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WPROWADZENIE

Wirus przypomniał nam przecież to, co tak namiętnie wypieraliśmy – że jesteśmy 
kruchymi istotami, zbudowanymi z najdelikatniejszej materii. Że umieramy, że je-
steśmy śmiertelni. Że nie jesteśmy oddzieleni od świata swoim «człowieczeństwem» 
i wyjątkowością, ale świat jest rodzajem wielkiej sieci, w której tkwimy, połączeni 
z innymi bytami niewidzialnymi nićmi zależności i wpływów. Że jesteśmy zależni 
od siebie i bez względu na to, z jak dalekich krajów pochodzimy, jakim językiem 
mówimy i jaki jest kolor naszej skóry, tak samo zapadamy na choroby, tak samo 
boimy się i tak samo umieramy.

Uświadomił nam, że bez względu na to, jak bardzo czujemy się słabi i bez-
bronni wobec zagrożenia, są wokół nas ludzie, którzy są jeszcze słabsi i potrzebują 
pomocy1. 

Olga Tokarczuk

1 O. Tokarczuk, Nadejdą nowe czasy, 1.04.2020, The Fad, https://thefad.pl/aktualnosci/nowe-cza-
sy/ [dostęp: 17.12.2021]. 
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Pierwszy przypadek Covid-19 został zdiagnozowany w chińskim Wuhan w grud-
niu 2019 r. Dwa lata później na świecie odnotowano ponad 263 mln przypad-
ków zachorowań oraz ponad 5 mln zgonów. Pandemia tej groźnej choroby nie 
tylko objęła cały świat, ale w znaczącym stopniu zmieniła obraz otaczającej nas 
rzeczywistości. Chcąc powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, rządy państw 
wprowadziły szereg ograniczeń związanych z działalnością gospodarczą i aktyw-
nością społeczną. „Oswajanie” nowej sytuacji polegało na wdrażaniu rozwiązań 
zapewniających bezpieczeństwo obywatelom. W ciągu kilku pierwszych miesię-
cy 2020 r. odczuliśmy co oznacza lockdown, dystans społeczny, praca zdalna. 
Od dwóch lat doświadczamy rekonstrukcji wielu aspektów życia codziennego 
i gospodarczego.

Humanitarne i gospodarcze skutki pandemii mobilizowały naukowców 
na całym świecie do badań nad szczepionką przeciw Covid-19. Pierwsze pro-
totypy szczepionek były gotowe do rozpoczęcia badań klinicznych na ludziach 
już w połowie marca 2020 r. W grudniu tego samego roku szczepionki wprowa-
dzono do powszechnego użycia. Stały się one dla ludzi na całym świecie świa-
tełkiem nadziei, jednak pomimo szczepień wirus nadal się rozwija. W ostatnim 
czasie pojawiło się kilka jego mutacji, różniących się od wariantu podstawo-
wego szybkością rozprzestrzeniania oraz większą zaraźliwością. Sytuacja ta 
budzi wśród nas niepokój, niepewność, pouczcie bezradności, frustrację. Oba-
wiamy się o życie i zdrowie własne oraz bliskich, a także o realia ekonomiczne. 
Mamy też wiadomość, że wraz z rozwojem pandemii warunki życia mogą jesz-
cze ulec pogorszeniu. Jednocześnie próbujemy funkcjonować w tych trudnych 
okolicznościach, szukając sposobów przystosowania się do zaistniałej sytuacji. 
Nauczyliśmy się nowych rutyn, skumulowanych w popularnej obecnie zasa-
dzie „dystans, dezynfekcja, maseczka”. Do języka publicznego weszły takie 
określenia jak: izolacja, samoizolacja, lockdown, kwarantanna, wirus, zamro-
żenie gospodarki, luzowanie obostrzeń, edukacja zdalna, system hybrydowy, 
edukacja bezpośrednia.

Pandemia złamała ustalony porządek, przyniosła zmiany nie tylko w na-
szym sposobie postrzegania rzeczywistości, ale też we wpływaniu na nią. Naby-
liśmy kompetencje cyfrowe do pracy zdalnej, wiele osób nie pracuje w określo-
nych godzinach, czas pracy stał się bardziej płynny i elastyczny, stworzyliśmy 
nowe strategie w radzeniu sobie z różnymi problemami zarówno w życiu prywat-
nym, jak i zawodowym, inaczej zarządzamy czasem wolnym, inaczej go spędza-
my, wypracowaliśmy nowe sposoby kontaktu z przyjaciółmi. Zmieniliśmy się 
jako ludzie – wielu z nas przeanalizowało własną hierarchię wartości i zmieniło 
podejście do życia. Potrafi my w trudnych chwilach organizować się oddolnie 
i tworzyć grupy wsparcia. Inna jest teraz jakość naszego życia w sferze psychicz-
nej, fi zycznej i społecznej. Bardziej doceniamy to, co mamy, i mniej martwimy 
się o to, czego nie mamy, ponieważ zdrowie nasze i naszych bliskich jest cenniej-
sze niż wszystko inne. Pandemia nie wszystkich dotknęła w ten sam sposób, ale 
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wiele w nas zmieniła. Szczególnie okres pierwszego roku pokazał, że nasze życie 
może być mniej zabiegane i bardziej „domowe”.

Kryzys związany z pandemią wpłynął także bezpośrednio na instytu-
cje oświatowe oraz powiązane z nimi osoby, w szczególności na nauczycieli, 
uczniów i rodziców. Szacuje się, że doświadczenie z edukacją zdalną bądź róż-
nymi typami edukacji hybrydowej miało ponad miliard uczniów na całym świe-
cie2. Zjawisko o takiej skali nie było dotąd znane w historii, stąd ogromna liczba 
inicjatyw badawczych podejmowanych przez środowiska naukowe w celu eks-
ploracji zaistniałej sytuacji. Powstają raporty zawierające dane z badań społecz-
nych, psychologicznych i edukacyjnych dokumentujące zjawisko z perspektywy 
nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół, dotyczące warunków i przygotowania 
materialnego. Analizowane są także obszary zdrowia fi zycznego, społecznego 
i poznawczo-edukacyjnego młodych ludzi3.

W czasie pandemii realizacja procesu edukacyjnego przybrała odmienne 
formy, wymuszając także inne zachowania osób biorących w nim udział. O ile 
przed pandemią w małym stopniu wykorzystywane były metody zdalne, to 
w czasie jej trwania stały się one jedynym możliwym narzędziem dydaktycznym. 

Niepewność związana z nową społecznie sytuacją, a także nagłość wpro-
wadzenia edukacji zdalnej zaburzyły dotychczasowy porządek. Konieczność 
szybkiego przejścia na tryb edukacji online uwidoczniła braki w przygotowa-
niu do jej realizacji. Okazało się, że szkoły i nauczyciele nie są do tej formy 
kształcenia gotowi, brakowało koniecznych uregulowań prawnych, a największe 
problemy dotyczyły zaplecza technicznego oraz umiejętności prowadzenia tej 
formy nauczania. Jak wskazują raporty z badań przeprowadzonych w pierwszym 

2 P. Brudzińska, S. Godawa, Sytuacja psychospołeczna uczniów podczas pandemii Covid-19, Prze-
gląd badań 2020–2021.04, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika” 2021, t. 41, nr 1, s. 125, https://
apcz.umk.pl/AUNC_PED/article/view/36240 [dostęp: 6.12.2021].

3 Por. m.in.: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Raport Ministra Edukacji Narodowej na temat funk-
cjonowania szkół i placówek oświatowych w okresie COVID-19, 26.06.2020, https://www.gov.pl/web/eduka-
cja-i-nauka/raport-ministra-edukacji-narodowej-na-temat-funkcjonowania-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-
okresie-covid-19; Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako 
nauczyciele, red. J. Pyżalski, EduAkcja, Warszawa 2020, https://zdalnie.edu-akcja.pl/; Badanie edukacji zdalnej 
w czasie pandemii. Raport z badań, oprac. A. Buchner, M. Majchrzak, M. Wierzbicka, edycja I, Fundacja 
Centrum Cyfrowe, kwiecień 2020, https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna-w-czasie-pandemii-1-edycja/; 
Edukacja zdalna w czasie pandemii, oprac. A. Buchner, M. Wierzbicka, edycja II, Fundacja Centrum Cyfro-
we – Szkoła z klasą – Centrum Edukacji Obywatelskiej, listopad 2020, https://centrumcyfrowe.pl/wp-content/
uploads/sites/16/2020/11/Raport_Edukacja-zdalna-w-czasie-pandemii.-Edycja-II.pdf; Jak wygląda nauczanie 
zdalne w naszych domach. Raport, 9.04.2020, Librus, https://portal.librus.pl/artykuly/nauczanie-zdalne-jak-
wyglada-w-naszych-domach-pobierz-raport; S. Jaskulska, B. Jankowiak, Kształcenie na odległość w Polsce 
w czasie pandemii COVID-19. Raport, https://sites.google.com/view/ksztalcenie-pandemia-raport; eidem, Po-
stawy nauczycielek i nauczycieli wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii Covid-19, „Studia Eduka-
cyjne” 2020, nr 57, s. 47–65, http://cse.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/57.pdf;  Edukacja zdalna – do-
świadczenia i oceny, oprac. M. Omyłka-Rudzka, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2021, https://
www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2021/K_019_21.PDF; Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, ETAT 
W SIECI 2.0 – Zdrowie psychiczne nastolatków w nauce zdalnej, 2021, https://www.edukacja-zdrowotna.pl/
raport-2021/; A. Bieganowska-Skóra, D. Pankowska, Moje s@mopoczucie w e-szkole, Raport z badań, UMSC 
Lublin 2020, https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/1126/112228-moje-samopoczucie-w-e-szkole-raport-
z-badan.pdf [dostęp: 6.12.2021].
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i drugim okresie pandemii, kompetencje w zakresie sprawnego funkcjonowania 
w sieci były niewystarczające zarówno po stronie nauczycieli, jak też uczniów. 
W tym trudnym czasie wielu nauczycieli oferowało bezinteresowną pomoc oraz 
wsparcie w kształceniu na odległość czy przygotowaniu odpowiednich materia-
łów dydaktycznych.

Zupełnie nowym doświadczeniem dla nauczycieli i uczniów była także 
prowadzona zdalnie praca wychowawcza. Należało podjąć ją szybko, gdyż dłu-
gotrwałe odizolowanie od rówieśników skutkowało problemami emocjonalnymi 
dzieci i młodzieży. Raporty z badań na ten temat były bardzo niepokojące, mó-
wiły m.in. o spadku zadowolenia z życia, pogorszeniu nastroju, wzroście symp-
tomów stresu4. Wśród dzieci i młodzieży dominowały negatywne emocje: nie-
pokój, smutek, wyczerpanie, poczucie osamotnienia. Nauczyciele obserwowali 
zmęczenie psychiczne młodych ludzi, obniżoną sprawność działania i spadek 
motywacji do nauki. Zauważali również, że uczniowie w warunkach edukacji 
zdalnej są osamotnieni, tęsknią za rówieśnikami oraz rutyną szkolnej codzien-
ności5. Stąd działania nauczycieli w obszarze budowania i wzmacniania więzi 
interpersonalnych, niezbędnych do prawidłowego rozwoju społecznego i emo-
cjonalnego.

Kryzys to zawsze bodziec do zmian. Pandemia wymusiła częściową zmia-
nę modelu edukacji, której efektem są m.in. modyfi kacje w zakresie metodyki 
pracy z uczniami. Jak wskazują cytowane wcześniej raporty, edukacja zdalna 
traktowana jest jako bardziej elastyczna forma, umożliwiająca uczenie się w do-
wolnym miejscu, tworzenie grup o zróżnicowanej liczebności oraz indywiduali-
zację nauczania. Można zatem przypuszczać, że po wygaszeniu pandemii roz-
wiązania te staną się istotnym elementem edukacji.

Oddawany do rąk Czytelników kolejny numer „Państwa i Społeczeństwa” 
dotyczy edukacji i wychowania w dobie pandemii. 

Zgromadzony materiał pochodzący od teoretyków i praktyków dał asumpt 
do przedstawienia treści w dwóch działach głównych oraz w częściach: varia, 
sprawozdania i recenzje.

Dział pierwszy obejmuje teksty dotyczące działalności instytucji eduka-
cyjnych w okresie pandemii (2020–2021). Znalazły się w nim artykuły odnoszą-
ce się do działań na terenie szkoły, placówek pozaszkolnych oraz ośrodków reso-
cjalizacyjnych. Dział rozpoczyna artykuł Krystyny Grzesiak opisujący zarówno 
pozytywny, jak i negatywny wpływ ograniczeń związanych z Covid-19 na dzia-
łalność placówek wychowania pozaszkolnego w Polsce. Zwraca on szczególnie 
uwagę na wsparcie, jakie w tym czasie podopieczni tych placówek otrzymywali 

4 W raporcie UNESCO zatytułowanym Thinking about Pedagogy in an Unfolding Pandemic, ver-
sion 2.0, 29.03.2020 autorstwa A. Doucet, D. Netolicky, K. Timmers, F.J. Tuscano, podkreśla się, że w pierw-
szej kolejności szkoła powinna skupić uwagę na potrzebach psychologicznych uczniów, a dopiero potem na 
dydaktyce. Eksperci określili to w raporcie jako Maslov before Bloom; por. s. 8–9, https://issuu.com/educatio-
ninternational/docs/2020_research_covid-19_eng [dostęp: 6.12.2021].

5 P. Brudzińska, S. Godawa, op. cit., s. 135–141; Edukacja zdalna w czasie…, op. cit., s. 68–72.
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od nauczycieli. Kolejny artykuł, którego autorem jest Beata Zinkiewicz, opisu-
je – w podobnym układzie pozytywów/negatywów – wpływ pandemii w odnie-
sieniu do procesu resocjalizacyjnego. Autorka dokonuje tego na podstawie roz-
mów z przedstawicielami instytucji resocjalizacyjnych, jak i kwerendy źródeł 
internetowych. O znaczeniu muzyki w rozwoju małego, przedszkolnego dziec-
ka, nawet mimo czasów pandemii, pisze Monika Bachowska wypowiadając się 
z pozycji naukowca i wieloletniego praktyka pracującego z dziećmi i młodzieżą. 
Ostatnia praca, której autorami są Marta Cieślik i Piotr Pytel, opisuje szkolne 
wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Autorzy jako egzemplifi kacje przedsta-
wili praktyczne doświadczenia Szkoły Podstawowej nr 43 im. Komisji Eduka-
cji Narodowej w Krakowie z pozycji psychologa i pedagoga szkolnego, dobrze 
umocowując argumentację z literaturą – artykułami i raportami pandemicznymi 
dotyczącymi edukacji.

W dziale drugim znajdują się cztery teksty zawierające ciekawe wyniki 
badań pedagogicznych prowadzonych w czasie pandemii. Autorzy – dziś już ab-
solwenci Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kierunku 
pedagogika – przedstawili opisy swoich badań z dziedziny pedagogiki przed-
szkolnej i wczesnoszkolnej, szkolnej i resocjalizacyjnej. W pierwszym donie-
sieniu Angelika Trzos-Dziurowicz dokonuje diagnozy edukacji e-learningowej, 
jej zmiany dokonanej w czasie pandemii koronawirusa wykorzystując materiał 
pozyskany głównie z badań sondażowych prowadzonych wśród nauczycieli 
Gminnego Centrum Edukacji w Igołomnii. Anna Wojnar-Płeszka bada z kolei 
innowacyjność nauczycieli – znajomość i wykorzystanie w praktyce edukacji 
wczesnoszkolnej programów nauczania opartych na inteligencji wielorakiej, od-
nosząc się do teorii Howarda Gardnera. Kolejne doniesienie dotyczy ważnego 
współcześnie problemu: funkcjonowania psychospołecznego Dorosłych Dzieci 
Alkoholików, co Renata Cichocka opisuje wykorzystując informacje z prowa-
dzonej w czasie pandemii ankiety internetowej oraz z analizy indywidualnych 
przypadków. 

W dziale „Varia” Czytelnik odnajdzie dwa teksty odnoszące się do prak-
tycznych działań, jakie podejmują pedagodzy w czasie pandemii i nie tylko. 
O ciekawych doświadczeniach w pracy zdalnej w latach 2019/20 i 2020/21 pro-
wadzonych w Szkole Podstawowej im. Bł. Celiny Borzęckiej w Krakowie pisze, 
w postaci eseju, dyrektor i inicjator wielu innowacji w tej szkole – Katarzyna 
Cieciura. Warty przeczytania jest także tekst Iwony Szyniec ukazujący indywidu-
alną pracę pedagogów szkoły wyższej ze studentami – przyszłymi nauczycielami 
w edukacji wczesnoszkolnej w procesie personalizacji ich kształcenia.

W tekstach, które zostały umieszczone w części poświęconej sprawozda-
niom odnaleźć można wspomnienie o dwóch wydarzeniach odbywających się 
w KAAFM, zorganizowanych przez przedstawicieli Wydziału Psychologii, Pe-
dagogiki i Nauk Humanistycznych. Oba wydarzenia odbyły się w okresie pande-
micznym, w 2021 r. – była to konferencji online oraz wydarzenie zorganizowane 
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w ramach Dni Jana Pawła II. Pierwsze sprawozdanie autorstwa Małgorzaty Le-
śniak – głównej inicjatorki z ramienia uczelni organizującej konferencję – dotyczy 
drugiej już konferencji omawiającej perspektywę dziecka osoby doświadczonej 
izolacją penitencjarną. Przedstawiono na niej liczne kwestie dotyczące wsparcia 
takich rodzin i dla efektywnego ich funkcjonowania w społeczeństwie. W drugim 
sprawozdaniu Joanna Aksman przypomina zarówno o panelu dyskusyjnym pt: 
Zrozumienie jako źródło pojednania, do którego prowadząca Teresa Olearczyk 
zaprosiła przedstawicieli wielu wyznań (ewangelickiego, katolickiego, prawo-
sławnego, żydowskiego) i naukowców (prawników, psychologów, socjologów), 
jak i o wydarzeniu artystycznym (koncert muzyczno-literacki, wystawa prac pla-
stycznych dzieci) przygotowanym przez nauczycieli akademickich – pedagogów 
wraz ze studentami i dziećmi zaprzyjaźnionych szkół.

W ostatniej części zaprezentowano recenzję monografi i Małgorzaty Le-
śniak, Marii Lipok-Bierwiaczonek i Magdaleny Zimoń Seniorzy w przestrzeni 
nowego miasta. Tyski Uniwersytet Trzeciego Wieku i jego słuchacze autorstwa 
Jana Mazurkiewicza. Autor podkreśla w niej znaczenie tego bardzo ważnego (ze 
względu na starzenie się społeczeństwa polskiego) i rozwijającego się w bardzo 
szybkim tempie andragogicznego nurtu współczesnej pedagogiki. 

Żywimy nadzieję, że zgromadzone artykuły ukażą Czytelnikom nie tylko 
przegląd działań podejmowanych przez pedagogów w czasie pandemii korona-
wirusa od strony teoretycznej i praktycznej, ale za pewien czas będą już tylko 
źródłem historycznym, dzięki któremu nowe, młode pokolenia pedagogów będą 
mogły zapoznać się z działaniami powstającymi mimo wszystko w trudnych dla 
edukacji czasach.


