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WSTĘP 

 

Program wsparcia dla uczniów, nauczycieli i rodziców 

Pandemia wywołana przez wirus SARS-CoV-2 spowodowała zmianę naszej 

rzeczywistości, wymusiła szybką adaptację dzieci i młodzieży do sytuacji ograniczonego 

kontaktu z innymi ludźmi, uczestniczenia w nowej, „zdalnej” formie edukacji, 

przyzwyczajania się do zmiany codziennych, rutynowych czynności i zmniejszonej 

aktywności fizycznej. 

Wszyscy obserwowaliśmy wskaźniki zachorowań i umieralności, martwiliśmy się  

o zdrowie swoje i swoich najbliższych, przeżywaliśmy niepewność związaną z planowaniem 

kolejnych dni, tygodni, a nawet miesięcy, a niektórzy z nas zmagali się z objawami  

COVID-19 albo konsekwencjami przebycia choroby wywołanej koronawirusem. 

31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie powracają do szkół. W związku z tym 

odpowiedzialni dorośli powinni pomóc dzieciom i młodzieży zaadaptować się ponownie do 

szkolnej rzeczywistości. 

Proponujemy Państwu pomoc w postaci Programu, który możemy realizować  

w Państwa szkołach. 

Program oparty jest o wyniki ankiet: jednej – przeprowadzonej wśród uczniów szkół 

podstawowych z klas IV-VIII i drugiej – przeprowadzonej wśród rodziców. Wykorzystaliśmy 

także bieżące dane zebrane wśród dzieci, młodzieży i rodziców, którzy uczestniczą w różnych 

formach działań Poradni przez cały okres pandemii. 

Ponadto zapraszamy na stronę naszej Poradni: www.pppkwidzyn.pl, gdzie 

umieszczone są materiały dla nauczycieli i rodziców dotyczące powrotu uczniów do szkół: 

- Kampania ,,Szkoła od nowa” 

- Materiały edukacyjne przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 

- Jak wspierać dziecko w powrocie do szkoły po pandemii? Poradnik dla 

rodziców – Fundacja JIM 
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CELE I ZADANIA PROGRAMU: 

- integracja i kształtowanie tożsamości zespołu klasowego po długiej izolacji, 

- kształtowanie umiejętności współdziałania u uczniów, 

- budowanie wzajemnego zaufania w relacji nauczyciel – uczeń, 

- budowanie poczucia bezpieczeństwa i pozytywnych relacji w grupie, 

- zwiększenie świadomości siebie, własnego doświadczenia w sytuacji pandemii  

i edukacji zdalnej, 

- zdobycie pozytywnych doświadczeń w grupie, 

- rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych oraz umiejętności radzenia 

sobie ze stresem po powrocie do szkoły (autoprezentacja, nawiązywanie  

i podtrzymywanie relacji z rówieśnikami, komunikacja, wyrażania własnego 

zdania, zdolności wykorzystania własnych mocnych stron). 

  

FORMY I METODY REALIZACJI PROGRAMU: 

1. Dla dzieci i młodzieży: 

- 2-godzinne warsztaty reintegracji po powrocie do szkoły, 

- konsultacje na terenie szkoły dla dzieci i młodzieży potrzebującej wsparcia, 

- konsultacje na terenie Poradni dla dzieci i młodzieży potrzebującej wsparcia. 

2. Dla nauczycieli: 

- konsultacje na terenie szkół i Poradni, 

- materiały metodyczne na lekcje wychowawcze (Kampania ,,Szkoła od nowa”), 

- Webinar dla nauczycieli (Kampania ,,Szkoła od nowa”). 

3. Dla pedagogów, psychologów, specjalistów szkolnych: 

- szkolenie przygotowujące do prowadzenia programu. 

4. Dla rodziców: 

- 2-godzinne warsztaty na terenie Poradni lub szkoły (chętni rodzice wyłonieni  

z badań ankietowych przeprowadzonych przez naszą Poradnię), 

- konsultacje na terenie Poradni i szkół, 

- materiały umieszczone na stronie naszej Poradni: www.pppkwidzyn.pl  

 



 4 

Realizatorzy Programu: 

- Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie z Filią  

w Prabutach, 

- Pedagodzy i specjaliści szkolni po warsztatach prezentujących scenariusze zajęć 

dla uczniów (terminy warsztatów zostaną określone). 

 

Sposób dokumentowania: 

- scenariusze zajęć, 

- listy obecności, 

- potwierdzenie realizacji w dokumentacji szkolnej. 

 

 

Harmonogram realizacji Programu zostanie ustalony po otrzymaniu zapotrzebowania 

złożonego przez konkretne szkoły. 

 


