupą najbar-

dziej motywowaną do nauki przez rodziców.

Wszystkie elementy składowe (w zakresie emocji, motywacji, procesów poznawczych i dzia-

łania) w ścisłej interakcji, oddziałują na rozwój dziecka i finalnie mogą zapewnić optymalną 

i adekwatną do sytuacji regulację emocji, jasne poczucie czego chce łącznie z umiejętnością 

wskazania celów podejmowanych działań, nawet w odniesieniu do preferowanych warto-

ści. Samoregulacja warunkuje też zdolność do współpracy w grupie. 

Na czas środkowego wieku szkolnego przypada budowanie pierwszych przyjaźni opar-

tych nie tylko na wspólnej zabawie, ale także na wzajemnej pomocy i zaufaniu. Posiadanie 

wśród rówieśników bliskich sobie osób jest niezwykle ważne dla budującego się poczucia 

tożsamości, a  także stworzenia przez dziecko pozytywnego obrazu siebie (Rękosiewicz, 

Jankowski, 2014). Tymczasem wyniki badań wskazują, że klasa szkolna wydaje się miejscem, 

w którym trudno te pogłębione relacje społeczne nawiązać. Na prośbę o ustosunkowanie 

się do stwierdzenia: Nie mam kogo prosić o pomoc twierdząco odpowiada bez mała 20,0% 

piątoklasistów, najwięcej spośród wszystkich klas. Niewielu więcej deklaruje, że w  czasie 

edukacji zdalnej miało stały kontakt z kolegami/koleżankami przez telefon i różne komuni-

katory. Uczący się w klasach piątych stanowią w tym zakresie najmniej liczną grupę wśród 

wszystkich klas.  

3) REKOMENDACJA: Istotne wydaje się, aby podjąć różnorodne działania, które po-

mogą piątoklasistom (aktualnie uczniom szóstych klas) rozwijać umiejętności współ-

pracy, negocjowania, rozwiązywania konfliktów, realizowania różnych ról społecznych, 

dostrzegania potrzeb innych i  udzielania pomocy. Pomogą przełamywać egocentryzm, 

uczyć się uwzględniania w myśleniu i działaniu różnych punktów widzenia. W konsekwen-

cji będą sprzyjać wzmacnianiu pozytywnej samooceny, własnej sprawczości i skuteczności.  
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Warto podczas lekcji i  w  pracach domowych w  szerszym zakresie wykorzystywać pracę 

grupową. Ponadto dawać uczniom szansę sprawdzenia się w  roli członka różnego rodza-

ju grup czy organizacji, promować pozaszkolne kontakty dziecka z kolegami i koleżankami, 

organizować klasowe wyjścia lub wyjazdy. Działaniom tym winno towarzyszyć szczególne 

wyczulenie na jakość relacji między uczniami, lecz także między uczniami a wychowawcą 

klasy i innymi nauczycielami.

4) REKOMENDACJA: Należałoby pogłębić diagnozę w kierunku werbalizowanych pro-

blemów, a także oszacować występowanie innych współtowarzyszących zagrożeń np. z wy-

korzystaniem narzędzia do szybkiej diagnozy “Potrzebna interwencja?” wypracowanego 

przez zespół psychologów z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego na potrzeby 

sprawozdawanego projektu (załącznik 1). Narzędzie to zawiera listę obszarów, które warto 

poddawać obserwacji i namysłowi nie tylko w sytuacjach ryzyka, lecz także w codziennej 

pracy edukacyjnej.

Reasumując: Wyniki badań pozwalają wnioskować, że potrzeby dzieci uczęszczających do 

klas piątych nie są zaspokajane w stopniu umożliwiającym im dobrą samoregulację, stąd ich 

wyraźna obecność w strefie paniki i stosunkowo niskie dla badanej próby, wartości dla stre-

fy komfortu. 

Odmiennie ukształtował się obraz szkoły u  najmłodszych biorących udział w  badaniach 

uczniów, którym pandemia uniemożliwiła poznanie specyfiki nauczania w  klasie czwartej 

w tradycyjnym kształceniu. Czwartoklasiści tęsknią za szkołą, której obraz, prawdopodob-

nie pozytywny, zbudowali sobie podczas wczesnej edukacji. Niespełna co drugi z nich cał-

kowicie się nie zgadza ze stwierdzeniem, że lekcje zdalne są ciekawsze od stacjonarnych, 

najbardziej brakuje im też spotkań z  nauczycielami oraz koleżankami i  kolegami z  klasy. 

Są też najliczniejszą grupą deklarującą, że zależy im na dobrych ocenach, a ponad połowa na 

myśl o szkole odzyskuje chęć do działania. 

Najmłodsze dzieci czują też wsparcie ze strony rodziców, choć odnotować należy, że 10% 

z nich zmaga się z edukacją zdalną bez pomocy rodziców, a nie trzeba przypominać, że po 

przejściu do IV klasy zadań przybywa, wymagania wobec dziecka są coraz większe i  wią-

żą się też z  poznaniem oczekiwań określanych przez różnych nauczycieli prowadzących 

kształcenie z odmiennych przedmiotów. Być może wiąże się to z faktem, że na progu IV kla-

sy oczekiwania rodziców wobec dzieci zmieniają się. W związku z rozwojem samoregulacji, 

czyli umiejętności podporządkowania się wskazówkom i nakazom rodzicielskim bez bezpo-

średniego nadzoru, rodzice są coraz bardziej skłonni dawać dziecku coraz więcej wolności. 

Być może też co dziesiąty rodzic czwartoklasisty sam odczuwał wzmożone trudności zwią-

zane z funkcjonowaniem w pandemii i znajdował mniej czasu dla swojego dziesięcio/jede-
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nastolatka. Nie można też wykluczyć dysfunkcjonalności środowiska rodzinnego.

W  tej grupie wiekowej, na co wskazują wyniki badań, jest najmniej powodów do obaw. 

Pandemia nie zdążyła zakłócić dobrej dynamiki wejścia w środkowy wiek szkolny, rozbudzi-

ła nawet potrzebę nowych zainteresowań

5) REKOMENDACJA: Należałoby zatem wzmocnić to entuzjastyczne nastawienie do edu-

kacji instytucjonalnej, wyrażone w wynikach badań zdecydowanym ulokowaniem uczniów 

w strefie napięcia, odczytanym w tym przypadku jako gotowość na nowe wyzwania i zada-

nia poznawcze. Strefa napięcia bywa wszakże nazywana strefą uczenia się.

Klasy VI pod wieloma względami ulokowane są na granicy. Wyraźnie widać, że przynale-

żą jeszcze do środkowego wieku szkolnego, ale ich sposób funkcjonowania, zrównuje się 

w charakterystyce z klasami starszymi. Dzieje się też tak dlatego, że są najliczniejszą gru-

pą zasilającą badaną próbę. VI klasy są też najbardziej zróżnicowane, jeżeli chodzi o wiek 

uczniów (jedenasto-, dwunasto- i trzynastolatkowie). W tym czasie zachodzą ważne proce-

sy rozwojowe i tożsamościowe właściwe dla wczesnej adolescencji. Dziewczęta i chłopcy 

wchodzą w różnym tempie, ale z coraz większą siłą, w kryzys tożsamości, jego pokonanie 

wiąże się osiągnięciem przez dorastającego wstępnej świadomości integracji wewnętrznej. 

Na uwagę zasługuję stan zdrowia. Jest to najliczniejsza grupa, która potwierdza problemy 

ze snem, odczuwanie strachu bez wyraźnej przyczyny i trudności w utrzymaniu koncentra-

cji.

Granica, na której się znaleźli się uczniowie biorący udział w badaniach sprawia, że charak-

terystyki funkcjonowania w edukacji zdalnej, starszych i młodszych roczników znajdują tu 

punkt styczny. Wyraźnym “odcięciem” są wyniki uzyskane dla uczniów klas VII po jednej 

stronie granicy i klas V po drugiej jej stronie. Tereny przygraniczne, także z racji swej natury 

i w tym przypadku wymagają wzmożonego monitorowania.

Wydaje się, że szóstoklasiści wchodzą w  okres adolescencji w  sposób dość łagodny, jesz-

cze bez burzliwych, nagłych czy spektakularnych zmian. Względna stabilność emocjonal-

na nie została jeszcze w istotnym stopniu rozchwiana. Zmiany dokonują się raczej stopnio-

wo, a nawet mogą mieć utajony przebieg. W porównaniu ze starszymi uczniami uczący się 

w klasach szóstych nie boją się powrotu do szkoły (lęk przed powrotem deklaruje niewiele 

ponad 20,0%, a obawę o pogorszenie ocen – mniej niż 1/3 udzielających odpowiedzi). Jest 

tak być może dlatego, że rzadziej niż inni uczniowie mają poczucie, iż podczas edukacji zdal-

nej rozumieli mniej niż wówczas, gdy chodzili do szkoły, mogą liczyć na pomoc rodziców i są 

otwarci na relacje z rówieśnikami (mniej niż jedna osoba na dziesięć nie chce mieć kontaktu 

z koleżankami/kolegami z klasy). Ponadto wciąż jeszcze brakuje im bezpośrednich spotkań 

z nauczycielkami/nauczycielami, oczekują nowych zajęć pozalekcyjnych i nie przyzwycza-
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ili się tak, jak starsi uczniowie, do lekcji zdalnych. Sytuacja taka może być wyciszeniem czy 

uspokojeniem przed gwałtownymi i silnymi zmianami, emocjonalną labilnością i negatywi-

zmem okresu dorastania. Potrzebne jest zatem uważne monitorowanie tej grupy uczen-

nic i  uczniów oraz życzliwe wspomaganie poprzez stwarzanie okazji do angażowania się 

w  różnorodne aktywności, aby z  jednej strony, doświadczali poczucia sprawstwa i  sukce-

su, a z drugiej, nabywali doświadczeń, które pomogą im odpowiedzieć na pytanie o to, kim 

chcą być. Wszystko to powinno się dziać w warunkach poszerzania autonomii nastolatków 

i transformowania relacji z dorosłymi w kierunku od dziecięcej zależności od dorosłych ku 

coraz większemu partnerstwu.

STARSZY WIEK SZKOLNY (klasy VII-VIII)

W tej grupie wiekowej można zaobserwować najwyższe wskaźniki w strefie komfortu i naj-

niższe w strefie napięcia. Doskonale obrazuje ten stan rzeczy rozkład odpowiedzi aprobują-

cych stwierdzenie przyzwyczaiłem się do lekcji zdalnych: tylko co czwarty uczeń i uczennica 

wahają się lub zaprzeczają, wyrażając swoje zdanie w tej kwestii. Połowa nastolatków zde-

cydowanie deklaruje przyzwyczajenie do takiego trybu pracy. W im wyższej klasie są uczący 

się, tym częściej potwierdzają przyzwyczajenie do zdalnych lekcji (zdecydowanie zgadzam 
się: IV – 40,5%, V – 46%, VI – 50,6%, VII – 57,2%, VIII – 62,5%). 

Pamiętać należy o czasie badania (upłynął już ponad rok od pierwszych doświadczeń z edu-

kacją zdalną) oraz o deklaratywnej formule odpowiedzi. Taki stan rzeczy pozwala sformuło-

wać przypuszczenie, że skala problemów natury emocjonalnej (psychicznej) szczecińskich 

uczniów, nie jest tak alarmująca jak wynikało to choćby z wyników badań Fundacji Szkołą 

z Klasą (Raport “Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek”).

W odniesieniu do przyjętych założeń teoretycznych, osoba pozostająca w strefie komfortu 

czuje się wygodnie, wiele czynności związanych z nauką wykonuje sprawnie, ale rutynowo. 

Zdecydowana większość uczniów z  tego przedziału wiekowego docenia fakt, że podczas 
nauki zdalnej nie musi stawać przed całą klasą i odpowiadać oraz to, że edukacja zdalna ogól-
nie redukuje stres (podczas nauki zdalnej mniej się stresuje). Ponad połowa uczniów deklaruje, 

że ma teraz lepsze oceny, niż gdy uczyła się w szkole. Obniża się jednak potrzeba podejmo-

wania nowych wyzwań i realizowania celów edukacyjnych sprzyjających wielostronnemu 

rozwojowi. Należałoby to zestawić z danymi (których nie posiadamy, bo nie były przedmio-

tem badania) na temat motywacji do nauki. Naturalnym jej aktywatorem są egzaminy koń-

czące naukę w tym wieku szkolnym. O ile uczniowie/uczennice VIII klas wydają się być już 

skoncentrowani na tym życiowym zadaniu, o tyle uczący się w klasach VII, na razie jedynie 

z  formującą się świadomością co do przyszłych zadań, wymagają uwagi. Podobnej do tej, 

której potrzebują uczący się w  klasach piątych, ale jednocześnie innej, bo są już w  innym 
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miejscu procesów rozwojowych. Po wyjściu ze środkowego wieku szkolnego dzieci mają od-

mienne potrzeby, a brak ich zaspokojenia łączy się z innymi skutkami. 

Wytrącenie młodzieńczej aktywności skojarzone z  bardzo wyraźną deklaracją przyzwy-

czajenia się do szkoły w  obliczu pandemicznym, należy widzieć szeroko. Wydaje się, że 

można już wziąć głęboki oddech i z ulgą przyjąć tę informację, bo uczniowie mniej targa-

ni silnymi emocjami, zdają się być psychicznie bezpieczniejsi. Zrozumiałe i dość powszech-

ne społeczne oczekiwanie na zmianę może mieć różny obraz i powodować różne reakcje. 

Jednym z wariantów społecznego funkcjonowania jest przeczekanie i odraczanie (na lep-

sze, bezpieczniejsze “później”) spraw do załatwienia i planowanych aktywności, które może 

być w obecnej sytuacji tylko ułudą, mirażem. To „później” utożsamiane dodatkowo z „nor-

malnością” kojarzoną z okresem sprzed pandemii, może już nie nadejść, a znajoma “normal-

ność” nie powrócić. Oswojona „normalność” pozostanie wówczas wspomnieniem, konkuru-

jącym z utrwalającym się hybrydalnym porządkiem świata w wymiarze pracy zawodowej, 

kształcenia, relacji społecznych etc. i może doprowadzić do wytracenia energii do działania, 

a w skrajnych przypadkach do bezczynności, a nawet alienacji.

Skojarzenie tego faktu z mechanizmami funkcjonowania nastolatka w okresie dorastania, 

zwłaszcza z jego prawem do moratorium psychospołecznego, wymaga pogłębionej reflek-

sji. W  świetle koncepcji rozwoju psychospołecznego Eriksona (1997, 2002, 2004), mora-

torium jest zaprogramowanym opóźnieniem, przyzwoleniem na odroczenie ważnych ży-

ciowych decyzji. Pandemia podsyca mechanizm odraczania. Mogłoby się zatem wydawać, 

że darowuje nastolatkowi więcej czasu do namysłu. Jest to tylko pozorna korzyść. Nisza spo-

łeczna, w której młody człowiek znalazł się w czterech ścianach swojego domu, w sytuacji 

rozwojowej, w której predysponowany jest do relacji społecznych o dużym natężeniu, może 

okazać się niebezpieczna. Przypomina to nieco sytuację, w której człowiekowi zabrano by 

wszystkie lustra i kazano zadbać o własny wizerunek. Dane odnoszące się do VII klas wska-

zywać mogą na tego rodzaju problemy, z którymi zmagają się młodzi ludzie. Brak skali po-

równawczej znacząco utrudnia im dokonywanie wyborów, refleksyjność nie jest podsycana 

w takim stopniu jak dotychczas. Refleksyjność jest kompetencją umysłową, rodzajem we-

wnętrznego dialogu, który przejawia się w konkretnych działaniach podejmowanych przez 

osobę. Jest to istotny punkt odniesienia dla kluczowego problemu podmiotu: zachodzącego 

w nim procesu stawania się dorosłym.

6) REKOMENDACJA: Należałoby pogłębić diagnozę w tym kierunku i oszacować wystę-

powanie innych współtowarzyszących zagrożeń np. z wykorzystaniem wspomnianego już 

narzędzia do szybkiej diagnozy “Potrzebna interwencja?” (wypracowanego przez zespół 

psychologów z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, stworzonego na potrze-

by sprawozdawanego projektu (w załączniku 1).
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Poszukując informacji kontekstowych, oświetlających pozyskane dane z różnych perspek-

tyw, należy zwrócić uwagę na kilka zasadniczych kwestii, obiektywizujących obraz całości 

wyłaniający się z liczb. Na uwagę zasługuje wysoka aprobata młodzieży dla stwierdzenia: 

Podczas nauki zdalnej mam więcej czasu na rozwijanie swoich zainteresowań. Dotyczy to szcze-

gólnie uczniów wyższych klas (klasa VII – zdecydowanie zgadzam się: 45,5%, raczej zga-

dzam się: 25,7%, klasa VIII - zdecydowanie zgadzam się: 43,1%, raczej zgadzam się: 28,4%). 

Okazuje się, że czas edukacji zdalnej wielu z nich potraktowało jako szansę zajmowania się 

tym, co ich szczególnie interesuje. Oczywiście, pełny obraz dałaby wiedza na temat treści 

i  form tych zainteresowań. Są to jednak wysoce optymistyczne dane. Czas wypełniony-

mi zainteresowaniami, prawdopodobnie nie skompensuje doświadczeń płynących z  rela-

cji społecznych i  tego ich aspektu, który umożliwia młodzieży wzajemne porównywanie 

się, podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących ważnych życiowo wyborów 

np. przyszłej szkoły. Podkreślić jednak należy, że także indywidualna aktywność podsyca-

na właśnie zainteresowaniami, rozwija refleksyjność ułatwiającą orientację w gąszczu co-

dziennych wyzwań i obowiązków oraz aktywizuje proces stawania się. O potrzebie rozwija-

nia zainteresowań i ich pozytywach, można by wiele pisać. W pandemicznej rzeczywistości 

szczególnie ważne są zwłaszcza: potencjał podnoszenia poziomu samooceny oraz możli-

wość oderwania się od problemów, a w efekcie - poczucie wytchnienia. 

7) REKOMENDACJE: 

A) Należałoby zatem wzmocnić ofertę pozalekcyjnych form rozwoju zainteresowań, a rodzi-

com zwrócić uwagę na walory zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Namysłu wymagałoby 

zabezpieczenie ewentualności rozwijania tych form aktywności on-line (np. lekcje rysunku 

mogą odbywać się także w sieci - podczas pandemii pojawiło się wiele nowych propozycji 

wykorzystujących komunikację zapośredniczoną np. „Jak zostać twórcą komiksu?”).

B) Organizacja zajęć pozalekcyjnych w  szkole powinna uwzględnić jeszcze kwestię pracy 

w grupach mieszanych (uczniowie w różnym wieku i z różnych klas – argumenty za tym roz-

wiązaniem zawarte zostaną we fragmencie raportu odnoszącym się do potrzeb społecznych 

uczniów). 

C) Pożądane byłyby formy projektowe zajęć pozalekcyjnych typu „Jak stworzyć samouczek 

Tik-Tok? (przykład z praktyki szkolnej w Małopolsce), „odczarowujących, oswajających” też 

przy okazji rzeczywistość wirtualną, zakończone np. wspólną realizacją nagrania w tej apli-

kacji. Przykład ten obrazuje jak doskonale połączyć można obszar do pracy wychowawczej, 

ukierunkowanej na walkę z cyberprzemocą z realizację treści wychowania estetycznego.
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DZIAŁANIA REKOMENDOWANE WOBEC 
UJAWNIONYCH POTRZEB

POTRZEBY PODSTAWOWE (BEZPIECZENSTWO vs ZAGROŻENIE)

8) REKOMENDACJA OGÓLNA I JEJ UZASADNIENIE: w  świetle uzyskanych wyni-

ków badań należy pogłębić diagnozę poziomu zaspokojenia potrzeb podstawowych dla za-

chowania dobrostanu zdrowotnego, zarówno uczniów, jak i nauczycieli 

Potrzeby bezpieczeństwa stanowią, po potrzebach fizjologicznych, grupę potrzeb niezbęd-

nych do podtrzymywania egzystencji. Ich zaspokojenie jest niezbędne do odczuwania rów-

nowagi, stabilizacji i  spokoju. Realizacja potrzeb bezpieczeństwa, podobnie jak potrzeb 

fizjologicznych jest niezbędna do zdrowego funkcjonowania. Odnoszą się one do zabezpie-

czenia podstawowych warunków życiowych, a dokładniej stanowią je, jak wylicza Maslow 

(1990), potrzeby: „stabilizacji, zależności, opieki, uwolnienia od strachu, lęku i chaosu”.

Wyniki badań nie wskazują w  żadnym przypadku na odczuwanie głodu przez dzieci, 

utrata pracy przez rodziców, ewentualne pogorszenie sytuacji materialnej rodziny, nie do-

prowadziły do takiej sytuacji. Wzmożonej uwagi wymaga natomiast wysoka frekwencja 

odpowiedzi ujawniających problemy powiązane ze zdrowiem psychicznym. Wśród wer-

balizowanych, przez niespełna połowę biorących udział w  badaniach uczniów i  uczennic 

(wyłączając dzieci uczące się w klasach IV), powtarzają się trudności, manifestujące się bra-

kiem zdolności do koncentracji uwagi, brakiem chęci do działania, częstym odczuwaniem 

smutku i złości, problemem ze snem czy poczuciem niezidentyfikowanego strachu.  

Analiza wypowiedzi nauczycielek i  nauczycieli też nie napawa optymizmem. Połowa tej 

grupy podkreśla, że ich stan zdrowia podczas pandemii uległ pogorszeniu, odczuwa objawy 

somatyczne stresu np. migreny, bóle brzucha, pleców itp., oraz przygnębienie. Co trzeci na-

uczyciel ma problemy ze snem, nie potrafi się skupić i podejrzewa u siebie objawy wypalenia 

zawodowego.

9) REKOMENDACJA: Potrzeby w psychologii rozumiane są jako podstawowe dyspozycje 

do działania (Mądrzycki 1996). Warto w tym kontekście zainwestować wysiłek w budowa-

nie sieci wsparcia w szkole (zwłaszcza wsparcie rówieśnicze i w grupie zawodowej oraz po-

między nimi). We wsparciu mieści się odpowiedź na wiele ludzkich potrzeb, jest też opoką, 

na której opiera się codzienny dobrostan człowieka. W sytuacji pandemii szczególnie waż-

ne jest zwrotne przekazywanie wsparcia (bo zaspokaja potrzeby społeczne, związane z bu-

dowaniem relacji, o których zaraz będzie mowa), ale daje też poczucie bycia potrzebnym, 

co w okresie adolescencji jest bardzo ważne. Co więcej, buduje się na umiejętności wyzwo-
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lenia się z egoizmu. Warto pamiętać, że pod pojęciem wsparcia mieszczą się różne jego ro-

dzaje: wsparcie emocjonalne, wsparcie wartościujące, wsparcie duchowe, wsparcie infor-

macyjne, wsparcie instrumentalne (mieszczące różne formy instruktażowe np. gdzie i  do 

kogo się zwrócić) oraz wsparcie rzeczowe.

10) REKOMENDACJA: Z poprzednią rekomendacją koresponduje kolejna, zawierająca się 

w  dostrzeżeniu znaczenia rozwoju potrzeby dostrzegania odmienności doświadczeń wy-

niesionych z pandemii, wrażliwości na różne potrzeby, przeżyte traumy, indywidualne sytu-

acje i możliwości rozwojowe ludzi z najbliższego otoczenia społecznego.  

Po raz kolejny powraca wymóg pracy nad komunikacją, bo ta zapewnia możliwość wzajem-

nego okazywania sobie wsparcia. Niezbędne wydaje się zaprzestanie wykorzystania w mo-

tywowaniu uczniów i  nauczycieli do pracy i  nauki, retoryki wojny, zachęcającej do “walki 

o  stopnie, osiągnięcia, umiejętności”. Ten typ komunikacji, tylko pozornie dynamizujący 

działanie, buduje postawy agonistyczne, nastawione na rywalizację, w której zawsze ktoś 

jest przegrany/pokonany a temperatura emocji rośnie.

POTRZEBY SPOŁECZNE (AFILIACJA vs SEPARACJA)

11) REKOMENDACJA OGÓLNA I JEJ UZASADNIENIE: w świetle uzyskanych wyni-

ków badań w pełni uprawomocniony jest wniosek, iż ze szczególnym zaangażowaniem za-

dbać należy o  zaspokojenie potrzeb związanych z  kształtowaniem tożsamości społecznej 

uczniów, wyrażającym się we wzmocnieniu (odnowieniu lub ponownym zbudowaniu) spo-

łecznych relacji rówieśniczych. Zgodnie z tezą, że:

SZKOŁA TO INSTYTUCJA WYTWARZANIA ŚWIATA WSPÓLNEGO 

Z całą pewnością nie można stwierdzić w jakim stopniu i w jaki sposób pandemia zmieni-

ła relacje rówieśnicze w klasie szkolnej, bez dostępu do wyników badań obrazujących stan 

przed jej rozpoczęciem. Każda kolejna fala pandemii i wynikające z niej kolejne etapy izolacji 

od edukacji w murach szkoły, mają inny obraz. 

Podczas pandemii z  pewnością zmieniło się poczucie zajmowania określonego miejsca 

w  świecie społecznym, ograniczone zostało kształtowanie przynależności do grupy spo-

łecznej poprzez bezpośredni kontakt z  rówieśnikami. A  jeżeli uwzględni się fakt, że dużo 

ważniejszą rolę niż związki z  dorosłymi zaczynają odgrywać w  życiu nastolatka kontakty 

z osobami w tym samym wieku, to należy spodziewać się w relacjach społecznych nowych 

jakościowo sytuacji. Bezpośrednie przebywanie w z kolegami koleżankami daje lepszą szan-
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sę na odczucie akceptacji grupy rówieśniczej czy na poczucie bycia lubianym. To znaczące 

warunki sukcesu społecznego, mające bezpośredni wpływ na tworzenie przez dziecko po-

zytywnego obrazu siebie. Wykluczenie relacji podczas przerw międzylekcyjnych, wspólnych 

powrotów do domu i możliwości odwiedzania się w nich, zabrało wiele okazji do przegląda-

nia się uczniom w lustrze społecznym ulokowanym w szkolnej przestrzeni.          

Z całą pewnością dane zobrazowane na wykresie N3 należy uznać za niepokojące. (Chciał-

bym się spotykać z koleżankami i kolegami z klasy). Widoczną tendencją jest malejąca, wraz 
z wiekiem uczniów, potrzeba kontaktów z uczniami z własnej klasy. Co dziesiąty biorący 

udział w badaniach uczący się zdecydowanie zaprzecza takiej potrzebie. Prawdopodobnie 

grupę tę zasilają dzieci doświadczające wykluczenia rówieśniczego. Należy te wyniki zesta-

wić z danymi zamieszczonymi na wykresie P1.  Nie chcę mieć kontaktu z kolegami/ koleżan-

kami z klasy. Tu wyczuwalna jest już skala napięcia i ostateczna trudność w potwierdzeniu 

jawnej niechęci do kolegów/koleżanek, co autoryzuje bardzo silną potrzebę bycia w relacji 

rówieśniczej. Ostatecznie jednak zdecydowanie się zgadza z tym stwierdzeniem, ponownie 

co dziesiąty uczeń.

12) REKOMENDACJA: Świadomość tego problemu jest dość powszechna wśród na-

uczycieli. Wzrastającą tendencję tego zjawiska potwierdzają też wyniki badań (Przewłocka 

2015). Maria Deptuła wskazuje, że w klasach III – IV i V – VI odsetek wynosi 15,5-29,8% 

uczniów (Deptuła 2013, s. 20). Pandemia odmieniając relacje społeczne, separując dzieci 

od siebie, być może przygotowała grunt pod śmielsze posunięcia wychowawcze. Z właści-

wym przygotowaniem całego procesu, można by rozważyć migracje w obrębie klas, skoro 

co dziesiąty uczący się zdecydowanie nie ma ochoty na kontakt z rówieśnikami ze swojej 

klasy. Warto nawiązać też dialog w tej kwestii z rodzicami i wykorzystać moment powrotu 

po przerwie, jako okazję do zajęć integracyjnych wszystkich klas i pozyskiwania informacji 

zwrotnych na temat gotowości dzieci do, choćby czasowej zamiany, zespołu klasowego.

13) REKOMENDACJA: Młodzi ludzie, szukając wsparcia, często w  pierwszej kolejności, 

zwracają się do swoich koleżanek lub kolegów. Badania zdecydowanie potwierdziły zna-

czenie grupy rówieśniczej dla rozwoju nastolatka. Rówieśnicy - przeżywając podobne 

stresogenne sytuacje - jako pierwsi mogą zauważyć niepokojące sygnały. Rówieśnicza in-

terwencja kryzysowa to jeden z  pomysłów na udzielanie szybkiego społecznego wspar-

cia osobom w potrzebie, na który zwracają uwagę psychologowie. Wymaga to wyłonienia 

grupy uczniów, gotowych nieść pomoc i odczuwających empatię oraz przygotowanie mło-

dzieży do takich działań. Nie jest to, oczywiście, pomoc równoznaczna z pomocą specjali-

sty. Potrzebę tę zdają się potwierdzać zaskakująco niskie wyniki potrzeby poszukiwania 

przez uczestniczących w badaniach wsparcia u pedagoga szkolnego. Należy się spodziewać, 

że pandemia przyczyni się do zmiany tradycyjnych wzorów interakcji edukacyjnych.
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14) REKOMENDACJA: Potrzebny jest wzmożony wysiłek włożony w rozwijanie kompe-

tencji komunikacyjnych w celu wzmacniania i ujawniania potencjału podmiotów edukacji, 

zapewniający odpowiedzialne i skuteczne realizowanie zadań. Kompetencje komunikacyj-

ne nie tylko umożliwiają rozmowę i przekazywanie informacji, lecz także są narzędziem bu-

dowania rzeczywistości społecznej, w tej pogłębionej perspektywie są kompetencjami spo-

łecznymi. Wychowanie i nauczanie są procesami interpersonalnymi możliwymi głównie dzięki 

komunikacji.

POTRZEBY SZACUNKU I UZNANIA

15) REKOMENDACJA OGÓLNA I JEJ UZASADNIENIE: w świetle uzyskanych wyni-

ków badań w należy zadbać o zaspokojenie potrzeb związanych z poczuciem sukcesu zarów-

no ucznia, jak i nauczyciela, zbudowanym na przekonaniu, że zarówno uczący, jak i nauczany, 

pracują według znanych i wzajemnie respektowanych zasad. Należałoby w tym względzie 

rozważyć wszelkie zależności między sukcesem dydaktycznym i wychowawczym.

Szkoła, z całą pewnością, zmienia się na naszych oczach. W procesie edukacji można mówić 

o zmieniającej się proporcji udziału metod „tradycyjnych” i zdalnych. W przyszłości pocią-

gnie to za sobą szereg innych zmian. Należeć będzie do nich ocenianie uczniów przez na-

uczycieli. Zagadnienie oceniania niezmiennie wymaga refleksji, a zaraz potem podnoszenia 

kompetencji w tym zakresie.

Naukowcy z  Wyższej Szkoły Pedagogicznej w  Szwajcarii byli autorami jednych z  pierw-

szych w Europie naukowych badań o stanie edukacji w okresie pandemii COVID-19 (Huber, 

Günther, Schneider, Helm, Schwander, Schneider, Pruitt 2020). Podkreślali w  zrealizowa-

nym projekcie badawczym, że pogorszy się jakość kształcenia w  szkołach, jeśli uczniowie 

będą doświadczać niepowodzeń, osłabnie między nimi współpraca i nie uświadomią sobie 

konieczności opanowania wiedzy na co najmniej minimalnym poziomie. 

Ocenianie jest ważne więc z wielu powodów. Motywuje do wytrwałości w pracy, do kończe-

nia podjętego działania w nadziei na radość z efektu, który ma także szansę zyskać uzna-

nie społeczne. Satysfakcja z tego płynąca kształtuje postawę pracowitości. Wychowawczy 

aspekt oceniania jest niezbywalny. Uczniowie oprócz nowych celów do osiągnięcia potrze-

bują też jasnych wytycznych jak je zrealizować, a także informacji na temat kryteriów suk-

cesu i respektującej je oceny. 

Nauczyciele biorący udział w  badaniach, potrzebują w  tej kwestii wsparcia, wyrażają bo-

wiem przekonanie, że oceniali głównie to, że uczeń/uczennica się stara, bo i tak nie mogli 

rzetelnie ocenić czego faktycznie się nauczył/a (78%) i jednocześnie zgadzają się, ze stwier-
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dzeniem, że ocenianie uczennic i uczniów w nauczaniu zdalnym jest tylko ocenianiem efek-

tów pracy, a nie ich motywacji (53,6%).  Co więcej przyznają też, że początkowo zawyżały/li 

oceny, aby wesprzeć uczennice i uczniów, ale zrezygnowały/li z tego sposobu pracy (28,2%).

POTRZEBY ZWIĄZANE Z SAMOREALIZACJĄ

16) REKOMENDACJA OGÓLNA I JEJ UZASADNIENIE: W pandemicznej rzeczywistości 

szczególnie ważne są aktywności posiadające potencjał podnoszenia poziomu samooceny 

(Bardziejewska 2005) oraz stwarzających możliwość oderwania się od problemów wywo-

łanych pandemią. Skanalizowanie uwagi człowieka na działaniach, choć w  ograniczonym 

stopniu, zaspokajających potrzebę samorealizacji, jest nie do przecenienia.

Wypada tu powtórzyć wyniki badań, wskazujące na wysoką aprobatę młodzieży (zwłaszcza 

starszej) dla stwierdzenia: Podczas nauki zdalnej mam więcej czasu na rozwijanie swoich zain-
teresowań. Dotyczy to szczególnie uczniów wyższych klas (klasa VII – zdecydowanie się zga-

dzam się - 45,5%, raczej się zgadzam - 25,7%, klasa VIII - zdecydowanie się zgadzam - 43,1%, 

raczej się zgadzam - 28,4%). 

Mniej komfortowo rysuje się obraz aktywności własnej nauczycieli. Wzmiankowany już 

w raporcie, doświadczany przez nauczycieli brak czasu wolnego, rodzi u nich potrzebę od-

poczynku i  wygospodarowania “przestrzeni tylko dla siebie”. Potrzebują czasu wolnego, 

nie tylko w  kontekście uwolnienia się od obowiązków zawodowych, ale doświadczenia 

“poczucia bycia wolnym w czasie”. Taki stan rzeczy przesuwa akcenty z potrzeby odpoczyn-

ku, regeneracji sił na potrzeby podjęcia działań samorealizacyjnych.

17) REKOMENDACJA: Zapewnienie, umożliwienie, wsparcie realizacji tych potrzeb pol-

skim (szczecińskim) nauczycielom powinno być przedmiotem szczególnej uwagi. Z  jednej 

strony będzie to wyraz uznania dla ogromnej pracy, jaką wykonali przestawiając się w tak 

krótkim czasie na kształcenie zdalne, z drugiej - formą zadbania o zdrowie psychiczne tej 

grupy zawodowej. Ponadto ta inwestycja zdynamizować może inny rodzaj samorealizacji, 

samorealizację zawodową.

W kontekście samorealizacji zawodowej podkreślić należy kilka kwestii. Jednym z warun-

ków samorealizacji zawodowej człowieka jest zdolność do autoewaluacji własnej praktyki 

zawodowej, zawiera się ona w potrzebie zadawania sobie prostego pytania “jak mi idzie?” 

i umiejętności sformułowania rzeczowej odpowiedzi. (Ewaluacja, najprościej rzecz ujmując, 

to proces gromadzenia wiedzy służącej wartościowaniu określonego działania podejmo-

wanego przez człowieka). Efekty, takiego wielokrotnego i  systematycznego namysłu, po-
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równać można do budowania swoistej mapy wytyczającej kierunki rozwoju zawodowego 

nauczyciela (pośrednio także instytucji, w której pracuje). Ewaluacja i autoewaluacja skro-

jona na miarę każdej instytucji edukacyjnej z uwzględnieniem jej osadzenia w konkretnym 

środowisku społeczno-kulturowym, jest fundamentem sukcesu systemów oświatowych, ku 

którym kierowane są spojrzenia wielu reformatorów, ze znamiennym przykładem szkolnic-

twa fińskiego.

18) REKOMENDACJA: W świetle uzyskanych wyników badań rysuje się wyraźna potrze-

ba wsparcia nauczycieli w zakresie nabywania kompetencji ewaluatora, bo w ocenie kilku 

zasadniczych aspektów własnej aktywności zawodowej wybierali odpowiedzieć trudno 
powiedzieć. Dla przykładu aż 211 nauczycieli sięga po tę kategorię, wobec stwierdzenia: 

W czasie edukacji zdalnej mam lepszy kontakt z moimi uczniami. Znamienna jest też frekwen-

cja aprobaty dla stwierdzenia: W pracy zdalnej towarzyszy mi poczucie bezsilności, z którym 

zgodziło się 41,6% nauczycieli.

Nabywanie kompetencji ewaluatora umożliwia tworzenia warunków umożliwiających an-

gażowanie ludzi w zmianę, redukcję oporu wobec zmian, a nawet wzrost gotowości na zmia-

nę, to zresztą jedna z zasad wyartykułowana podczas nowelizacji ustawy o zmianie systemu 

nadzoru pedagogicznego w Polsce, wprowadzającej ewaluację do szkół, już ponad dekadę 

temu.

REKOMENDACJE UZUPENIAJĄCE

Ta część raportu, choć nazwana rekomendacjami uzupełniającymi, powstała, aby wskazać 

obszary dodatkowej refleksji wynikającej z uzyskanych w toku badań danych. Uzupełnia re-

komendacje wypracowane w część właściwej wskazując ważne z perspektywy uczestników 

badania aspekty ich funkcjonowania w środowisku szkolnym. Została podzielona na cztery 

obszary - kadrę pedagogiczną, uczennice i uczniów, proces edukacji, tworzenie nowej kul-

tury organizacji. Zawarte w  niej zostały także przykłady dobrych praktyk realizowanych 

zapewne przez część ze szczecińskich szkół - ich wskazanie ma charakter inspiracji, nie zaś 

rekomendowania jedynie właściwych rozwiązań - te zgodnie z ideą raportu winny być wy-

pracowywane w oparciu o indywidualną sytuację każdej ze szkół - jej potencjał i potrzeby. 

1) KADRA PEDAGOGICZNA 

READAPTACJA KADRY PEDAGOGICZNEJ DO PRACY W TRYBIE BEZPOŚREDNIM 
- jak wynika z  wyników zawartych w  raporcie wiele z  nauczycielek i  nauczycieli wyraża 



154

potrzebę omówienia w  szerszym gronie sytuacji, w  jakiej znaleźli się w  okresie edukacji 

zdalnej. Dla tej grupy kadry pedagogicznej oprócz ponownego spotkania się z koleżankami 

i kolegami wartościowym wydaje się tworzenie przestrzeni do dyskusji, spotkań tematycz-

nych zarówno tych związanych z  prowadzonym procesem dydaktycznymi, z  problemami 

wychowawczymi, jak i towarzyszącymi im emocjami i potrzebami. 

INDYWIDUALNY DOBÓR SZKOLEŃ (DO)FINANSOWANYCH - w odpowiedzi na potrze-

by uczennic i uczniów warto w okresie po pandemicznym ponownie przeanalizować dodat-

kowe kompetencje kadry pedagogicznej, jej umiejętności i potencjał, po to, by móc stworzyć 

warunki do ich pełnego wykorzystania. W związku z tym w ramach śródrocznego podnosze-

nia kwalifikacji (poza radami szkoleniowymi adresowanymi do całej kadry pedagogicznej), 

cennym kierunkiem współpracy z kadrą są kierowane dla poszczególnych osób oferty indy-

widualnego specjalistycznego kształcenia, zgodnego z potrzebami szkoły i predyspozycja-

mi/zainteresowaniami nauczycielki/nauczyciela (np. szkolenie mediatora szkolnego, tutora, 

Art. Terapii, pedagogiki cyrku itp.). 

POPRAWA WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH I TECHNOLOGICZNYCH - okres pan-

demii, z jednej strony, pokazał ogrom braków technologicznych w poszczególnych szkołach 

(brak komputerów, brak dobrych mikrofonów, kamer, słabe łącza internetowe), z  drugiej 

zaś, potencjał tkwiący w  wykorzystaniu technologii w  procesie kształceniu. Wskazuje to 

na wagę uzupełnienia/unowocześnienia sprzętu komputerowego, ale i  pozostałego wy-

posażenia technologicznego szkoły. Nauczycielkom i  nauczycielom brakuje także wiedzy 

i umiejętności niezbędnych do wykorzystania możliwości, które stwarza dostępny sprzęt. 

Ponadto dynamika zmian technologicznych np. w oprogramowaniu stosowanym w edukacji 

zdalnej, wymaga ciągłej aktualizacji kompetencji w tym zakresie.

WPROWADZANIE NOWYCH FORM WSPARCIA NAUCZYCIELEK I NAUCZYCIELI 
- nauczycielki i nauczyciele w swoich wypowiedziach zwracali uwagę na potrzebę prowadze-

nia dyskusji, wymiany poglądów, a często też konsultacji związanych z procesem kształcenia 

lub z sytuacją poszczególnych uczennic/uczniów. Wyłania się zatem potrzeba systemowego 

wsparcia nauczycielek i  nauczycieli w  ich codziennej pracy. Taka forma nie powinna mieć 

charakteru hospitacji, czy pełnić funkcji oceniającej lub kontrolnej, lecz zapewniać prze-

strzeń do rozwoju osobistego nauczyciela w poczuciu bezpieczeństwa i ukierunkowania na 

jego indywidualne potrzeby. 

Przykładem takich form są rozwiązania stosowane w  innych krajach np. rozwiązania szwedzkie: 

Inclusive education teacher – jest nim osoba wspomagająca nauczycieli, tak by byli w stanie realizo-

wać edukację włączającą, pomaga nauczycielom w zrozumieniu sytuacji uczennicy i ucznia, by mieli 
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oni szansę rozwijać swój potencjał edukacyjny 

§	 https://en.unesco.org/gem-report/2020teachers

§	 https://www.icdp.info/about/programme/

 

2) UCZENNICE I UCZNIOWIE 

READAPTACJA UCZENNIC I UCZNIÓW DO NAUKI BEZPOŚREDNIEJ - celem reada-

ptacji uczennic i  uczniów jest ponowna integracja uczniów ze sobą i  z  nauczycielami, ale 

także ponowna adaptacja do warunków szkolnych, odbudowanie bezpiecznych relacji oraz 

wzmocnienie motywacji do nauki. Podczas jej planowania warto poddać refleksji następu-

jące aspekty procesu:  czas jej trwania i zasady funkcjonowania szkoły w tym okresie np. 

ograniczenie zadawania zadań domowych w pierwszym miesiącu nauki, dodatkowe zajęcia 

zespołowe/projektowe itp.; zajęcia i działania ukierunkowane na wzmacnianie relacji i pra-

widłową komunikację np. zajęcia grupowe, gry terenowe, gry miejskie, warsztaty dysku-

syjne, warsztaty tematyczne; dodatkowe formy integracji z rodzicami np. wyjścia terenowe 

(ogniska, gry miejskie, spotkania poprzez sztukę we współpracy z lokalnymi organizacjami 

pozarządowymi, Akademią Sztuki czy jednostkami samorządowymi/rządowymi - muzea, 

teatry itp.); działania w ruchu – aktywne przerwy.

WZMOCNIENIE RELACJI RÓWIEŚNICZYCH poprzez wykorzystywanie w pracy z ucznia-

mi metod redukujących napięcie oraz wzmacniających umiejętności radzenia sobie 

z  emocjami oraz rozwiązywania konfliktów - wielość i  dostępności różnorodnych metod, 

pozwala na ich dobre dostosowanie do środowiska działania, grupy wiekowej i aktualnych 

sytuacji problemowych. 

Wśród przykładów takich metod można wskazać 

→	 Trening Zastępowania Agresji - powszechnie nazywany „TZA” lub „ART” – metoda poznaw-

czo–behawioralna, składająca się z  trzech modułów: Treningu Umiejętności Społecznych, 

Treningu Kontroli Złości, Treningu Wnioskowania Moralnego 

→	 Mindfulness/trening uważność - metoda wyciszania umysłu i skupiana uwagi na jednostko-

wych doświadczeniach

→	 Mediacje szkolne lub/i mediacje rówieśnicze - metody wspierającej rozwiązywania konflik-

tów w środowisku szkolnym. Została w 2017 roku rekomendowana przez Rzecznika Praw 

Dziecka wraz z wypracowanymi standardami jej prowadzenia standardy_mediacji_rowiesni-

czej_i_szkolnej_w_szkolach_0.pdf (brpd.gov.pl)

WZMOCNIENIE POCZUCIA WSPARCIA WŚRÓD UCZENNIC I UCZNIÓW - jednym z naj-

ważniejszych zadań, które stają przed szkołą jest odbudowanie i wzmocnienie roli psycholo-

https://en.unesco.org/gem-report/2020teachers
https://www.icdp.info/about/programme/
http://brpd.gov.pl/sites/default/files/standardy_mediacji_rowiesniczej_i_szkolnej_w_szkolach_0.pdf
http://brpd.gov.pl/sites/default/files/standardy_mediacji_rowiesniczej_i_szkolnej_w_szkolach_0.pdf
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gów i pedagogów szkolnych. Zwiększenie ich dostępności (zwiększanie liczby psychologów, 

brak obciążania ich dodatkowymi zadaniami) oraz wsparcie ich w  budowanie instytucjo-

nalnej i pozainstytucjonalnej sieci wsparcia (dostęp do poradni specjalistycznych, szkoleń, 

infolinii) to działania znaczące dla wzmocnienia poczucie bezpieczeństwa uczennic i uczniów 

oraz zwiększenia skuteczności uzyskiwanego przez nich wsparcia. 

Uczennice i  uczniowie wskazują, że osobami, do których się zgłaszają w  sytuacjach trud-

nych są dla nich głównie rodzice.  Jednak jest także wśród uczennic i uczniów znaczna grupa, 

która ma ograniczony kontakt z osobami dorosłymi lub nie potrafi wskazać takich osób, do 

których zwrócą się o pomoc w sytuacjach trudności szkolnych lub osobistych. Warto zatem 

poza wzmacnianiem roli psychologów i pedagogów uzupełnić działania o wewnąrzszkolne 

kampanie edukacyjne i  informacyjne: poszerzające wiedzę uczących się na temat instytu-

cji wspierających w określonych problemach, promujące specjalistyczne miejsca, w których 

można uzyskać dodatkową profesjonalną wiedzę na tematy trudne, w  tym tematyczne 

strony internetowe, edukujące rodziców w  zakresie udzielania wsparcia swoim dzieciom 

i dostępnych form tego wsparcia, edukujące dzieci i młodzież w zakresie udzielania pomo-

cy rówieśniczej (kiedy i gdzie szukać pomocy u dorosłych, kiedy reagować itd.), promujące 

telefony zaufania.
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REORGANIZACJA PRZESTRZENI SZKOLNEJ – w  swoich wypowiedziach uczennice 

i uczniowie zwracali uwagę na znaczenie przestrzeni szkolnej (jej organizacji, wyglądu) dla 

ich samopoczucia w placówce. Okazuje się, że miejsce, w którym spędzają tak wiele czasu 

jest dla nich istotne. Przykładowo edukację zdalną uczennice i uczniowie doceniali za ciszę, 

wygodne krzesło, możliwość spokojnego zjedzenia posiłku czy fakt, że wszystkie potrzebne 

materiały, przybory mieli pod ręką. Warto zatem podjąć refleksję nad potencjalnymi spo-

sobami reorganizacji aktualnej przestrzeni szkolnej, by była dla uczniów przyjazna i pozy-

tywnie przez nich odbierana. Wśród swoich potrzeb w tym zakresie uczennice i uczniowie 

wskazywali: stworzenie miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków; dostęp do szafek 

i  szatni, tworzenie stref ciszy – miejsc, w  których można odpocząć od hałasu szkolnego, 

pobyć w samotności, które jednocześnie nie są biblioteką, wygodne miejsca pracy, dostęp-

ne przestrzenie sportowe (np. miejsca ze skakankami, slalomem przeszkód, koszem do gry). 

Uczennice i uczniowie wskazywali także na potrzebę reorganizacji czasu przerw, aby mogły 

one służyć spokojnemu zjedzeniu posiłków lub fizycznemu wyładowaniu energii np. na bo-

isku szkolnym lub w przestrzeni sportowej.

 

3) PROCES EDUKACJI 

REORGANIZACJA PROCESU NAUCZANIA – obecny czas może okazać się dobrym mo-

mentem na tworzenie i wdrażanie działań czy całych projektów autorskich skupionych na 

zmianie różnych elementów procesu kształcenia, odwołujących się np. do idei nauczania 

blokowego czy do akcentowania wagi bezpośredniego doświadczenia (połączone z ciągłym 

udostępnianiem uczniom sfery różnego rodzaju doznań zmysłowych i  emocjonalnych). 

Warto podczas ich realizacji uwzględniać indywidualne zainteresowania uczennic i uczniów 

lub/i tworzyć możliwości na ich odnajdywanie.

Wobec potrzeby ponownej adaptacji do trybu kształcenia bezpośredniego z zamysłem czę-

ściowego powtórzenia (utrwalenia, dopełnienia) treści kształcenia, otwiera się możliwość 

przeprogramowania planu zajęć w celu zintensyfikowania pracy z jednoczesnym skoncen-

trowaniem uwagi na treściach jednego przedmiotu (sekwencje pięciodniowe, czyli “tydzień 

z  matematyką”, “tydzień z  językiem polskim” tydzień z  innymi przedmiotami. Warto tak-

że poddać refleksji nowe metody i  narzędzie indywidulanej pracy z  uczniem, które mogą 

wzmocnić jego proces kształcenia.

→	 Przykładałem metody wzmacniającej proces indywidualnego rozwoju uczennic i  uczniów 

jest: tutoring – metoda polegająca na regularnych spotkaniach z  podopiecznym (tutorialach), 

w  ramach których tutor ma możliwość skupienia się na rozwoju konkretnego podopiecznego 

i  możliwość dostosowania ścieżki edukacyjnej do jego specyficznej sytuacji; tutoring rówie-



158

śniczy polegający na współpracy dwóch uczniów, z których jeden ma większe doświadczenie, 

wiedzę i poziom kompetencji w jakimś obszarze (często potwierdzony osiągnięciami w olimpia-

dach przedmiotowych), a drugi doświadcza trudności w danym zakresie. 

  

4) TWORZENIE NOWEJ KULTURY ORGANIZACJI 

ZEBRANIE, OMÓWIENIE I PODSUMOWANIE DOŚWIADCZEŃ Z PRACY ZDALNEJ 

wraz z  sformułowaniem najlepszych rozwiązań w  przypadku konieczności ponownego 

kształcenia online.  Dla część szkół proces ewaluacji okresu edukacji zdalnej może stać się 

podstawą do wypracowania wewnątrzszkolnych priorytetów edukacyjnych na nadchodzą-

cy rok szkolny. Warto w  ten proces włączyć Radę Rodziców i  Samorząd Uczniowski. Taki 

wspólny proces pozwoliłby zapewne na pogłębienie umiejętności kadry pedagogicznej 

w zakresie współtworzenia warunków pracy własnej, umożliwiłby także angażowanie ludzi 

w zmianę i redukcję oporu wobec zmian (pomocne w tym zakresie mogą być również szkole-

nia tematyczne) oraz stworzenie warunków zapewniających każdemu możliwość włączenia 

się do współpracy w przygotowaniu szkoły do zmian po pandemii. Nauczycieli i nauczyciele 

wskazywali również w  swoich wypowiedzieć, że ważna dla nich jest możliwość wykorzy-

stania elementów pracy zdalnej w dalszej pracy z kadrą pedagogiczną (np. prowadzenie rad 

zdalnych, szkolenie rady pedagogicznej, platformy przepływu informacji itp.) oraz w pracy 

uczennicami i  uczniami. Warto dokonać analizy możliwości zachowania wybranych form 

w procesie edukacji bezpośredniej. 

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM - współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz otocze-

niem stanowić może wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły oraz tworzy nowe możliwości 

wsparcia rozwoju uczennic i uczniów.  W tym zakresie możliwości nawiązywania współpra-

cy są dosyć szerokie, dotyczą bowiem zarówno organizacji praktyk studenckich, nawiązania 

współpracy z animatorami zewnętrznymi (pedagodzy cyrku, pedagodzy zabawy, animato-

rzy form outdoorowych), wykorzystania zasobów lokalnych organizacji pozarządowych, 

czy instytucji kultury.  

* * *
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Projekt powstawał w nadziei, że wyniki badania posłużą jako punkt wyjścia do działań, któ-

re mają na celu pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują, dlatego wiodącą kategorią stała 

się POTRZEBA. W  zamyśle autorów miał też otworzyć ekspercką dyskusję wokół około-

pandemicznych problemów, z którymi borykają się podmioty współtworzące proces eduka-

cji w Szczecinie. Kolejny kierunek to przygotowanie przedpola do wypracowaniu rozwiązań, 

służących usprawnieniu działań umożliwiających zaspokojenie kluczowych potrzeb dzieci 

i dorosłych związanych z instytucjonalną edukacją w czasie zagrożenia pandemią i jej skut-

kami. 

Diagnoza funkcjonowania uczniów i  nauczycieli pozostających w  zdalnym nauczaniu to 

jedno z zdań, które postawiło sobie w ostatnim roku szkolnym, kilka zespołów naukowców 

w Polsce. Realizacja tego badania, obejmująca tak liczną próbę, możliwa była dzięki ogrom-

nej mobilizacji szczecińskiej społeczności uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół, władz 

Wydziału Oświaty Urzędu Miasta, którym należą się wyrazy uznania. 

Pozostajemy z nadzieją, że kolejna fala pandemii nie nadejdzie, ale i w gotowości do dalszej 

współpracy.
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