
 

 

 

 Poradnik dla wychowawców – problemy 

emocjonalne, społeczne dzieci i młodzieży podczas epidemii  

 

          Przed nauczycielami trudny okres nie tylko, jeśli chodzi o proces nauczania zdalnego, 

ale także mierzenie się z trudnościami wychowawczymi i emocjonalnymi swoich uczniów.  

W wielu klasach ruszył już proces nauczania zdalnego.  Przez ten czas, jednak warto 

pamiętać, że klasa szkolna to zespół uczniów z ich indywidualnymi predyspozycjami, 

specyficznymi trudnościami dydaktycznymi, problemami emocjonalnymi czy problemami  

w relacjach. Spora część uczniów będzie zgłaszała trudności z organizacją swojego czasu, 

nudą czy nie radzeniem sobie z izolacją bądź innego rodzaju problemy emocjonalne. 

Nauczanie i przekazywanie wiedzy to podstawowy cel szkoły, ale aby to się mogło odbywać 

młodzi ludzie muszą czuć się bezpiecznie i  pozostawać w dobrostanie psychicznym oraz czuć 

się dobrze w swojej klasie.  

Wiadomo, że klasa to zespół, który jest bardziej lub mniej zintegrowany, zgrany. Ponadto  

w większości klas są grupki oraz liderzy i outsiderzy, którzy mają na ten zespół mniejszy lub 

większy wpływ. Jeśli uczniowie są w zespole klasowym od kilku lat razem to izolacja, brak 

kontaktów fizycznych czy praca zdalna nie powoduje, że ich wzajemne kontakty zanikają, 

zwłaszcza że do tej pory w dużej mierze kontaktowali się przez mass- media. Wzajemnie 

relacje, preferencje w kontaktach będą utrzymywać się na dotychczasowym poziomie i raczej 

nie nastąpi z powodu epidemii poprawa w relacja międzyludzkich, jeśli one do tej były 

powierzchowne. Ważne jest, aby pamiętać podczas edukacji zdalnej, że o ile w klasach 

edukacji wczesnoszkolnej pieczę nad nauką i kontaktem ze szkołą ( czy uczniami pomiędzy 

sobą) przejęli rodzice, o tyle w starszych klasach uczniowie sami biorą odpowiedzialność za 

swój proces edukacji i zakładają swoje nieformalne grupy na jednym z komunikatorów i tam 

wymieniają się informacjami. Oczywiste jest, że komunikacja na takich grupach nie tylko 

dotyczy nauki,  ale także relacji i emocji, które towarzyszą młodych ludziom w tym okresie. 

Często na tych grupach może także pojawiać się nie tylko wsparcie, ale także wykluczenie czy 

cyberprzemoc. Aktualnie epidemia powoduje, iż u młodych ludzi występuje frustracja ilością 

materiału szkolnego, brakiem możliwości wyjścia z domu. Te czynniki powodują, że łatwo 

wpadają w złość i mogą na grupie społecznościowej „wyżyć się” na koledze, którego do tej 

pory nie lubili. W wielu klasach bywają też uczniowie, którzy są na uboczu życia klasowego 



 

 

 

tzw. outsiderzy, którzy aktualnie jeszcze bardziej czują się osamotnieni, odsunięci  

i odrzuceni, gdyż zdają sobie sprawę, że inni w klasie są ze sobą w kontakcie. Pamiętajmy, że 

nie tylko dorośli martwią się bieżącą sytuacją, ale także dzieci i młodzież na swój sposób 

przeżywają lęk przed nieznanym, przed zarażeniem się lub zarażeniem się bliskich osób 

wirusem. W tym trudnym okresie u uczniów z istniejącymi już wcześniej problemami 

emocjonalnymi mogą pojawiać się samookaleczenia lub nasilać się myśli samobójcze. 

Możliwości nauczycieli w zakresie kontroli takich niepożądanych zachowań są ograniczone  

i wydaje się, że poza „zasięgiem”. Nauczyciele muszą teraz nauczać zdalnie bez komunikacji 

bezpośredniej, a co dopiero trudno im rozwiązywać problemy danej klasy czy ucznia.  Wielu 

czynności „fizycznie” nie można wykonać, jak na przykład spotkać się klasą twarzą w twarz  

i przegadać dany problem. Jednak zawsze można wykonać parę działań, które mogą 

ograniczyć niepożądane zachowania i rozwiązać je aktualnie zanim się problemy nawarstwią 

i pogłębią.  

 

Poniżej kilka wskazówek dla wychowawców pracujących zdalnie ze swoją klasą: 

- jeśli lekcje odbywają się on - line za pomocą rozmów wideo, warto z troską zapytać uczniów  

o samopoczucie, zapewnić ich, że jesteście i jeśli będą chcieli mogą do Was napisać 

ewentualnie zadzwonić na Wasz telefon (jeśli go udostępniacie), 

- warto jest „normalizować” pojawiające się uczucia, aktualnie większość ludzi jest 

pogubiona, odczuwa lęk, przygnębienie, złość i jest to jak najbardziej normalne  

i naturalne w tej trudnej sytuacji, 

- zapewnić młodych ludzi, że pomimo, iż szkoła jest zamknięta to pedagog i psycholog 

szkolny są do ich dyspozycji telefonicznie, mailowo lub on- line,  

-  można z młodymi ludźmi porozmawiać na temat tego szczególnego czasu, uczulić na 

problemy czy większą wrażliwość swoich kolegów, którzy w tej sytuacji mogą radzić sobie 

gorzej, 

- można jako wychowawca kontaktować się bezpośrednio z uczniami (i ich rodzicami), którzy 

mogą w tym czasie mieć trudności w odnalezieniu się w aktualnej sytuacji ze względu na ich 

trudności emocjonalne czy komunikacyjne, dzięki temu poczują się zaopiekowani, co pozwoli 

na ograniczenie zachowań autodestrukcyjnych,  

- wskazane jest także napisać do rodziców maile w celu uwrażliwienia ich na problemy 

cyberprzemocy (oraz wykluczenia) w czasie, gdy cała komunikacja odbywa się aktualnie 

poprzez mass- media, a nie face to face, 

- warto także stworzyć szkolną sieć wsparcia pomiędzy poszczególnymi nauczycielami, 

pedagogiem szkolnym i dyrektorem w celu szybkiego reagowania na niewłaściwe 

zachowania uczniów w danej klasie, pozwoli to na stworzenie procedur i struktur. 

 



 

 

 

Powyższe wskazówki są sugestiami, które mam nadzieję pozwolą nauczycielom 

uporządkować pewne rzeczy w nowej, trudnej sytuacji kryzysowej i odnaleźć się w chaosie 

nauczania, ale także w problemach wychowawczych klasy, w której sprawują 

wychowawstwo. Warto pamiętać, że uczniowie jeśli pozostaną sami ze swoimi problemami, 

to nie będą w stanie przyswoić niczego z przesyłanych im materiałów dydaktycznych. Dzieci 

w każdym wieku chcą czuć się ważne, bezpiecznie i przynależeć do danej grupy, jeśli tak będą 

się czuły, to wtedy zobaczą sens procesu nauczania. Gdy skończy się epidemia wrócą do 

szkoły, ale w dużej mierze to od dorosłych ( rodziców, nauczycieli i całej rzeszy specjalistów), 

zależy w jakim stanie psychofizycznym do niej wrócą.  
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