
 

 
 
 

 
  



 

 
 
 

 
 
 
 
 

Szanowni Państwo,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Z wyrazami szacunku,  

 

 

Prof. Wiesław Banyś 

Prezes Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” 

 

BIZNES 
NAUKA 

SAMORZĄD 
 

oddajemy do Państwa rąk raport przygotowany przez naukowców z Instytutu Nauk Politycznych 

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego na zlecenie Stowarzyszenia Biznes – Nauka – 

Samorząd „Pro Silesia”, którego celem jest przedstawienie obaw rodziców i nauczycieli 

z województwa śląskiego wobec nowych form edukacji w dobie pandemii. 

 

Raport nie powstałby, gdyby nie współpraca z Centrum Badań i Rozwoju „BioStat” – wiodącym 

przedsiębiorstwem w dziedzinie badań z naszego regionu. Pracownicy „BioStat” pro publico bono 

podjęli się przeprowadzenia badania internetowego i przygotowania wstępnych wyników, 

których analizy dokonał następnie zespół dr hab. Agnieszki Turskiej-Kawy, prof. UŚ.  

 

Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” powstało w 2017 r. Od początku swej 

działalności skupia się na tworzeniu sprawnego partnerstwa międzysektorowego i rozwoju 

międzynarodowego działalności zrzeszonych podmiotów: samorządów, biznesu i nauki.  

Stowarzyszenie zajmuje się także upowszechnianiem wiedzy na tematy związane z Unią 

Europejską, a od niedawna prowadzi działalność naukowo-badawczą.  

Jako regionalny think tank ma na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju regionu.   

Tak powstał nowy cykl: Think Pro Silesia – Śląskie a pandemia 
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Wstęp 
 

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 12 marca 2020 r. 

w Polsce zamknięto szkoły i przedszkola. Stan ten miał trwać do 25 marca, jednak ze względu 

na utrzymującą się trudną sytuację nauczanie odbywało się w sposób zdalny aż do końca roku 

szkolnego 2019/2020. Wyjątek stanowiły jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 

dla uczniów klas 1–3, które organizowano od 25 maja. Później niż zakładano, 

zostały przeprowadzone egzaminy zewnętrzne. Egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach  

16-18 czerwca (zgodnie z harmonogramem miał odbyć się w kwietniu), natomiast egzamin 

dojrzałości rozpoczął się 8 czerwca (zwyczajowo odbywał się w maju). 

Jednocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że w nowym roku szkolnym powróci 

nauczanie w formie kontaktu bezpośredniego. Plany te zostały zrealizowane i 1 września 2020 

roku uczniowie wrócili do szkół. Jak się wkrótce okazało, w kolejnych tygodniach nowego roku 

szkolnego doszło do gwałtownego wzrostu liczby zakażeń, a także ofiar śmiertelnych wirusa. 

Na COVID-19 coraz częściej chorowali również nauczyciele. Wobec pogarszającej się sytuacji 

epidemicznej podjęto decyzję, zgodnie z którą 23 października 2020 roku uczniowie klas  

4–8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych rozpoczęli naukę zdalną. 

Z kolei od 9 listopada kształceniem zdalnym zostali również objęci uczniowie klas 1–3 szkół 

podstawowych. Od tego momentu w formie kontaktu bezpośredniego realizowano wyłącznie 

obowiązkowe wychowanie przedszkolne. 

W dniach od 21 października do 5 listopada 2020 roku z inicjatywy Stowarzyszenia 

„Pro Silesia” przeprowadzono, przy użyciu kwestionariusza ankiety internetowej1, 

badanie skierowane do nauczycieli oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym. 

Ankietowani zamieszkiwali województwo śląskie. Badanie dotyczyło obaw obydwu grup 

respondentów wynikających z rosnącego zagrożenia epidemicznego oraz powrotu 

do kształcenia zdalnego lub potencjalnej możliwości takiego powrotu. Ekspertyza została 

opracowana przez pracowników Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach. 

 

  

 
1 Badanie przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BIOSTAT 
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Nauczyciele 
Obawy nauczycieli w związku z trudną sytuacją epidemiczną 
 

Zdecydowana większość nauczycieli biorących udział w badaniu obawiała się zarażenia 

wirusem SARS-CoV-2 w szkole. Lęk przed możliwością zakażenia wyraziło 80,9% 

respondentów, podczas gdy zaledwie 14,9% wskazało, że nie odczuwa takiej obawy, 

a 4,2% nie miało zdania. Na tę obawę z pewnością wpłynęła zarówno pogarszająca się sytuacja 

epidemiczna, jak i doniesienia na temat pierwszych ofiar śmiertelnych wirusa wśród 

nauczycieli. Nauczyciele wielokrotnie podkreślali, że w szkole nie ma możliwości zapewnienia 

całkowicie bezpiecznych warunków pracy, transmisji wirusa sprzyjają bowiem przepełnione 

sale lekcyjne oraz panujący na szkolnych korytarzach tłok, co ma miejsce zwłaszcza w szkołach 

ponadpodstawowych o wysokim poziomie nauczania. 

 

Wykres 1. W jakim stopniu obawia się Pan(i) zarażenia SARS-CoV-2 w szkole? 

 
 

 
Nauczyciele bali się również ryzykownych zachowań uczniów i ich rodziców, które 

mogły zwiększyć prawdopodobieństwo zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Wśród nich można 

wskazać m.in. częste kontakty społeczne, niezakładanie maseczek, nieutrzymywanie dystansu 

społecznego, nieprzestrzeganie zasad dezynfekcji. 77,6% biorących udział w badaniu wyraziło 

obawy w tej kwestii, 18,9% ich nie miało, a 3,5% nie przedstawiło swojego stanowiska. 
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Wykres 2. W jakim stopniu obawia się Pan(i) ryzykownych zachowań uczniów i ich rodziców, które 

mogą zwiększyć prawdopodobieństwo zakażenia? 

 
U większości nauczycieli lęk wzbudzał z kolei brak możliwości przeprowadzenia testu 

wykrywającego obecność wirusa SARS-CoV-2 na koszt szkoły. 73,2% ankietowanych wskazało, 

że stanowi to jedną z ich obaw, 16,5% było przeciwnego zdania, a 10,7% nie miało 

sprecyzowanej opinii w tej materii. Wśród przedstawicieli środowiska nauczycielskiego 

wielokrotnie pojawiały się głosy o konieczności regularnego przeprowadzania wśród 

pedagogów testów finansowanych ze środków publicznych. Umożliwiłoby to szybkie 

wykrywanie kolejnych ognisk epidemii, a następnie – ich wygaszanie. Z pewnością wpłynęłoby 

to również wzrost na poczucia bezpieczeństwa nauczycieli. 

 

Wykres 3. W jakim stopniu obawia się Pan(i) braku możliwości przeprowadzenia testu na SARS-

CoV-2 na koszt szkoły? 
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Obawy nauczycieli w związku ze zdalnym nauczaniem 
 

Zdecydowana większość nauczycieli nie obawiała się braku wystarczających 

kompetencji informatycznych niezbędnych do skutecznego realizowania zajęć zdalnych. 

75,8% pedagogów nie miało takich obaw, a jedynie co piąty badany (20,1%) identyfikował je, 

z kolei 4,0% nie wypowiedziało się w tej kwestii. Może to oznaczać, że nauczyciele 

samodzielnie lub dzięki uczestnictwu w dedykowanych im szkoleniach dobrze przygotowali się 

do nowego roku szkolnego i potencjalnej możliwości prowadzenia zdalnych lekcji. Co więcej, 

mieli odpowiednie kompetencje informatyczne, by skutecznie te lekcje prowadzić. 

Nauczyciele nie wyrazili również lęku przed brakiem wystarczających kompetencji 

dydaktycznych związanych z kształceniem zdalnym. Aż 85,5% nie odczuwało tego typu obaw, 

zgłosiło je jedynie 10,4% spośród nich, a 4,2% nie wypowiedziało się. 

Obawy nauczycieli wiązały się natomiast z niską motywacją uczniów do nauki, 

trudnościami związanymi z weryfikacją pracy uczniów, z realizacją podstawy programowej 

oraz niższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. 78,3% respondentów wskazało, że obawia 

się niskiej motywacji uczniów do nauki, 18,6% nie identyfikowało tego lęku, a 3,2% nie miało 

zdania. Z kolei strach związany z trudnościami w dokonaniu oceny indywidualnej pracy 

uczniów wyraziło 80,5% pedagogów, 15,5% miało odmienne odczucia, a 4% nie wypowiedziało 

się w tej kwestii. Obawy te wiązały się przede wszystkim z brakiem możliwości weryfikacji 

samodzielnego wkładu ucznia w pracę. Nauczyciele prawdopodobnie podejrzewali, 

że uczniowie korzystają z pomocy domowników lub innych użytkowników Internetu. 

Problemem dla większości ankietowanych było również realizowanie podstawy programowej 

w warunkach edukacji zdalnej. Obawy w tym zakresie zgłosiło 56,1% nauczycieli, z kolei 38,5% 

nie widziało w tym powodu do lęku, a 5,4% nie miało zdania. 69,5% pedagogów zadeklarowało 

lęk przed niższymi wynikami egzaminów zewnętrznych, 13,2% miało zdanie przeciwne, 

a aż 17,4% nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska. W odpowiedzi na zgłaszane przez 

nauczycieli obawy w drugiej połowie listopada minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek 

zapowiedział, że w roku szkolnym 2020/2021 wymagania egzaminacyjne będą zmienione 

ze względu na konieczność realizowania podstawy programowej w formie edukacji zdalnej. 

Kolejną grupę pytań związanych z edukacją zdalną stanowiły te związane z kwestiami 

technicznymi. Nauczyciele byli podzieleni w sprawie lęku przed problemami technicznymi 

leżącymi po ich stronie. 49,1% upatrywała w tym powodów do obaw, 47,7% – wręcz 
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przeciwnie, a 3,2% nie miało zdania w tej sprawie. Zdecydowania większość (74,5%) z nich 

obawiała się jednak problemów technicznych występujących u uczniów. 21,6% nie widziała 

w tej kwestii zagrożenia, a 4,0% nie miało jednoznacznie sprecyzowanej opinii. Większość 

pedagogów (56,9%) odczuwała obawy związane z użytkowaniem podczas edukacji zdalnej 

własnego sprzętu komputerowego, z kolei 38,2% wyraziło zdanie odmienne, a 4,8% 

nie wyraziło swojej opinii w tej kwestii. W drugiej połowie listopada Ministerstwo 

poinformowało opinię publiczną oraz nauczycieli, że wszyscy pedagodzy otrzymają 

bon w wysokości 500 zł na refundację zakupu sprzętu umożliwiającego realizowanie nauki 

zdalnej zakupionego pomiędzy 1 września a 7 grudnia 2020 roku. Działanie to może zostać 

uznane za odpowiedź resortu na wyrażone przez nauczycieli obawy związane z użytkowaniem 

własnego sprzętu. 

Zdecydowana większość biorących udział w badaniu respondentów (77,3%) wyrażała 

obawy związane z brakiem możliwości „dotarcia” do wszystkich uczniów. 19,4% pedagogów 

nie odczuwało tego lęku, a 3,3% nie miało zdania w tym temacie. Być może obawa związana 

z tym problemem wynikała z doświadczeń nauczycieli z edukacji zdalnej realizowanej 

w poprzednim roku szkolnym. Kwestia ta była wówczas szeroko dyskutowana, a odpowiedź 

na nią stanowiły m.in. próby organizowania lekcji za pośrednictwem telewizji (publicznej 

i niepublicznej). 

Nauczyciele wyrazili również lęk związany z większymi nakładami pracy, który wiąże się 

z przygotowaniem do lekcji zdalnych. Zdecydowana większość respondentów (80,5%) wyraziła 

swoje obawy w tej kwestii, 16,3% miało zdanie odmienne, a 3,3% nie potrafiło jednoznacznie 

się wypowiedzieć. Przed pandemią korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych 

w polskich szkołach nie stanowiło sytuacji powszechnej. Z tego też powodu zmiana trybu 

nauczania na edukację zdalną z całą pewnością wiązała się z poszukiwaniem narzędzi 

cyfrowych i przygotowaniem zupełnie innych niż dotychczas lekcji. 

 
 

Podsumowanie 

Zdecydowana większość nauczycieli w Polsce obawiała się zarażenia wirusem SARS-

CoV-2 w miejscu pracy. Lęk ten potęgowały nie tylko kolejne rekordowe liczby zakażeń 

oraz zgonów, ale również doniesienia medialne czy wskazane w badaniu ryzykowne 

zachowania uczniów i ich rodziców. Z punktu widzenia bezpieczeństwa pedagogów, 
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który został przez nich zidentyfikowany w trakcie badania, dużym problemem był brak 

możliwości wykonania testu na obecność koronawirusa na koszt szkoły. To pozwala 

domniemywać, że pomimo wielu mankamentów edukacji zdalnej, nauczyciele z ulgą przyjęli 

informację o przejściu na tę formę kształcenia. Wśród negatywnych aspektów kształcenia 

zdalnego wskazywali trudności w ocenie pracy ucznia, problemy z realizacją podstawy 

programowej czy potencjalnie niższe wyniki egzaminów zewnętrznych. Problem stanowiła 

również konieczność poświęcenia większej ilości czasu na przygotowanie się do zdalnych 

lekcji. Jednocześnie nauczyciele nie zgłaszali większych obaw związanych z ich realizacją, 

co należy ocenić pozytywnie. 
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Rodzice 
Obawy rodziców w związku z trudną sytuacją epidemiczną 
 

Większość spośród biorących udział w badaniu rodziców obawiała się zarażenia 

swojego dziecka wirusem SARS-CoV-2 w szkole. Lęk przed możliwością zakażenia wyraziło 

61,4% respondentów, podczas gdy 29,6% wskazało, że nie odczuwa takiej obawy, zaś 9% nie 

miało zdania w tej kwestii. Na tę obawę z pewnością wpłynęła pogarszająca się sytuacja 

epidemiczna. Podobnie jak w przypadku badanych nauczycieli, także rodzice wyrażali obawy 

co do możliwości zapewnienia całkowicie bezpiecznych warunków kształcenia. 

Transmisji wirusa sprzyjają bowiem przepełnione sale lekcyjne i tłok panujący na szkolnych 

korytarzach. 

 

Wykres 4. W jakim stopniu obawia się Pan(i) zarażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-2 

w szkole? 

 
 

 Rodzice wyrażali także lęk dotyczący potencjalnych ryzykownych zachowań uczniów 

oraz ich rodziców, które mogły zwiększyć prawdopodobieństwo zakażenia wirusem  

SARS-CoV-2. Do takich działań zaliczyć należy: liczne kontakty społeczne, nieprzestrzeganie 

zalecenia noszenia maseczek ochronnych oraz zasad higieny. 62,4% ankietowanych wskazało 

właśnie na takie obawy, 26,4% ich nie podzielało, a 11,2% nie wyraziło opinii. 

 

6,0%

3,4%

20,2%

9,0%

31,2%

12,4%

17,8%

Zdecydowanie nie

Nie

Raczej nie

Nie mam zdania

Raczej tak

Tak

Zdecydowanie tak

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Obawa przed zarażeniem dziecka SARS-CoV-2 w szkole

Obawy rodziców i nauczycieli wobec nowych form edukacji w okresie pandemii SARS-CoV-2. 
Studium województwa śląskiego 

 
Strona 7 



 

 
 
 

Wykres 5. W jakim stopniu obawia się Pan(i) ryzykownych zachowań uczniów i ich 

rodziców, które mogą zwiększyć prawdopodobieństwo zakażenia (np. kontakty społeczne, 

brak maseczek)? 

 
 

 Rodzice bardzo wyraźnie obawiali się natomiast nałożenia na domowników 

kwarantanny wynikającej ze zdiagnozowania COVID-19 w szkole — 71% respondentów 

wskazało lęk w tym zakresie, 21,6% przeciwnie, natomiast 7,4% nie miało zdania w tej materii. 

 

Wykres 6. W jakim stopniu obawia się Pan(i) kwarantanny domowników, spowodowanej 

wystąpieniem COVID-19 w szkole dziecka? 
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Obawy rodziców w związku ze zdalnym nauczeniem 
 
Obawy rodziców uczniów wiązały się przede wszystkim z jakością kształcenia zdalnego oraz 

kompetencji nauczycieli do skutecznego realizowania podstawy programowej. Większość 

biorących udział w badaniu (66,4%) wyrażała zaniepokojenie wynikające z niskiej jakości pracy 

zdalnej oraz kompetencji informatycznych nauczycieli, które będą rzutowały na efektywne 

realizowanie zajęć zdalnych (50,2% ankietowanych wskazała taką obawę). Najwięcej obaw 

wśród respondentów budziła perspektywa trudności w realizacji podstawy programowej 

właśnie w warunkach nauczania zdalnego, na co wskazała zdecydowana większość rodziców 

– 70,8%. 

 Rodzice uczniów wyrażali także zaniepokojenie wynikające ze zwiększenia ich 

zaangażowania (zwłaszcza w zakresie ilości poświęcanego czasu) w proces nauczania dziecka, 

które odbywało się kosztem innych obowiązków, m.in. zawodowych czy społecznych – 63% 

ankietowanych wyraziło obawę właśnie w tym zakresie. Wiąże się z tym także lęk związany z 

częściowym przejęciem roli nauczyciela, zdanie takie wyraziło 61,8% ankietowanych, co może 

wiązać się z ich doświadczeniami w zakresie edukacji zdalnej z poprzedniego roku szkolnego. 

Istotniejszą obawą rodziców okazał się jednak lęk przed spadkiem motywacji dziecka do nauki 

(69,6% respondentów). 

 W kwestii zapewnienia opieki dziecku podczas kształcenia zdalnego rodzice byli 

podzieleni – 47,4% upatrywało w tym źródło obaw, zaś 45,8% – wręcz odwrotnie, a 6,8% nie 

miało zdania w tym temacie. Przyczyn tego podziału można częściowo upatrywać zapewne w 

ponownej możliwości skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na opiekę nad 

dziećmi do lat 8 (również starszymi dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności) oraz w razie 

braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub opiekuna dziennego z powodu COVID-

19, co częściowo mogło ułatwić rodzicom opiekę nad dzieckiem. 

 Bardzo istotną dla rodziców obawą stała się konsekwencja wprowadzenia zasad 

izolacji, tzn. zawieszenie kontaktów społecznych dziecka, które w okresie jego szkolnego 

kształcenia są niezwykle ważne dla odpowiedniego rozwoju. 72,4% rodziców wyraziło lęk 

związany z tym obostrzeniem. 

 Opinie związane z obawami w sferze technicznej, dostępem do komputera, Internetu 

czy niezbędnych programów umożliwiających kształcenie zdalne wyrażał prawie co trzeci 
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spośród ankietowanych rodziców, podczas gdy większość spośród nich tego lęku nie 

uwidaczniała w swoich odpowiedziach. Rodzice nie podzielali także obaw zarówno w zakresie 

braku własnych kompetencji w zakresie pomocy dziecku w nauce (48,6% respondentów), 

jak i braku swoich kompetencji technicznych w zakresie zdalnej nauki (57,6% ankietowanych). 

 Trudności pojawiające się w procesie kształcenia zdalnego nie są zdaniem rodziców 

wzmacniane ani przez konieczność używania własnego sprzętu, ani też trudności techniczne, 

które mogą wystąpić po stronie swojego dziecka, jak np. umiejętności samodzielnej obsługi 

komputera czy Internetu. W oby tych przypadkach nieco ponad połowa ankietowanych 

nie wyrażała takich obaw (odpowiednio 56% i 55,6%). 

 

Podsumowanie 
 

Zdecydowana większość rodziców obawiała się zarażenia wirusem SARS-CoV-2 swoich 

dzieci w placówce szkolnej. Lęk ten potęgowały nie tylko kolejne rekordowe liczby zakażeń 

oraz zgonów, ale również doniesienia medialne czy wskazane w badaniu ryzykowne 

zachowania uczniów i ich rodziców. Wśród negatywnych aspektów kształcenia zdalnego 

rodzice wskazywali na trudności w sferze motywacji dzieci nauki czy nadmierne 

zaangażowanie rodziców w pracę z dzieckiem kosztem innych obowiązków. 

Istotnym konglomeratem problemów stał się jednak niepokój związany z niską jakością pracy 

zdalnej, która może przejawiać się zarówno w mniej efektywnym realizowaniu zajęć zdalnych, 

jak i niższym stopniu wykorzystywania rozmaitych metod kształcenia zadanego. 

Najwięcej obaw wśród respondentów budzi jednak perspektywa pojawiających się 

trudności w realizacji podstawy programowej właśnie w warunkach nauczania zdalnego, 

co należy uznać za jednoznacznie negatywną ocenę tej formy kształcenia wyrażoną 

przez rodziców.  
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Zakończenie 
 

Rodzice uczniów, podobnie jak nauczyciele, obawiali się zarażenia wirusem  

SARS-CoV-2. Należy podkreślić, że lęk ten deklarował mniejszy odsetek rodziców (61,4%) 

niż nauczycieli (80,9%). Również rodzice w mniejszym stopniu obawiali się nakładanej 

na nauczycieli presji w związku ze skrajnie różnymi oczekiwaniami dotyczącymi nauczania 

w trakcie pandemii – taką obawę deklarowało 45% rodziców i 66,9% nauczycieli. 

Z kolei aż 71% rodziców obawiało się kwarantanny domowników spowodowanej 

wystąpieniem w szkole dziecka wirusa. W przypadku nauczycieli udział osób wyrażających 

ten lęk był o ponad 10 punktów procentowych wyższy i wyniósł 80,1%. I rodzice, i nauczyciele 

byli zaniepokojeni ryzykownymi zachowaniami innych uczniów i ich rodziców, które mogą 

sprzyjać transmisji wirusa. Taką obawę wyraziło 62,4% rodziców i 77,6% nauczycieli. 

Co ważne, 63,2% rodziców i 51,1% nauczycieli obawiało się przejścia na kształcenie zdalne, 

mniejszy zatem odsetek rodziców upatrywał w takiej zmianie powód do obaw. 

Zarówno rodzice, jak i nauczyciele nie obawiali się trudności technicznych związanych 

z kształceniem zdalnym. Natomiast lęk jednej i drugiej grupy respondentów wzbudziła niższa 

motywacja uczniów do nauki w trakcie edukacji zdalnej. Taką obawę wyraziło 69,6% rodziców 

i 78,3% nauczycieli. Obie grupy obawiały się także trudności w realizacji podstawy 

programowej. Nauczyciele wskazywali ponadto, że boją się, iż praca zdalna zajmie im więcej 

czasu (80,5%). Z kolei 63% rodziców miało obawy, że zdalne kształcenie wymusi na nich 

większe zaangażowanie w proces nauczania dziecka. 

Sytuacja w szkolnictwie wywołana pandemią wirusa SARS-CoV-2 zarówno 

dla rodziców, jak i nauczycieli wiązała się z wieloma zmianami. Polska szkoła w ciągu zaledwie 

kilku miesięcy przeszła rewolucję technologiczną. Prawdopodobnie niektóre pozytywne skutki 

tej zmiany pozostaną w szkole również po pandemii. Przykład może tu stanowić wykorzystanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas lekcji. W powszechnej opinii kształcenie 

zdalne i zamknięcie uczniów w domach ma więcej wad niż zalet. Z całą pewnością wpływa ono 

negatywnie na rozwój społeczny młodych ludzi, gdy jednak na szali postawione zostanie 

ludzkie życie i zdrowie, wydaje się, że w obecnej sytuacji epidemicznej edukacja zdalna 

jest dobrym rozwiązaniem. Tezę tę potwierdziły wyniki badań przeprowadzonych 

wśród nauczycieli oraz rodziców zamieszkujących województwo śląskie.  

Województwo to ze względu na dużą gęstość zaludnienia, która sprzyja transmisji wirusa, 
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zostało szczególnie doświadczone przez pandemię. Należy zatem mieć nadzieję, że w 2021 

roku pandemia ulegnie wygaszeniu, uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół, możliwe będzie 

także utrzymywanie kontaktów społecznych. 
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Edukacja w czasie trwania pandemii stawia liczne wyzwania zarówno przed uczniami i nauczycielami, 

jak i przed rodzicami. Wraz z podjęciem przez władze państwowe decyzji o zamknięciu szkół i innych 

placówek oświatowych, wszystkie „strony” procesu edukacji znalazły się w nowej, niespotykanej 

wcześniej, niezwykle trudnej sytuacji. Wszyscy oni zderzyli się koniecznością dalszego funkcjonowania 

i realizowania swoich ról zawodowych i rodzinnych w nowych warunkach. Dorośli – nauczyciele 

i rodzice – stanęli wobec przymusu godzenia niemal jednocześnie wielu ról, tj. opieki 

nad domownikami oraz wykonywania pracy zawodowej, a w przypadku rodziców – także podjęcia 

nowej roli: nauczyciela wspomagającego własne dzieci w nauce zdalnej. Zarówno nauczyciele, 

jak i rodzice, którzy wcześniej nierzadko unikali nowinek technologicznych oraz w ograniczony sposób 

korzystali z nowych środków komunikacji, którzy niekoniecznie zostali zapoznani 

z cyfrowymi kanałami i platformami porozumiewania się i pracy online, zostali w zaistniałej sytuacji 

zmuszeni do ich poznania, obsługi i wykorzystywania. Wszystko to działo się w tempie zawrotnym. 

Z kolei nauczyciele musieli skonfrontować swoje umiejętności dydaktyczno-metodyczne 

z możliwościami oferowanymi przez kanały i platformy komunikacji online, niejednokrotnie, niestety, 

uciekając się do jednostronnych sposobów przekazywania uczniom zadań czy materiału 

do opanowania oraz odbioru uczniowskich prac. Uwięzieni w pułapce obowiązków zawodowych 

rodzice, którzy musieli zmienić tryb pracy na zdalną, jednocześnie godząc pracę zawodową z opieką 

nad dziećmi, podejmowali, z różnym skutkiem, próby pomocy dziecku w nauce, a czasem wręcz 

usiłowali pełnić funkcję nauczyciela. Uczniów natomiast sytuacja ta postawiła wobec konieczności 

radzenia sobie, czasem samodzielnie, z przekazywanymi im zadaniami do wykonania oraz z trudnymi, 

zwłaszcza dla młodszych, wyzwaniami w zakresie motywacji do nauki i samodzielnej organizacji jej 

toku. Na psychospołeczną kondycję wszystkich – i dorosłych, i dzieci – nałożono ciężar związany 

z poczuciem zagrożenia wirusem i zachorowaniem oraz trudy wynikające z izolacji społecznej, czasem 

kawrantanny. Uczniowie nierzadko borykali się z chorobą własną lub najbliższych, obostrzeniami 

sanitarnymi, a także z wizją zagrożenia ich sytuacji socjalno-bytowej. Wszystkie te czynniki 

nie pozostały bez wpływu na ogólną kondycję psychospołeczną, wpływając na pogorszenie się 

dobrostanu, na rozwój obaw i postaw lękowych tak wśród dorosłych, jak i dzieci. Chwilowa recesja 

pandemii, która miała miejsce latem, pozwoliła być może odetchnąć od ciężkich – w wymiarze 

psychologicznym – doświadczeń pierwszej fali zachorowań, jednak wraz z rozpoczęciem nowego roku  
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szkolnego i narastaniem poczucia zagrożenia ponownie nadciągnęła wizja zdalnej edukacji, 

a wraz z nią różne niepokoje rodziców i nauczycieli, a także samych uczniów.  

Zaprezentowane w przedstawionym raporcie badania dotyczące obaw rodziców i nauczycieli 

wobec nowych form edukacji realizowanych w kontekście zagrożenia pandemicznego ukazały 

niektóre z nich jako dominujące w obu badanych grupach.  

Zwykle w odbiorze rezultatów badań nad edukacją w okresie pandemii uwagę przyciągają 

przede wszystkim te kwestie, które dotyczą bezpośrednio zdalnego kształcenia, jak np. jakość i poziom 

jego realizowania czy problemy ze stopniem opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności 

przewidzianych do realizacji w podstawie programowej. Spoglądając na problem edukacji zdalnej 

nieco szerzej, należałoby jednak zwrócić uwagę na te jej aspekty i wywoływane przez nią obawy, 

które wiążą się z ogólnym kontekstem funkcjonowania nauczycieli i rodziców.  

Komentując z pedagogicznego punktu widzenia wyniki zaprezentowanych badań dotyczących 

obaw związanych z edukacją zdalną, warto zatem zwrócić uwagę na te wszystkie obszary, 

które jej dotyczą, ale też i warunkują charakter jej przebiegu. W przedstawionym raporcie należy więc, 

po pierwsze, zwrócić uwagę na ogólny poziom obaw przed samym wprowadzeniem edukacji zdalnej. 

Obrazuje on, jak się wydaje, postawę nauczycieli i rodziców wobec uczenia online. W obu grupach 

poziom tych obaw był wysoki (dotyczył ponad połowy respondentów), przy czym był wyższy o ponad 

10 punktów procentowych wśród rodziców (niemal 64%) niż wśród nauczycieli. Na tej podstawie 

można wnioskować, jak trudnym doświadczeniem była (i jest) dla nauczycieli, a tym bardziej 

dla rodziców edukacja zdalna oraz jak bardzo generuje ona (jako taka) negatywne emocje, 

które z kolei mogą przeradzać się w postawę niepożądaną – ogólnej niechęci do korzystania 

z możliwości, jakie stwarza.   

Przyglądając się bardziej szczegółowo wynikom badań ukazanym w raporcie, można zauważyć, 

że źródła obaw o edukację zdalną okazały się niejednorodne w obu badanych grupach. 

Wśród nauczycieli dotyczyły głównie braku współpracy ze strony rodziców i wysokich oczekiwań 

rodziców co do poziomu ich pracy zdalnej, dotyczyły także możliwości rzetelnej weryfikacji pracy 

(samodzielnej) uczniów i ich oceny, niskiej motywacji uczniów, możliwości zrealizowania 

obowiązującej podstawy programowej oraz wymiernych (mierzonych wynikami egzaminów) efektów 

edukacji zdalnej. Z kolei rodzice, poza obawami o poziom edukacji zdalnej oraz o rozwój społeczny 

swoich dzieci, wskazywali przede wszystkim na dotyczące konieczności przejmowania roli 

nauczyciela, zaangażowania się w edukację dziecka, a także na obawy o niską jakość nauczania 

zdalnego realizowanego przez nauczycieli oraz obniżenie poziomu edukacji. Spoglądając na te 

rezultaty, można odnieść wrażenie, że w okresie trwania pandemii      
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można odnieść wrażenie, że w okresie trwania pandemii nieco ostrzej został zarysowany 

identyfikowany od dawna jako problemowy obszar obejmujący wzajemne postawy nauczycieli 

i rodziców. Wiele bowiem wcześniejszych badań wskazywało na często konfrontacyjny charakter 

relacji rodziców i nauczycieli, jednak wzajemne pretensje i niezadowolenie zdały się wybrzmiewać 

szczególnie w pierwszych miesiącach wprowadzenia edukacji online.     

Analiza rezultatów badania pokazuje też, że po „wiosennej lekcji” nauczyciele pewniej poczuli 

się w czynnościach technicznych dotyczących możliwości realizacji edukacji zdalnej za pomocą 

platform i innych komunikatorów oraz w obszarze stosowania różnych metod dydaktycznych, 

używając przy tym nowoczesnych technologii. Zdecydowana mniejszość pedagogów wyrażała 

bowiem w badaniach obawy z tymi kompetencjami związane. Można przypuszczać, iż intensywne 

działania szkoleniowe i instruktażowe w zakresie wykorzystywania nowych technologii i metod w celu 

prowadzenia zdalnej edukacji, jakie podjęto w pierwszym okresie pandemii i zamknięcia szkół, 

odniosły pożądany skutek, wyposażając nauczycieli w odpowiednie umiejętności. Raport ukazał 

jednak, że techniczne trudności są w dalszym ciągu powodem do obaw dla zdecydowanej większości 

rodziców. Wydaje się to zrozumiałe wobec braku wprowadzenia na poziomie systemowym 

specjalnych działań i środków, które mogłyby zapewnić rodzinom i gospodarstwom domowym 

większy komfort pod tym względem. 

Na jakość edukacji zdalnej wpływa także, poza wspomnianymi powyżej aspektami, ogólny 

komfort psychiczny związany z poczuciem bezpieczeństwa własnego lub dzieci w obliczu izolacji 

społecznej, ograniczenia kontaktów z bliskimi czy konieczności odseparowania się od otoczenia. W 

obu badanych grupach, jak pokazuje raport, poziom tego komfortu pozostawia wiele do życzenia. 

Zarówno nauczyciele, jak i rodzice bardzo często (rodzice –powyżej 60%, nauczyciele – powyżej 80%) 

wskazywali na występowanie lęku przed zarażeniem siebie lub dziecka oraz na obawy przed 

koniecznością kwarantanny. Nie pozostają one bez wpływu na zdrowie psychiczne, zwłaszcza 

jeśli utrzymują się przez dłuższy czas. Mogą wówczas przekładać się na różnego rodzaju zakłócenia 

funkcjonowania i dolegliwości, od zaburzeń koncentracji uwagi, przez utrzymujący się stan napięcia, 

zaburzenia snu, po objawy depresyjne. Skutki te zdecydowanie utrudniają wykonywanie zarówno 

czynności zawodowych, jak i rodzinnych, jak i przekładają się na relacje społeczne, 

w tym z najbliższymi. Problemem, który obnażyły zdalna edukacja i praca, jest również brak 

kompetencji w zakresie dbania o swój dobrostan, tj. o wypoczynek, relaks, radzenie sobie ze stresem, 

racjonalną organizację dnia, przerwy w pracy, tzw. cyfrową higienę, a nawet o racjonalne odżywianie 

się czy dbanie o sen. W licznych badaniach dotyczących pracy zdalnej czy skutków pandemii pojawiły  
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pojawiły się sygnały świadczące o ich wystąpieniu. Konstatacja ta pociąga za sobą konieczność 

formułowania postulatów o potrzebie edukowania zarówno rodziców, jak i nauczycieli na temat tego, 

jak dbać o swój dobrostan w warunkach trudnych czy w sytuacjach zagrożenia, a także poza nimi. 

Korzyści płynące z tych działań odniosą wszyscy: nauczyciele i rodzice, a przede wszystkim uczniowie.  

Podsumowując tę pedagogiczną refleksję nad raportem, warto zwrócić uwagę na konkluzję, 

która rodzi się na jego podstawie. Wydaje się bowiem, że szok, jaki przeżyła szkoła, stając nagle wobec 

konieczności realizowania edukacji w sposób zdalny, obnażył jej liczne braki i słabości: 

słabość systemu, słabość sposobu realizowania edukacji zarówno pod względem adaptacji 

dzisiejszych możliwości technologicznych w pracę szkoły, w edukację, jak i słabość naszej edukacji 

pod względem programowym i metodycznym. Zaistniały w początkach pandemii paraliż szkoły dał 

assumpt wielu środowiskom do ponownego głośnego upomnienia się o konieczność transformacji 

edukacji szkolnej w ogólniejszym wymiarze – ideowym i programowym. Edukacja zdalna stała się 

przyczynkiem do upomnienia się o prawdziwą reformę szkoły w celu jej przekształcenia dla potrzeb 

nowoczesnego świata, świata XXI wieku i jego wymagań oraz jego możliwości. Widząc zaistniałą 

sytuację, wielu spośród nas zrozumiało powtarzane od lat przez środowiska pedagogów i akademików 

nawoływania, by szkołę na „nowo wymyślić”, by odejść od przeładowanych programów 

i przestarzałych podawczych sposobów nauczania, by odejść od zasady „więcej znaczy lepiej” i przyjąć, 

że w edukacji bardziej sprawdza się zasada „mniej znaczy więcej”.  

 

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Zespół  
badawczy 
Pracownicy Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach badań 

naukowych i prac wdrożeniowych w jednostce prowadzone są projekty ukierunkowane 

na wzmacnianie kapitału społecznego młodych ludzi, przeciwdziałanie problemom depopulacji 

w regionie, jak również kierunkom strategii samorządowej w systemie edukacji. 

Pracownicy są zaangażowani w takie inicjatywy jak „Młodzi robią Metropolię”, 

Uniwersytet Najlepszych czy Uniwersytet Śląski Młodzieży.  
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