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Czas epidemii, która nieoczekiwanie przerodziła się w pandemię, skutkuje 

niespodziewanym oraz nieprzewidzianym przebiegiem zdarzeń. W atmosferze niepewności, 

izolacji społecznej oraz zagrożeń wynikających z niebezpiecznego koronawirusa znajdują się 

ludzie na całym świecie. Wszystkim tym wydarzeniom towarzyszą różnorodne emocje, 

począwszy od ogromnego zaskoczenia i zdziwienia, poprzez niepokój oraz złość, aż po lęk, 

przeradzający się momentami w panikę. Pomiędzy tymi wydarzeniami, doniesieniami                     

z telewizji, zdalną pracą i nauczaniem na odległość znajdują się dzieci, które nie wszystko 

rozumieją, co rodzi trudne przeżycia i niekorzystne dla ich rozwoju i funkcjonowania emocje.  

Decyzja o zamknięciu placówek oświatowych, w tym przedszkoli, spadła na dzieci, 

nauczycieli i rodziców jak grom z jasnego nieba. Nauczyciele nie mieli możliwości wyjaśnienia 

wychowankom zaistniałej sytuacji i przygotowania ich do rozłąki z kolegami i koleżankami   

z grupy oraz zdalnej nauki przez zabawę pod okiem rodziców. Mało kto spodziewał się 

wówczas, że takie nauczanie- uczenie się na odległość będzie się odbywać przez dłuższy czas. 

Początkowo dzieci były bardzo zdezorientowane, nie rozumiały dlaczego z dnia na dzień 

przestały chodzić do przedszkola, sklepu, na place zabaw, ulubione zajęcia dodatkowe, a co 

więcej musiały pozostawać w domu. Choć z czasem oswajały się z nową rzeczywistością i  w 

coraz większym stopniu pojmowały, co się wokół nich dzieje to zaostrzenie restrykcji 

związanych z zatrzymaniem rozprzeszczeniania się epidemii sprawiało, że dzieci ponownie 

zaczęły odczuwać dyskomfort psychiczny oraz coraz większą niepewność. Izolacja domowa, 

maski na twarzach, rękawiczki jednorazowe, zakupy, robione raz w tygodniu oraz brak 

kontaktu z rówieśnikami i tęsknota za przedszkolem to wszystko stało się częścią życia 

codziennego każdego dziecka. Ogólna zatem sytuacja psychiczna dzieci staje się coraz 

bardziej złożona. Podjęcie zatem działań pomocowych zmierzających do wsparcia równowagi 

psychicznej dzieci jest koniecznością i ważnym zadaniem nie tylko rodziców, ale i nauczycieli. 
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Mimo, iż początkowo pomysł zdalnej nauki w przedszkolach wydawał się trudny do 

realizacji, szczególnie w grupach najmłodszych, to nie zraził nauczycieli wychowania 

przedszkolnego. Większość z nich powoli wprowadzała coraz bardziej różnorodne formy 

pracy z dziećmi na odległość, rozwijając własne kompetencje cyfrowe, a niejednokrotnie 

przekraczając bariery w tym zakresie, które do tej pory wydawały się nie do pokonania. 

Ogromny wkład włożony w opracowanie materiałów dla przedszkolaków, nagrania 

videofilmów, videorozmowy z dziećmi i rodzicami oraz codzienny kontakt wirtualny poprzez 

różnego rodzaju aplikacje w pewnym stopniu pozwala dzieciom oswoić się z tą trudną 

sytuacją oraz towarzyszącymi jej emocjami. Wsparcie udzielane rodzicom przez nauczycieli 

poprzez stały i bliski kontakt spowodował zacieśnienie więzi. Taki styl budowania relacji 

sprzyja wygaszaniu trudnych emocji i odbudowuje utracone poczucie bezpieczeństwa i dzieci 

i rodziców.  

Niestety nie wszędzie relacje nauczycieli z dziećmi i rodzicani przebiegają według tak 

optymistycznego scenariusza. Problem bowiem jest niezwykle złożony i uwaunkowany 

wieloma czynnikami. Wśród nich w obecnej sytuacji szczególnie niekorzystny  jest brak 

dostępu do internetu oraz deficyt umiejętności w zakresie komunikacji cyfrowej. Dotyczy to 

zwłaszcza rodzin ubogich, wywodzących się ze środowisk defaworyzowanych, 

marginalizowanych, dyskryminowanych. 

Wiele organizacji (Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego OMEP, UNICEF, 

UNESCO i inne) alarmuje o niezwykle trudnej sytuacji znacznej grupy dzieci.  Wzrost 

nierówności, pogorszenie stanu zdrowia, przemoc, wykorzystywanie dzieci do pracy – to 

kilka z wielu zagrożeń, które mogą być konsekwencją zamknięcia przez dłuższy czas 

placówek edukacyjnych – oceniła Henrietta Fore, dyrektor generalna UNICEF.  Zamknięcie 

placówek edukacyjnych jest szczególnie dotkliwe i niekorzystne dla dzieci, dla których szkoła 

czy przedszkole jest nie tylko miejscem nauki i zabawy, ale zapewnia im poczucie 
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bezpieczeństwa, opiekę zdrowotną i wyżywienie. Konsekwencje te stają się zatem jawnym 

wskaźnikiem nie tylko braku respektowania, ale i łamania praw dzieci. 

Ubiegły rok upłynął w duchu celebracji i upowszechniania praw dzieci, z uwagi na jubileusz 

30 rocznicy uchwalenia Konwencji Praw Dziecka. Przez cały rok w naszym kraju prowadzone 

były różnorodne działania promujące respektowanie praw dziecka. Obecna sytuacja 

pandemii powoduje, że w wielu przypadkach prawa dzieci są łamane przez osoby z 

najbliższego otoczenia, które właśnie w pierwszej kolejności powinny ich przestrzegać. To 

ważny problem, jaki pojawił się wraz z koniecznością pozostawania w domu i braku 

kontaktu z innymi ludźmi.  

Jestem przekonana, że większość nauczycieli wychowania przedszkolnego doskonale zna 

sytuację domową swoich wychowanków i dokłada wszelkich starań, aby im pomóc i zapobiec 

łamaniu ich praw.   

Wsparcie  dla dzieci jest obecnie znacznie utrudnione, ponieważ instytucje i służby, które 

dotychczas podejmowały interwencje i działania przeciw przemocy, musiały ograniczyć 

funkcjonowanie oraz standardowe środki wparcia i pomocy. Wiele jednak z nich poszukuje 

alternatywnych form pracy na rzecz potrzebujących. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 

wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji, rozpoczęła kampanię „Za drzwiami”, w której apeluje 

o reagowanie w sytuacjach krzywdzenia dzieci oraz przygotowała instrukcję postępowania 

interwencyjnego w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie o krzywdzeniu dziecka w okresie 

epidemii. Dokument przeznaczony jest między innymi dla  pracowników oświaty. Zawiera  

informacje o formach wsparcia i pomocy dla profesjonalistów, rodziców i dzieci oferowanych 

przez Fundację w okresie epidemii oraz spis infolinii pomocowych i numerów telefonów 

zaufania.   

 

Co mogą robić nauczyciele, aby wspierać swoich wychowanków i ich rodziców w tym 

trudnym czasie?  



Oswajamy koronawirusa- czyli o wspieraniu rozwoju społeczno- emocjonalnego  dzieci w okresie pandemii 

 

 

2020 

5 

Na pierwszy plan wysuwa się wsparcie rodziców i dzieci w sferze ich funkcjonowania 

emocjonaln0- społecznego. W wyniku izolacji kontakty dzieci z kolegami i koleżankami z 

przedszkola zostały całkowicie wygaszone w bezpośredniej formie. Wyglądają z 

utęsknieniem przez okno z nadzieją, że zobaczą przedszkolnych przyjaciół. Umożliwienie 

dzieciom wyjścia z domu w celach rekreacyjnych w niewielkim stopniu rozwiązuje problem 

braku kontaktu z rówieśnikami.  Dzieci czują się niepewnie, nawet gdy podczas spaceru 

zobaczą ulubionego kolegę czy koleżankę, nie bardzo wiedzą jak się zachować, co mogą, a 

czego nie wolno im robić.  Aby ułatwić dzieciom przetrwanie tego trudnego czasu, rodzice 

mogą wspierać swoje pociechy stosując zasady ułatwiające przetrwanie w czterech ścianach w 

okresie epidemii.  Na stronie urzędu miasta stołecznego Warszawy poświęconej pomocy 

dziecku można przeczytać artykuł dla rodziców, który zawiera następujące wskazówki 

dotyczące wspierania rozwoju emocjonalnego dziecka: 

- Nazywaj i akceptuj wszystkie emocje dziecka, 

- Stwórz przestrzeń do rozmowy o emocjach i przeżyciach, 

- Stwórzcie „własnego” koronawirusa i porozmawiajcie o nim; 

- Opowiadaj na pytania i pozwól pytać; 

- Wyeliminuj lub maksymalnie ogranicz przekazy medialne dotyczące korona wirusa; 

- Wprowadź do domowej codzienności ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne; 

- Pozwól dziecku radzić sobie w dziecięcy sposób; 

(piosenka, rymowanka o korona wirusie; zabawa w uciekanie przed koronawirusem; żartowanie, wygłupy z koronawirusem 

w tle; tworzenie/ rysowanie koronawirusa i budowanie dla niego rakiety, by wyleciał w kosmos?)  

- Szukajcie, podkreślajcie pozytywy codzienności. 

Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP także podejmuje 

działania wspierające nauczycieli  najmłodszych dzieci w całym kraju. W liście adresowanym 

do nauczycieli vice- prezes Stowarzyszenia, prof. dr. hab. Renata Michalak z Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w imieniu Zarządu porusza kwestie przeżyć dzieci w 
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sytuacji pandemii oraz życzy wychowawcom optymizmu  oraz zachęca nauczycieli do 

wymiany doświadczeń i refleksji. 

Przeżywanie różnorodnych emocji związane jest nierozerwalnie z sytuacjami opartymi na 

relacjach społecznych.  Coraz głośniej mówi się o powrocie dzieci do przedszkoli. Ta sytuacja 

ponownie stawia przed nauczycielami nowe wyzwania. Po pierwsze, zaraz po zapewnieniu 

bezpiecznych warunków,  trzeba będzie skoncentrować się na odbudowaniu relacji 

rówieśniczych. Trudne to zadanie w momencie konieczności zachowania się zgodnie z 

wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Tymczasem dzieci powrót do przedszkoli 

rozumieją jako powrót do tego, co było przed epidemią i tak to widzą. Powrót to dla nich 

wspólne zabawy, bez strachu i zahamowań. Nauczyciele doskonale zdają sobie z tego sprawę 

i są świadomi wielu trudności w tym zakresie. Pojawiające się liczne pytania i wątpliwości 

potęgują silne emocje i strach o bezpieczeństwo własne nauczycieli i ich rodzin oraz 

wychowanków.  Kwestie bezpiecznego powrotu do przedszkoli podejmowane są przez 

organizacje wpierające działania na rzecz dobra dzieci (UNICEF, UNESCO), które 

opracowały poniższe wytyczne:  

- zmiany w politykach państw (dotyczą regulacji związanych z otwieraniem i zamykaniem 

placówek edukacyjnych w sytuacjach zagrożenia epidemicznego, reformy zapewniające 

równy dostęp do edukacji dla dzieci z grup marginalizowanych i tych będących poza system 

edukacji, a także wprowadzenie standardów edukacji zdalnej), 

- wymagania finansowe  (dotyczące uwzględnienia wpływu epidemii koronawirusa na 

edukację, zaplanowanie budżetu na wzmocnienie systemu edukacji), 

- kwestie bezpieczeństwa (obejmujące zapewnienie dostępu do mydła i czystej wody oraz 

warunków zmniejszających ryzyko zakażenia. Ważne jest promowanie właściwych 

zachowań, praktyk higienicznych oraz opracowanie procedur przy podejrzeniu zakażenia 

koronawirusem pracowników i uczniów placówki), 
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- wyrównanie poziomu kształcenia (związane zeskupieniem się na praktykach 

umożliwiających wyrównanie luki spowodowanej przerwą w edukacji; wsparcie nauczycieli, 

zwłaszcza w zakresie rozwoju kompetencji pozwalających na nauczanie hybrydowe, 

polegające na łączeniu klasycznych metod nauczania z edukacją zdalną); 

- dobrostan i ochronę (czyli zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju i ochrony 

dziecka poprzez ulepszenie mechanizmów wsparcia i zapewnienie ciągłości usług, takich jak 

opieka zdrowotna i wyżywienie, oferowanych uczniom na terenie placówek edukacyjnych); 

- uwzględnianie grup szczególnie narażonych (dzieci uchodźców, migrantów i z grup 

mniejszościowych są szczególnie narażone na wykluczenie, kluczowe materiały informacyjne 

powinny być przygotowane w języku, którym posługuje się dana grupa). 
 

Barbara Buczkowska- Staniec 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Częstochowie, doradca 

metodyczny wychowania przedszkolnego w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia „WOM” w Częstochowie, 

członek Zarządu Polskiego Komitetu OMEP. 
 

Netografia [dostęp z dn.05.05.2020 r.]: 

List dla nauczycieli. Świat przeżyć dziecka w sytuacji pandemii.  

https://www.facebook.com/1734238293493368/photos/pcb.2521856354731554/2521856168064906/?type=3&theater 

Kwarantanna NIE izoluje od przemocy! Rusza nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom 

Siłę – “Za drzwiami” 

https://fdds.pl/kwarantanna-nie-izoluje-od-przemocy-rusza-nowa-kampania-fundacji-dajemy-dzieciom-sile-za-drzwiami/ 

Interwencja na rzecz dziecka krzywdzonego w okresie epidemii 

https://fdds.pl/wp-content/uploads/2020/04/Interwencja-na-rzecz-dziecka-krzywdzonego-w-okresie-epidemii.pdf 

Jak otwierać szkoły po koronawirusie? UNICEF i UNESCO mają plan 

https://glos.pl/jak-otwierac-szkoly-po-koronawirusie-unicef-i-unesco-maja-plan 

Nowe wytyczne dla bezpiecznego powrotu dzieci do szkół 

https://www.unicef.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Nowe-wytyczne-dla-bezpiecznego-powrotu-dzieci-do-szkol 

https://www.facebook.com/1734238293493368/photos/pcb.2521856354731554/2521856168064906/?type=3&theater
https://fdds.pl/kwarantanna-nie-izoluje-od-przemocy-rusza-nowa-kampania-fundacji-dajemy-dzieciom-sile-za-drzwiami/
https://fdds.pl/wp-content/uploads/2020/04/Interwencja-na-rzecz-dziecka-krzywdzonego-w-okresie-epidemii.pdf
https://glos.pl/jak-otwierac-szkoly-po-koronawirusie-unicef-i-unesco-maja-plan
https://www.unicef.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Nowe-wytyczne-dla-bezpiecznego-powrotu-dzieci-do-szkol

