
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie 

ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew 
TEL. 58 531 10 09      www.ppp.tczew.pl      ppp.tczew@ppp.tczew.pl 

 

 

 
EMOCJE W PLECAKU 

 

 Minął ponad rok od pierwszych informacji o koronawirusie. Pandemia trwa nadal. Zapewne 

większość z nas chciałaby pożegnać ją na zawsze - wyrzucić maseczki, odłożyć termometry 

i zapomnieć o zapachu płynu do dezynfekcji. Niektórzy  marzą o długich wakacjach bez komputera, 

o spotkaniu z najbliższymi bez lęku o zdrowie, o żywiołowym tańcu na dyskotece, czy o herbacie 

w kawiarni…  

Tak bardzo brakuje w obecnych czasach dotyku -  serdecznego uścisku dłoni, przytulenia, poklepania 

po ramieniu. Pandemia, wbrew naszym potrzebom wciąż uczy nas życia „na dystans” i w znaczący 

sposób wpływa nie tylko na nasze zachowania, organizację życia, plany, ale przede wszystkim na 

nasze myśli i emocje. Bez wątpienia wywróciła też do góry nogami życie szkół. Po ponad roku nauki 

zdalnej, szkoły zostaną ponownie otwarte. O czym należy pamiętać w związku z powrotem uczniów 

do nauki stacjonarnej? 

 

 Uczniowie przychodząc do szkoły, przyniosą w swoich plecakach nie tylko książki i zeszyty, 

ale także swoje emocje i doświadczenia związane z długotrwałą izolacją. Ważne jest, by o tych 

emocjach  i doświadczeniach rozmawiać. Rozmawiać z szacunkiem i zrozumieniem. Bo może trudno 

było zrobić wszystkie zadania słuchając kłótni dobiegających zza ściany? Bo może smutek wciąż nie 

pozwala w nocy spać? Bo tęsknota za bliskimi, którzy odeszli czy lęk o tych którzy zostali odbiera 

energię do czegokolwiek, a w szczególności do nauki?  

 Pamiętajmy, że dopóki nie zostaną zaspokojone potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, czy 

przynależności zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu takich jak potrzeba uznania, czy samorealizacji, 

będzie znacznie utrudnione, czy wręcz niemożliwe. Dlatego trzeba zostawić na później sprawdzanie 

zeszytów, rozliczanie z wiedzy i postawić na „psychiczną rehabilitację”. Teraz nie jest ważny stopień 

realizacji podstawy programowej. Przed nami ważniejszy egzamin – egzamin z REALCJI. Zadbajmy 

więc o emocje, komunikację, integrację. Rok pandemii zmienił nas wszystkich, dlatego po powrocie 

do szkoły konieczny jest czas na ponowne poznanie się, wdrożenie do wymagań, zasad, rytmu dnia, 

czy natężenia hałasu. Każdy ma prawo adaptować się w innym tempie, każdy przyniesie do szkoły 

swój bagaż pandemicznych doświadczeń.  

 U uczniów mogą się pojawić tzw. „trudne zachowania” - pamiętajmy, że  są one tylko częścią 

góry lodowej – tą widoczną. Gdy spojrzymy głębiej zauważymy to, co dla oka niewidoczne -  

niezaspokojone potrzeby, trudne emocje. Czego potrzebuje mój uczeń/moje dziecko, żeby poczuć się 

lepiej? O jakich niezaspokojonych potrzebach informuje  jego zachowanie? To ważne pytania, które 

warto, by dorośli sobie zadawali, chcąc dziecku pomóc.  

 Wszelkie badania pokazują, że pandemia niekorzystnie wpłynęła również  na stan 

emocjonalny nauczycieli. To bardzo ważne, aby nauczyciele pozwolili nie tylko uczniom, ale także 
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sobie na przeżywanie różnych emocji (te mniej przyjemne uczucia też mają prawo się pojawić), na 

chwilę oddechu, na naładowanie baterii, na adaptację do nowych warunków pracy. 

 W tym przejściowym czasie konieczne będzie także nawiązanie na nowo relacji rodzic-

nauczyciel. Potrzeba w tym zakresie dużo zrozumienia i współpracy obu stron, nie zaś obwiniania czy 

oceniania. Pandemia dotknęła nas wszystkich i tylko wzajemnie się wspierając możemy się podnieść 

z kryzysu. „Uprzejmość jest cennym kluczem, który otwiera wszystkie drzwi.” – pamiętajmy  o tym 

każdego dnia. 
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