
Przemyślenia psychologa szkolnego: 

„Uwaga, uwaga!- Potrzebna empatia” 

Szkoły zamknięte, panuje zdalne nauczanie. Nauczyciele szukają sposobów przekazywania 

wiedzy, uczniowie próbują zorganizować czas i zapanować nad zadanym materiałem, a 

rodzice godzić obowiązki biznesowo- domowe. 

Każdy ma jakieś potrzeby. Każdy ma oczekiwania. Każdy ma wymagania. Każdy ma 

nadzieję, że gdyby ten drugi… to byłoby dużo łatwiej. 

 

Jest wtorek 9:00. Zaczynają się lekcje w klasie 6 d. Jasiek włącza komputer. Pierwsza jest 

matematyka- królowa. Geometria, wzory, twierdzenia… kto by to wszystko spamiętał… a do 

tego Pan Stanisław teraz po prostu wysyła, bez tłumaczenia. Coś tam napisał, ale jak można 

coś z tego zrozumieć? No i jak ja mam to zrobić sam?  

-Mamoo!  

Cisza.  

-Maaaamoooo! Dalej nic. Tylko płacz młodszej siostry.  

Czy ktoś w końcu mógłby się zająć mną? Koniec! Nie robię tego dzisiaj! Czy nauczyciele nie 

mogliby zrobić lekcji online i tłumaczyć od razu? Kiedy mam mieć czas na swoje 

zainteresowania? Ostatnio ciągle tylko się uczę… 

 

Jest wtorek 9:00. Pani Joanna sprząta po śniadaniu. Odkurzone, zakupy zaplanowane, jej mąż 

zaraz skończy dyżur tylko jeszcze droga powrotna do domu przez całe miasto. To nic. 

Najważniejsze, że ma pracę, w której jest już bezpiecznie. Jaś właśnie zaczyna lekcje, więc 

teraz i ja mogę w końcu popracować dopóki Zosia śpi. Włączam komputer- najpierw maile… 

ile tego jest… sprawozdanie… Co? na jutro?! Z całego roku? Chyba czeka mnie kolejna 

nieprzespana noc, ale trudno zabieram się już do pracy.  

W tym momencie z pokoju obok dochodzi płacz dziecka- O nie, co tak krótko… 

-Nie płacz kochanie.  

Z góry dobiega głos syna -Mamoo! Maaaamooo!  



No nie… Znowu czegoś nie rozumie… Czy on nie mógłby odrabiać tego sam? Czy Ci 

nauczyciele naprawdę muszą tyle zadawać? Jestem mamą czy wykładowcą? A kiedy sama 

mam pracować? 

 

Jest wtorek 9:00. Pan Stanisław zaczyna lekcje w 6d. Wszyscy są po śniadaniu, na sprzątanie 

niestety nie ma już czasu- muszę jeszcze odpisać na wiadomości nad którymi zasnąłem w 

środku nocy. Dzieci oglądają bajkę w pokoju obok- potrwa pewnie około dwie godziny, więc 

akurat zdążę powysyłać dzisiejsze zadania i sprawdzić wczorajsze sprawdziany. Zaczynajmy 

więc… w klasie jest 20 osób, otrzymanych mam 15, a gdzie pozostałe 5? Może w innym 

folderze… hm… może wystąpiły jakieś problemy techniczne- napiszę do nich od razu.  

Nagle z pokoju słychać: 

-Tato? Piciu! 

-Już kochanie.  

Odpisane, teraz sprawdzian…  

-Halo? Tak panie dyrektorze… oczywiście… Rada o 17? (sprawdzian w 8 klasie, godzina 

wychowawcza online, odebrać samochód od mechanika, dzisiaj moja kolej na spacer…)  

-Tak, tak, będę… 

Wracam do pracy. Zaraz… mail od mamy Basi z 5c. Słucham? Nie rozumie zadania?  

No dobrze umówimy się na 15 online, spróbuje jej wytłumaczyć jeszcze raz… 

Czy Ci rodzice naprawdę nie mogą sami pomóc swojemu dziecku? Czy nie rozumieją, że 

mnie obowiązuje program narzucony z góry? Czy ciągle będą uczniowie którym codziennie 

trzeba przypomnieć o wysłaniu pracy? 

 

Drogi uczniu! To od Ciebie zależy jak zorganizujesz sobie naukę, czy poprosisz o pomoc 

kiedy masz z czymś trudność. „Gdyby tylko mój rodzic lub nauczyciel…” 

Drogi rodzicu! Jesteś teraz w różnych rolach, które przyniosły nowe obowiązki, próbujesz je 

godzić i nie masz czasu na swoje potrzeby. „Gdyby tylko moje dziecko lub ten nauczyciel…” 



Drogi nauczycielu! Zostałeś postawiony w całkowicie nowej sytuacji, próbujesz dostosować 

formy do treści. Twój dom stał się miejscem pracy, coraz trudniej z niej wyjść, czujesz, że 

działasz sam bez wsparcia rodzica i ucznia. „Gdyby tylko ten uczeń lub rodzic…” 

Rodzicu, uczniu, nauczycielu! 

Pamiętaj- wszyscy gramy w jednej drużynie.  

Bądźmy dla siebie wsparciem. 

Każdy kogo spotykamy może zmagać się z czymś o czym nie mamy pojęcia. Widząc tylko 

„wystawę” nie widzimy jednocześnie całego „zaplecza”. Bądźmy dla siebie życzliwi. Zawsze. 

 

Powyższy tekst jest formą subiektywnej refleksji w związku z obserwacją sytuacji 

dotyczących edukacji przy pomocy zdalnego nauczania 
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