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 List do Dyrektorów, Nauczycieli i Wychowawców 
 
Drodzy Państwo, 

długa nieobecność ucznia w szkole, która może być spowodowana wieloma różnymi 

powodami np. chorobą, wyjazdem, problemami rodzinnymi, często staje się doświadczeniem 

bardzo stresującym, zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców. W dobie pandemii wszyscy: 

uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice, byli niejako zmuszeni do odnalezienia się w nowej 

rzeczywistości. Rzeczywistości, w której dominował kontakt on-line, brak lub znaczne 

ograniczenie osobistych kontaktów w szkole. Pojawiała się także istotna obawa o zdrowie 

swoje i swoich najbliższych. To była dla wszystkich nowa sytuacja, która wymagała dużej 

elastyczności oraz oswojenia. Teraz nadszedł czas na powrót do rzeczywistości szkolnej i 

funkcjonowania sprzed czasów pandemii. 

Jako pracownicy poradni przez okres pandemii pracujemy stacjonarnie i mamy 

bezpośredni kontakt z dziećmi i ich rodzicami. Chcielibyśmy podzielić się z Państwem 

opiniami dzieci i młodzieży, ich radością z powrotu do szkoły, jak również ich obawami.  

Radość uczniów to: 

- spotkanie z koleżankami i kolegami oraz ulubionymi nauczycielami, 

- zawieranie nowych przyjaźni, 

- możliwość odnalezienia się w klasie (uczniowie wycofani, nieaktywni zdalnie), 

- uczestnictwo w kołach zainteresowań i innych zajęciach pozalekcyjnych, 

- spotkania i rozmowy koleżeńskie w czasie przerw, 

- wycieczki i spotkania klasowe (ogniska, rajdy rowerowe). 

Obawy dzieci i młodzieży: 

- brak zaufania nauczycieli do samodzielnej pracy zdalnej ucznia, 

- natychmiastowe rozliczanie ucznia z jego pracy (sprawdziany, testy, odpytywanie 

ustne), 

- sprawdzanie notatek, 

- nadrabianie zaległości (uczniowie nie wiedzą, jakich zaległości), 

- pogorszenie ocen, 
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- straszenie konsekwencjami (podniesiony głos nauczyciela oraz brak możliwości 

wypowiedzenia się przez ucznia). 

Aby ułatwić uczniom powrót do funkcjonowania sprzed pandemii możemy jako 

nauczyciele wprowadzić wiele różnych udogodnień, które pozytywnie wpłyną na stan 

psychiczny dzieci i młodzieży, dadzą im możliwość płynnego przejścia z nauczania zdalnego 

na stacjonarne i nam jako nauczycielom przyniosą satysfakcję. 

Ważne jest: 

- aby pierwsze dni nauki stacjonarnej w szkołach przeznaczyć na oswojenie się i 

przyzwyczajenie do bycia razem, a także odreagowanie emocji związanych  z 

wielomiesięczną izolacją społeczną, 

- wskazane byłoby w tym czasie zmniejszanie ilości prac pisemnych i odpytywania 

ustnego,  

- poświęcanie czasu na powtórzenie materiału, 

- stosowanie przerw w czasie lekcji na ćwiczenia integrujące zespół klasowy, 

- stopniowanie aktywności na lekcjach wychowania fizycznego,  

- docenianie zaangażowania uczniów, 

- spokojne prowadzenie lekcji – zwolnienie tempa,  

- stawianie tylko pozytywnych ocen,  

- dawanie szans na poprawę zaległego materiału,  

- kontynuowanie interaktywnych metod nauczania.  

Istotne jest także zadbanie o stan emocjonalny uczniów poprzez prowadzenie 

spokojnych rozmów o zaistniałej sytuacji i o tym, czego doświadczyły w okresie izolacji, a 

także zapewnienie pomocy psychologa/pedagoga szkolnego – w razie potrzeby. 

A co wydaje nam się najważniejsze, to warto spędzać jak najwięcej czasu na dworze, 

wyjść z uczniami do parku, lasu lub na boisko szkolne, zachęcać dzieci i młodzież do 

wspólnej aktywności i zabawy. 

Pozostało nam już niewiele czasu do przerwy wakacyjnej i warto poświęcić ten czas 

na odbudowanie w dzieciach i młodzieży poczucia bezpieczeństwa i przynależności 

społecznej, co ułatwi im powrót do szkoły po wakacjach. 

Doceniając trud i zaangażowanie Państwa jako nauczycieli, pedagogów, specjalistów 

szkolnych w okresie nauczania zdalnego, życzymy powodzenia, a w razie potrzeb jesteśmy 

do Państwa dyspozycji. 

 

Z wyrazami szacunku 

Dyrektor i Pracownicy Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie 

z Filią w Prabutach 


