
POWRÓT DZIECI DO SZKÓŁ PO NAUCZANIU ZDALNYM – ISTOTA 

WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI Z RODZICAMI 

Wskazówki dla nauczycieli oraz rodziców 

 

Powrót do nauki stacjonarnej po długiej przerwie spowodowanej epidemią Covid-19 

jest czymś niespotykanym dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Sytuacja długotrwałego 

przebywania w domu, brak możliwości nauki w formie bezpośredniej w szkole, ale przede 

wszystkim brak kontaktów z rówieśnikami mogły zrodzić wśród dzieci i młodych ludzi wiele 

problemów, zmienić ich relacje, stworzyć nowe lęki i fobie społeczne oraz wpłynąć na 

dotychczasowe postrzeganie przez nich otaczającego świata. 

Dlatego niezwykle istotną rolę w powrocie do szkół dzieci odegrają nauczyciele. 

Wielu uczniów będzie borykać się z większymi bądź mniejszymi problemami, które dotyczyć 

mogą przeróżnych sfer ich życia. Niektórzy mogli stracić bliskich, inni mogli ciężko 

chorować, a jeszcze inni mogą przejawiać oznaki depresji. Wśród powracających uczniów 

mogą pojawić się problemy związane ze środowiskiem rodzinnym, takie jak przemoc 

domowa czy alkoholizm. W sytuacji zdalnego nauczania tacy uczniowie nie mogli wychodzić 

z domów i uczestniczyć w zajęciach na terenie szkoły, nie mieli możliwości na bieżąco 

rozładowywać swoich przeżyć, emocji poprzez rozmowę z wychowawcą, pedagogiem czy 

kolegami z klasy. Kolejna grupa uczniów to dzieci i młodzież, które przez nauczanie zdalne 

mają cały szereg obaw związanych z poczuciem braków w wiadomościach i umiejętnościach 

przewidzianych w podstawie programowej. Nie można oczywiście zapomnieć o uczniach                         

z różnymi niepełnosprawnościami oraz innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzieci 

np. ze spektrum autyzmu mogą mieć problemy z ponownym dostosowaniem się do szkolnych 

zasad i obowiązków. 

Na samym początku warto zadbać o dobre relacje pomiędzy nauczycielami,                    

a rodzicami. Korzyści płynące ze współpracy nauczycieli z rodzicami zawsze były wymierne, 

a teraz w sytuacji zdalnego nauczania i powrotu uczniów do szkół są one jeszcze bardziej 

cenne. Rodzice, jak i nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy klas powinni poznać                           

i przedyskutować wzajemne oczekiwania, ustalić obszary współpracy, aby skorzystali na tym 

nie tylko uczniowie, ale i dorośli. Niezaprzeczalną korzyścią dla uczniów będzie świadomość 

obustronnego zainteresowania nimi samymi i ich problemami ze strony dorosłych. Uczniowie 

będą mieć poczucie bycia dopilnowanym i zaopiekowanym. Ponadto taka współpraca może 

być świetnym świadectwem dla dziecka, że dorośli potrafią zajmować wspólne stanowisko 

świadczące o ich mądrości, trosce i odpowiedzialności. Uczniowie widząc współpracę między 

swoimi bliskimi, a nauczycielami w szkole chętniej będą dzielić się swoimi problemami,                   

a wspólne działania pozwolą na ich rozwiązywanie. 

Korzyści płynące dla rodziców to przede wszystkim poznanie swojego dziecka jako 

ucznia. Niestety rodzice nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, jak ich syn lub córka 

funkcjonują w szkole. Taka ścisła współpraca z nauczycielami stworzy rodzicom możliwość 

poznania ludzi uczących ich dzieci, a więc wpływających na ich rozwój. Będą mogli 

samodzielnie wykreować opinię na temat szkoły jako instytucji kształcącej ich dzieci 

odrzucając stereotypowe myślenie, lęki i uprzedzenia. Dla rodziców jest to też świetna forma 

wpływania na pracę klasy, wychowawcy, ale i szkoły poprzez poznawanie zespołu klasowego 

i uczestnictwo w życiu placówki. Najważniejszą korzyścią jednak jest fakt, że współpraca na 

linii szkoła-dom to przede wszystkim szansa dla rodziców, aby w sposób odpowiedzialny 

wychowywali i wspierali edukację własnego dziecka. 

 

 



Korzyści płynące dla wychowawców i nauczycieli to całościowe, pełne poznanie 

ucznia, jego środowiska z którego się wywodzi, a więc też często problemów z jakimi się 

boryka. Poznanie ucznia od strony środowiska domowego pozwoli nauczycielom na lepszy  

i bardziej trafny zestaw oddziaływań wychowawczych. W sytuacji powrotu uczniów do szkół 

po okresie zdalnego nauczania niezwykle istotne jest to, aby nauczyciele zapoznali się  

z problemami i funkcjonowaniem uczniów w warunkach poza szkolnych. Poznanie dziecka 

od innej strony oraz współpraca z rodzicami ułatwi organizowanie i realizowanie zajęć oraz 

zadań dydaktycznych.  

Efektywna praca dydaktyczno - wychowawcza opiera się (jak zostało to wspomniane 

wyżej) na ścisłej współpracy rodziców z nauczycielami. Nasuwa się więc pytanie jakie podjąć 

kroki, aby współdziałanie po tak długiej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa 

przyniosło zadawalające efekty? 

Oczywiście zasady współpracy i forma pomocy dla uczniów w powrocie do szkoły 

będą indywidualną sprawą w wielu przypadkach. Każde dziecko może inaczej radzić sobie                   

z sytuacją powrotu do nauki stacjonarnej, jednak należy przyjąć pewne ogólne zasady 

dotyczące współpracy nauczycieli i rodziców. 

Po pierwsze nauczyciele powinni przedstawić rodzicom problem z jakim boryka się 

ich dziecko, opisać dokładnie, co się z nim dzieje w szkole, z jakimi sytuacjami sobie nie 

radzi. 

Po drugie należy poinformować o podjętych już krokach, działaniach oraz opisać ich 

cele i dotychczasowe skutki. Ważne jest, aby zaprosić rodzica do współpracy, przedstawić jej 

korzyści, (które opisane zostały powyżej). Nauczyciele jasno powinni też określić, czego 

oczekują od rodziców, ustalić zasady współpracy i zapisać je w formie umowy.  

Kolejnym krokiem jest opracowanie planu i scenariuszy zajęć psychoedukacyjnych 

dla uczniów. Scenariusze lekcji w sytuacji powrotu uczniów po długiej nieobecności 

spowodowanej epidemią koronawirusa powinny przede wszystkim zawierać pomysły na 

budowanie zespołu klasowego na nowo, odbudowę relacji między uczniami, zapewnienie im 

poczucia bezpieczeństwa i zaufania, umacnianie poczucia wspólnoty oraz poinformowanie 

uczniów o możliwości uzyskania różnych form wsparcia. 

Warto podkreślić, że szkoła jest jednym z głównych środowisk dzieci i młodzieży, 

gdzie dokonuje się wychowanie i socjalizacja młodych ludzi. Szkoła nigdy nie powinna 

stawiać wymagań przewyższających możliwości funkcjonowania uczniów, a tym bardziej               

w tej wyjątkowej sytuacji w jakiej przyszło nam żyć.  

Po nauczaniu zdalnym możemy spodziewać się więcej dzieci z zaburzeniami 

zachowania i emocji, dlatego bardzo ważną rolę odgrywać będą zajęcia rozwijające 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia psychoedukacyjne. Nauczanie zdalne              

i następstwa, jakie za sobą niesie mogły doprowadzić u dzieci i młodzieży do problemów                

w sferze: psychicznej, emocjonalnej, społecznej i poznawczej.  

Celem wspomnianych wyżej zajęć jest m.in. uczenie dzieci nawiązywania 

prawidłowych relacji z innymi, samoakceptacji i wiary we własne możliwości oraz 

pokazywanie akceptowanych społecznie sposobów rozwiązywania konfliktów i sytuacji 

stresowych. Nabywanie przez uczniów w/w umiejętności pomoże im poradzić sobie                        

z różnymi sytuacjami związanymi z powrotem do szkół po długotrwałej nieobecności 

spowodowanej zdalnym nauczaniem. Często takie zajęcia mogą być pierwszym krokiem                   

w rozpoznaniu symptomów trudności wychowawczych i dydaktycznych u uczniów, a tym 

samym mogą w miarę wcześnie zapobiec narastaniu trudności i powstawaniu złożonych 

zaburzeń. Oprócz zajęć grupowych również ważny jest sposób prowadzenia godzin 

wychowawczych oraz pozostałych lekcji. 

 

 



Wskazówki dla nauczycieli, aby ułatwić uczniom powrót do szkół to: 

1. Poświęcanie uwagi indywidualnie każdemu uczniowi, uważne słuchanie tego, co 

mówi dziecko, reagowanie na niepokojące zachowania, symptomy depresji oraz 

zapewnienie ucznia o gotowości do niesienia pomocy. 

2. Odniesienie do aktualnej sytuacji – podkreślenie, że wszyscy przeżywamy na swój 

sposób sytuację związaną z pandemią COVID – 19, omówienie problemów, wspólna 

dyskusja nad tym, jak możemy sobie nawzajem pomóc. 

3. Na godzinach wychowawczych i zajęciach grupowych – budowanie poczucia 

wspólnoty, rozwijanie otwartości i poczucia zaufania oraz bezpieczeństwa. 

4. Najważniejszym zadaniem nauczyciela staje się reintegracja klasy, zapewnienie 

atmosfery spokoju i bezpieczeństwa emocjonalnego oraz odbudowanie zespołu 

klasowego, natomiast dopiero kolejnym krokiem jest diagnoza edukacyjna                           

i nadrobienie ewentualnych braków. 

5. Nadrabiając zaległości edukacyjne – stosować zasadę stopniowania trudności, treści 

merytoryczne wprowadzać powoli, stopniowo, wykorzystywać jak najwięcej zabaw 

dydaktycznych, mnemotechnik, podchodzić elastycznie do sprawdzania wiadomości  

i umiejętności uczniów po okresie zdalnego nauczania. 
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