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Wstęp 
 

Informacje o badaniu 

 

Badania ankietowe miało na celu poznanie opinii, ocen i refleksji uczniów liceów 

ogólnokształcących na temat nauki na odległość po trzech miesiącach obowiązywania zdalnego 

nauczania. Celem badania było także poznanie stanu emocjonalnego uczniów w trakcie 

epidemii, negatywnych i pozytywnych aspektów tego okresu w życiu młodzieży. 

 

Pytania ankiety obejmowały cztery obszary tematyczne : 

 

1. Opinie (oceny) uczniów na temat zdalnego nauczania realizowanego przez nauczycieli 

szkoły ( organizacja , przebieg, efekty, zalety i wady ) 

Pytania badawcze : 

 

-  Jak uczniowie liceów oceniają zdalne nauczanie realizowane w ich szkołach ? 

-  Jakie dostrzegają zalety („ plusy”) zdalnego nauczania realizowanego w ich szkole ? 

-  Jakie działania i zachowania nauczycieli pomagały licealistom w uczeniu się ? 

-  Jakie dostrzegają wady ( „minusy”) zdalnego nauczania realizowanego w ich szkole ? 

-  Jakie działania i zachowania nauczycieli ( lub ich brak) utrudniały uczenie się ? 

-  Jakie sugestie mają uczniowie dla nauczycieli w celu poprawy zdalnego nauczania ? 

 

2. Opinie uczniów na temat samodzielnego uczenia się w warunkach epidemii i edukacji zdalnej 

- radzenie sobie z uczeniem się, trudności, efekty, osiągnięcia, kompetencje i deficyty uczniów 

Pytania badawcze : 

 

-  Jak uczniowie radzili sobie z samodzielną nauką w warunkach zdalnego nauczania ? 

-  Jakie mieli problemy związane z nauką i co było ich przyczyną ? 

-  Jakie kompetencje (zasoby osobiste) pomagały uczniom w uczeniu się ? 

-  Kto pomagał i co pomagało  w uczeniu się ? 

-  Jakie doświadczenia i kompetencje chcieliby „ przenieść” do dalszej nauki ? 

 

4. Opinie na temat samopoczucia, stanu emocjonalnego uczniów oraz trudów i niedogodności 

okresu epidemii, izolacji społecznej i nauki zdalnej, oraz radzenia sobie z nimi 

Pytania badawcze: 

 

- Jakie było samopoczucie uczniów w okresie epidemii, izolacji społecznej i zdalnego 

nauczania ? 

- Jakie okoliczności były dla uczniów trudne, uciążliwe ? 

- Jaki emocje przeżywali uczniowie - emocje negatywne, pozytywne ? 

- Jak uczniowie radzili sobie psychicznie z trudami i emocjami okresu epidemii ? 

 

4. Opinie i refleksje uczniów na temat negatywnych i pozytywnych zjawisk i skutków, jakie 

towarzyszyły uczniom w okresie epidemii i edukacji zdalnej ( bilans ) 

Pytania badawcze : 

 

- Jakie negatywne skutki (zjawiska ) były udziałem uczniów liceów w okresie epidemii ? 

- Jakie pozytywne skutki (zjawiska) były udziałem uczniów liceów w okresie epidemii ? 

- Jaki był bilans skutków (zjawisk, zmian) pozytywnych i negatywnych ? 
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Zebrano łącznie 410 ankiet wypełnionych online przez uczniów dziesięciu łódzkich liceów w 

ostatnim tygodniu nauki, w dniach od 23 czerwca do 26 czerwca 2020 roku. 

Ankietę wypełniło 70,4 % dziewcząt (uczennic) i 29,6% chłopców (uczniów). 

Uczniowie klas pierwszych stanowili 59,5% badanych, uczniowie klas drugich 33,7%, 

uczniowie klas trzecich (maturalnych) 6,7% badanych. 

 

Badania zaprojektowano i wykonano przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla 

Młodzieży w Łodzi. 

Autorem badań i Raportu jest pedagog i socjolog z Poradni dla Młodzieży Zbigniew Kozański. 

 

Na podstawie uzyskanych wyników badań opracowano raporty badawcze, jeden ogólny 

prezentujący wyniki ogółu badanych (Raport prezentowany poniżej)  oraz raporty dla 

poszczególnych szkół, których uczniowie wzięli udział w badaniu. 

 

Raporty oprócz prezentacji wyników, zawierają także analizę najważniejszych wniosków oraz 

rekomendacje dla szkół (dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych) 

mających wesprzeć szkoły w planowaniu i realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 

profilaktycznych i w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w nowym roku 

szkolnym oraz w wypracowaniu najlepszych rozwiązań dla edukacji, nie tylko zdalnej. 

 

Prezentowany Raport składa się ze wstępu oraz z trzech części. 

 

We wstępie przedstawione zostały informacje na temat badania oraz syntetyczne ujęcie 

najważniejszych wyników badania. 

 

W części pierwszej zaprezentowane zostały wyniki badania, z uwzględnieniem czterech 

kluczowych obszarów badania. 

 

W części drugiej  przedstawiono uwarunkowania społeczno-demograficzne opinii, ocen i 

kondycji psychicznej uczniów, uwzględniając różnice płci (różnice pomiędzy dziewczętami a 

chłopcami), różnice związane z uczniami znajdującymi się na różnych poziomach kształcenia, 

(klasy szkolne) oraz różnice pomiędzy uczniami poszczególnych badanych szkół. 

 

W części trzeciej zaprezentowano analizy uwzględniające różnice (kontrasty) pomiędzy 

uczniami w trzech wymiarach : w wymiarze samopoczucia uczniów (uczniowie o złym i 

dobrym samopoczucie w okresie epidemii), w wymiarze wyników osiągniętych w nauce 

(uczniowie, którzy osiągnęli dobre wyniki i są z nich zadowoleni oraz uczniowie, którzy 

osiągnęli słabe wyniki i są z nich niezadowoleni) oraz w wymiarze ocen zdalnego nauczania  

(uczniowie negatywnie i  uczniowie pozytywnie oceniający zdalne nauczanie). 

 

 Raport zamyka prezentacja najważniejszych i najciekawszych wyników badania w wersji 

rozszerzonej oraz 20 rekomendacji dla szkół i sytemu edukacji. 
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Synteza wyników badania 
 

 

  

I. Zdalne nauczanie - ocena, zalety i wady  zdalnego nauczania, sugestie uczniów 

 

1. Ocena zdalnego nauczania 

 

• Blisko co trzeci badany uczeń pozytywnie ocenił zdalne nauczanie, dostrzegł więcej 

zalet zdalnego nauczania niż wad lub same zalety (31%)  

• Co czwarty badany uczeń (24%)  negatywnie ocenił zdalne nauczanie, uważał, że miało 

ono więcej wad niż  zalet lub same wady 

• Największy zaś odsetek uczniów ocenił przeciętnie zdalne nauczanie, uważając, że 

miało ono trochę zalet i trochę wad (45%) 

 
2. Zalety („plusy”) zdalnego nauczania ( w opinii uczniów) : 

 

• Postawa i zachowania (niektórych) nauczycieli, kontakt z nauczycielami, ich 

dostępność (w wielu wypowiedziach dodawano, że tylko w pojedynczych 

przypadkach ) 

• Spotkania ( zajęcia, lekcje ) online z klasą i nauczycielem 

• Pomocne praktyki dydaktyczne ( metody), ciekawe materiały, notatki od nauczycieli 

• Organizacja zajęć np. lekcje online według planu, systematyczność lekcji (tam gdzie 

miały one miejsce) 

• Elastyczność, dogodne warunki uczenia się, większa swoboda w sposobie i czasie 

uczenia się niż w szkole 

• Oszczędność czasu, gdyż nie trzeba dojeżdżać do szkoły 

• Samodzielność w uczeniu się 

• Mniejszy stres, mniejsza presja niż w szkole 

• Lepsze oceny niż w szkole ( ale czy lepsze efekty uczenia się ?) 

• Aspekty techniczne np. dobra jakość połączeń (rzadko wskazywany pozytyw) 

 
3. Wady ( „minusy”) zdalnego nauczania (w opinii uczniów) :  

 

• Nadmiar zadań przesyłanych przez nauczycieli, nadmierne obciążenie nauką  

(najliczniejsza kategoria odpowiedzi) 

• Organizacja nauki, chaos przy planowaniu i prowadzeniu nauczania, brak koordynacji 

• Brak kontaktu z nauczycielami, trudność w komunikacji, porozumieniu 

• Niewłaściwy, nieumiejętny sposób prowadzenia lekcji (online), nieciekawe lekcje 

• Brak lekcji (zajęć) z niektórymi nauczycielami 

• Problemy techniczne - słaba jakość dźwięku, obrazu, problemy z łączem , sprzętem 

• Niska jakość materiałów od nauczycieli  

• Braki w koncentracji, problemy z motywacją, zaplanowaniem codziennej nauki  

• Brak zrozumienia zagadnień, słabsza możliwość przyswajania wiedzy 

• Problemy ze sprawdzeniem wiedzy (brak sprawdzania) i ocenianiem 

• Nadmiar godzin przy komputerze 

• Nieobecność uczniów na lekcjach, ich pasywność i brak reakcji nauczycieli na to 
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4. Sugestie - postulaty uczniów dotyczące poprawy zdalnego nauczania 

 

• Mniej prac domowych i samodzielnych zadań (najczęściej wypowiadana sugestia) 

• Mniej pracy w domu a więcej lekcji online 

• Lepsza organizacja i koordynacja pracy pomiędzy nauczycielami 

• Prowadzenie zajęć na jednej platformie, wysyłać wszystko w jedno miejsce 

• Więcej tłumaczenia, a mniej zadawania, więcej wskazówek i pomocy w nauce 

• Lepsze opanowanie technologii  i obsługi platform edukacyjnych przez nauczycieli 

• Wysyłanie większej ilości materiałów do lekcji i materiałów lepszej jakości 

• Utrzymywanie ciągłego kontaktu z uczniami, lepszy i szybszy kontakt z uczniami 

• Więcej interakcji z uczniami, a nie tylko nudne i suche wykłady, więcej interesujących 

zajęć 

• Więcej wyrozumiałości, otwartości na sugestie uczniów, empatii, zaufania do uczniów 

 

II. Proces uczenia się - radzenie sobie uczniów, trudności w nauce, wyniki 
 

1. Radzenie sobie przez uczniów z samodzielną nauką prowadzoną w trybie zdalnym 

 

- Blisko co piąty badany uczeń (18,6%) - słabo (7,2%) lub nie najlepiej (11,4%) radził sobie z 

uczeniem się w okresie nauki zdalnej i miał dużo problemów 

 

- Blisko połowa badanych uczniów (47,8%)  radziła sobie z uczeniem się w okresie nauczania 

na odległość całkiem dobrze (38,2%) lub bardzo dobrze ( 9,6%) i miała nieliczne problemy 

 

- Co trzeci badany uczeń (33,6%) na pytanie o radzenie sobie z uczeniem się w okresie zdalnego 

nauczania wybrał odpowiedź różnie , raz lepiej raz gorzej i miał trochę problemów 

 

2. Przyczyny trudności w uczeniu się - odsetki uczniów, którzy wskazali dane trudności 

 

• własne braki (w motywacji, organizacji nauki, samodyscyplinie) - 61,7% 

• brak kontaktu lub słaby kontakt z nauczycielem - 45,7% 

• ogólna atmosfera i emocje związane z epidemią (niepewność, obawy) - 42,0 % 

• problemy z Internetem - 40,5% 

• brak kontaktu z kolegami/koleżankami w klasie - 34,5% 

• zła (słaba) jakość materiałów przekazywanych przez nauczycieli - 25,9% 

• warunki w domu nie pozwalały mi się uczyć - 13,7% 

• brak lub ograniczony dostęp do komputera (laptopa) - 11,7% 

   

    Zaledwie 7,5% badanych uczniów nie miało żadnych trudności w uczeniu się 

 

3. Wyniki w nauce - uczniowie zadowoleni i niezadowoleni z wyników w nauce 

 

- Blisko co trzeci  badany uczeń (29,0%) uważa, że osiągnął  dobre (16,5%) lub  bardzo 

  dobre (12,5%) wyniki w nauce  i był z nich dość lub bardzo zadowolony 

 

- Prawie co trzeci uczeń (28,3%) nie był jednak zadowolony z osiągniętych wyników, ocenił   

  je jako słabe (12,6%) lub raczej słabe (15,7%) 
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- Co trzeci badany uczeń (32,7%) był tylko częściowo zadowolony z wyników 

 

Podsumowując można uznać, że wyraźna większość licealistów, bo ponad 70%, ukończyła rok 

szkolny ze znacznym, umiarkowanym lub częściowym poczuciem zadowolenia z osiągniętych 

wyników, mniejszość zaś (ok.30%) z brakiem satysfakcji z osiągnięć szkolnych 

 

4. Jakie kompetencje pomogły uczniom w uczeniu się, kto wspierał uczniów , co pomagało 

 

• umiejętności i  kompetencje (zarządzanie czasem, umiejętność samodzielnej nauki, 

posługiwanie się urządzeniami mobilnymi, obsługa komputera, samodzielne myślenie, 

dobre planowanie i organizacja nauki, koncentracja, sporządzanie notatek, kończenia 

zadań, znajdowanie informacji, zdolność szybkiej nauki, obowiązkowość) 

• mocne strony, cechy charakteru, dobre nawyki (samozaparcie, samodyscyplina, 

determinacja, wytrwałość, cierpliwość, pokora, systematyczność, sumienność, 

solidność, pracowitość, punktualność, odpowiedzialność, obowiązkowość, zaradność , 

elastyczność, zdrowy rozsądek, spokój i opanowanie) 

• motywacja, mobilizacja, ambicja (silna motywacja, ambicje, cele na przyszłość, 

patrzenie w przyszłość, takie działanie,  aby uniknąć problemów w przyszłości, wizja 

czekającej mnie matury, zaangażowanie w  ważne przedmioty, chęć doskonalenia się, 

dążenie do perfekcji, chęć czerpania wiedzy, własne zainteresowanie przedmiotem, 

chęć nauki, poczucie obowiązku, ciekawe lekcje, nagrody na lekcji, dążenie do lepszej 

średniej) 

• skuteczne strategie działania (poświęcenie dużo czasu na zadania, naukę, powtarzanie 

materiału, nie odkładanie zadań na potem, wyspanie , wypoczęcie, robienie przerw w 

nauce ) 

• korzystne warunki - czas i elastyczność (więcej wolnego czasu bo nie było się w szkole, 

praca we własnym tempie w dowolnej porze, można było pracować własnym trybem i 

lepiej się skupić niż w szkole, w domu jest większy spokój i lepsze warunki niż w 

szkole, lubię uczyć się w samotności)   

• co pomagało - źródła (strony internetowe, youtube, książki, rożne programy, ciekawe 

filmy, notatki i materiały od nauczycieli) 

• kto pomagał - korepetytorzy, rodzina, mama, starsza siostra, koleżanki i koledzy z klasy, 

chłopak , znajomi, mili nauczyciele, motywacja i wsparcie przyjaciół 

• inne - witaminki, muzyka, modlitwa   

 

5.  Doświadczenia i umiejętności, które  uczniowie chcieliby „przenieść” do dalszej nauki  

   (tzw. kompetencje transferowalne)  

 

• umiejętność samodzielnej pracy i nauki, rozwiązywania problemów, poszukiwania 

informacji  

 

• dobre planowanie (dobre planowanie, rozkładanie pracy , dobra samoorganizacja) 

 

• większa samodyscyplina (sumienność, systematyczność, wytrwałość przy 

trudnościach, cierpliwość,  pilność w odrabianiu lekcji) 

 

• umiejętność koncentracji 

 

• obsługa programów komputerowych (programowanie , używanie office, itp.) 
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• mniejszy stres, lepsze radzenie sobie ze stresem 

 

• docenienie bezpośredniego kontaktu z nauczycielami, możliwości konsultacji 

 

• zdolność robienia prezentacji multimedialnej i prowadzenia ustnych prezentacji 

 

• przesyłanie nauczycielom prac przez Internet 

 

• koncentracja na kluczowych przedmiotach 

 

• życzenia pod adresem nauczycieli (wysyłanie przez nauczycieli prezentacji, które są 

wykorzystywanie na lekcjach, dokładne rozpisywanie i tłumaczenie, ciekawe 

doświadczenia na fizyce zamiast trudnych sprawdzianów ) 
 

III. Kondycja psychiczna uczniów w okresie epidemii i nauki zdalnej 

 
1. Samopoczucie uczniów 

 

- Co trzeci badany uczeń (34,8%) czuł się na ogół źle (16,3%) lub nie najlepiej (18,5%) w 

 okresie epidemii, izolacji społecznej i nauki na odległość 

  

- 35,6% badanych uczniów cieszyło się w okresie epidemii i zdalnej nauki na ogół dość dobrym 

samopoczuciem (22,8%) lub zdecydowanie dobrym samopoczuciem (12,6%) 

 

 - Blisko co trzeci licealista (29,6%) czuł się różnie, raz lepiej, raz gorzej  

 

Podsumowując badani licealiści w sposób zróżnicowany reagowali i czuli się w badanym 

okresie, odsetek uczniów, których samopoczucie było na ogół dobre (35%) jest prawie taki 

sam, jak odsetek uczniów, którzy czuli się zwykle źle lub nie najlepiej (34%).Warto zwrócić 

uwagę, że 16,3% badanych określiło swoje samopoczucie jako złe, zaś (12,8%) jako bardzo 

dobre. 

 

2. Radzenie sobie psychiczne z trudami i emocjami  okresu epidemii i nauki zdalnej 

 

- Ponad połowa badanych uczniów (53,0%) na ogół dobrze (28%) lub bardzo dobrze ( 25%) 

radziła sobie psychicznie w okresie epidemii i nauki zdalnej 

 

- Co piąty badany (19,5%) ocenił, że nie radził sobie (9,2%) lub radził sobie nie najlepiej 

(10,3%) z niedogodnościami czasu epidemii i towarzyszącymi im trudnymi emocjami 

 

- Więcej niż co czwarty badany (27,5%) wybrał odpowiedź pośrednią, stwierdził, że radził 

sobie różnie, czasem dobrze, czasem niezbyt dobrze 

 

3. Trudności (uciążliwości, niedogodności) okresu epidemii i edukacji zdalnej 

     

Trudności wskazywane przez uczniów - odsetki uczniów, którzy wskazywali daną trudność :  

 

• przeciążenie zadaniami szkolnymi - 60,5% 
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• brak spotkań z przyjaciółmi, znajomymi - 58,5% 

• nuda, monotonia - 53,5% 

• niemożność wychodzenia z domu - 35,2% 

• brak ruchu, sporty, przebywania na świeżym powietrzu - 33,5% 

• niedogodności psychiczne -  33,5% 

• zmęczenie informacjami na temat epidemii - 31,8% 

• ciągłe przebywanie z rodziną - 28,8% 

 

IV. Bilans negatywnych i pozytywnych skutków okresu epidemii  
 

1. Negatywne zjawiska ( zmiany) wskazywane przez uczniów - odsetki wskazań 

 

• mam poczucie utraty wielu szans -  41,2% 

• jestem pełna (pełen) obaw co do przyszłości  - 41,2% 

• zaniedbała/em naukę szkolną - 39,4% 

• pogorszyło się moje zdrowie fizyczne - 37,0% 

• był to dla mnie czas stracony - 28,7% 

• czuję się teraz słabsza/y psychicznie - 28,7% 

• pogorszyły się moje relacje ze znajomymi -  25,5% 

• pogorszyły się moje relacje rodzinne - 7,5% 

 

2. Pozytywne zjawiska (zmiany) wskazywane przez uczniów - odsetki wskazań : 

 

• realizowała/em swoje zainteresowania - 52,5% 

• dobrze wykorzystała/em ten czas dla własnego rozwoju - 32,8% 

• utrzymała/em lub poprawiła/em swoje relacje ze znajomymi ( przyjaciółmi) - 31,8% 

• wzmocniła/em moje relacje (więzi) z rodziną - 30,5% 

• wykorzystała/em ten czas na naukę - 26,0% 

• utrzymała/em lub poprawiła/em swoje zdrowie fizyczne - 24,5% 

• z nadzieją patrzę w przyszłość - 20,5% 

• czuję się teraz mocniejsza/y psychicznie niż przed epidemią - 18,0% 

 

3. Bilans skutków i zmian pozytywnych i negatywnych 
 

            Skutki negatywne                Skutki pozytywne 

Mam poczucie utraty wielu szans - 41% Dobrze wykorzystała/em ten czas dla 

własnego rozwoju - 33% 

Zaniedbała/em naukę szkolną - 39% Wykorzystała/em ten czas na naukę - 26 %  
Pogorszyło się moje zdrowie fizyczne- 37% Utrzymałem lub poprawiłem moje zdrowie 

fizyczne - 24% 

Był to  dla mnie czas stracony - 29% Realizowała/em swoje zainteresowania - 52% 

Czuję się teraz słabsza/y psychicznie niż 

przed epidemią - 29% 

Czuję się teraz mocniejsza/y psychicznie niż 

przed epidemią - 18% 

Jestem pełen obaw co do przyszłości- 41% Z nadzieją patrzę w przyszłość - 20% 

Pogorszyły się  moje relacje ze  

znajomymi - 25% 

Utrzymała/em lub poprawiła/em swoje relacje 

ze znajomymi - 32% 

Pogorszyły się  moje relacje z rodziną - 7% Wzmocniłem moje relacje (więzi) z rodziną -

30% 
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Część  I . Ocena zdalnego nauczania - Proces uczenia się - 

                  Kondycja psychiczna uczniów - Bilans okresu epidemii  

 

 
 

Rozdział 1. Zdalne nauczanie  

 
     1. Ocena nauczania zdalnego 

     2. Zalety nauczania zdalnego („plusy”) - co pomagało licealistom w uczeniu się  

     3. Wady („minusy”) nauczania zdalnego -  co utrudniało licealistą uczenie się 

     4. Sugestie uczniów dla nauczycieli 

 

Rozdział 2. Proces uczenia się 

 
1. Radzenie sobie z samodzielna nauką - skala trudności 

2. Przyczyny trudności (problemów) w uczeniu się 

3. Kompetencje pomocne w uczeniu się w opinii uczniów 

4. Kompetencje transferowalne 

 

Rozdział 3. Kondycja psychiczna uczniów 

 
1. Trudne (uciążliwe) okoliczności czasu epidemii, izolacji społecznej i nauki zdalnej 

2. Samopoczucie psychiczne uczniów 

3. Emocje pozytywne i negatywne 

4. Radzenie sobie z trudnymi okolicznościami i emocjami związanymi z epidemią 
 

Rozdział 4. Bilans okresu epidemii i edukacji zdalnej 

 
1. Negatywne zjawiska i zmiany czasu epidemii 

2. Pozytywne zjawiska i zmiany czasu epidemii 

3. Bilans czasu epidemii i perspektywy na przyszłość 
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Rozdział 1. Zdalne nauczanie 
 

 

1. Ocena zdalnego nauczania  

 

Tabela 1. Jak ogólnie oceniasz nauczanie zdalne realizowane  w Twojej szkole przez 

nauczycieli ? ( organizacja nauczania, przebieg nauczania, efekty) 

 

      Odpowiedzi       Ogół badanych 

              % 

   Liczebność badanych 

          ( N = 410 ) 

a.  bardzo dobrze, same lub 

prawie same plusy 

              3,2                 13 

b. całkiem dobrze, przeważały 

plusy 

            27,7               115 

c. przeciętnie, trochę plusów, 

trochę minusów 

             44,9               182 

d. raczej źle, więcej minusów 

niż plusów 

             17,6                 74 

e.  źle, same lub prawie same 

minusy 

               6,6                 26 

          Razem             100,0               410 

 

 

Dane zawarte w tabeli prowadzą do  następujących ustaleń badawczych : 

 

1. Blisko co piąty badany (24,2%) uczeń ocenił negatywnie zdalne nauczanie realizowane 

przez szkołę, przy czym 17,6% uznało, że słabe strony przeważały nad mocnymi stronami, a 

6,6% uczniów nie zauważyło żadnych plusów, jedynie same słabości tej formy nauczania. 

 

2. Blisko co trzeci badany uczeń (30,9%) ocenił pozytywnie zdalne nauczanie realizowane 

przez szkołę, przy czym ponad co czwarty (27,7%) dostrzegł przewagę silnych stron nad 

słabymi, a 3,2% badanych nie widziało żadnych wad, dostrzegło jedynie zalety(„plusy”) tej 

formy nauczania. 

 

3. Prawie co drugi badany uczeń (44,9%) wybrał ocenę przeciętną, uznał że były zarówno 

zalety jak i słabości zdalnej formuły nauczania. 

 

Podsumowując, nieco większy odsetek badanych uczniów dostrzegł zalety zdalnego nauczania 

w stosunku do wad ( 31% do 24 % ), największy zaś odsetek uczniów uważa, że zalety i wady 

równoważyły się ( 45% ). 

 

2. Zalety („plusy”) zdalnego nauczania  czyli jakie działania i zachowania nauczycieli 

pomagało uczniom w uczeniu się  

 
Wielu uczniów wskazało szereg plusów (pozytywnych aspektów) zdalnego nauczania, aż 91% 

badanych uczniów udzieliło odpowiedzi na pytanie o zalety („plusy”) tej formy nauki, zatem 

uczynili to nawet ci uczniowie, którzy ogólnie negatywnie ocenili tę formę nauki. 

 

Wśród zalet zdalnego nauczania uczniowie wymienili:  
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• Postawa i zachowania (niektórych) nauczycieli, kontakt z nauczycielami, ich 

dostępność ( często uczniowie  dodawali, że tylko w  pojedynczych przypadkach !) 

• Pomocne praktyki dydaktyczne ( metody , materiały, notatki, lekcje online) 

• Organizacja zajęć np. lekcje online według planu, systematyczność lekcji ( tam gdzie 

miały one miejsce) 

• Elastyczność, dogodne warunki uczenia się, większa swoboda w sposobie i czasie 

uczenia się niż w szkole 

• Mniejszy stres, mniejsza presja niż w szkole 

• Lepsze oceny niż w szkole ( ale czy lepsze wyniki - efekty uczenia się ?) 

• Aspekty techniczne np. dobra jakość połączeń ( rzadko wskazywany pozytyw) 

 

Przykłady wypowiedzi uczniów - najczęściej wymieniane zalety zdalnego nauczania 

 

• Postawa i zachowania (części) nauczycieli, kontakt z nauczycielami, dostępność 

 

(-kontakt z nauczycielami ( niektórymi), dostępność nauczycieli, nauczyciele byli dostępni 

częściej niż w szkole, jeśli mieliśmy jakieś pytania, szybka odpowiedź na pytania, częste 

pytania nauczyciela czy wszystko rozumiemy, tłumaczenie nauczycieli, chęć wytłumaczenia 

danego zagadnienia, większość nauczycieli prowadziła swoje lekcje , ale tylko jeden 

nauczyciel prowadził dobrze lekcje, nauczyciele robili wszystko, aby przekazać nam wiedzę, 

zaangażowanie nauczycieli, empatia nauczycieli, wyrozumiałość, pomoc, zrozumienie- ) 

 

- Poszczególni empatyczni nauczyciele, którzy rozmawiali z nami na temat obecnej sytuacji i 

tego jak się czujemy, nie oczekując od nas tego, że będziemy się uczyć w ten sam sposób, 

jakby nic się nie działo, pojedynczy nauczyciele rozumiejący to, że nie jest to sytuacja 

normalna i różni uczniowie różnie sobie z tym radzą, trzeba o tym rozmawiać i wspierać 

uczniów, nie ignorując sytuacji  

 

- Punktualność , konsekwencja i zaangażowanie w prowadzeniu lekcji 

 
- Nauczyciele byli bardzo wyrozumiali co do pracy uczniów, gdyż zdawali sobie sprawę z trudności 

sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźli. 

 
-  Szczegółowa pomoc z każdym problemem u niektórych nauczycieli 

 

• Dobre, pomocne praktyki dydaktyczne (metody, materiały) , lekcje online 

 

(-dodatkowe materiały, dodatkowe notatki, przygotowane i udostępniane materiały, 

przesyłanie zdjęć zadań z matematyki, materiały dotyczące lekcji wysyłane z wyprzedzeniem, 

ciekawe filmy, materiały z Internetu, fajne prezentacje na języku polskim, a nie zwykłe 

dyktowanie, ciekawe formy, quizy internetowe, udostępnianie ekranu( jak na tablicy), kamerki 

skierowane na zeszyt - matematyka),  rozmowy na Teamsach, lekcje na Skypie i Teamsie-) 

 
- Zaletą nauczania zdalnego jest fakt że materiały wysyłane przez librusa są cały czas dla 

mnie dostępne, mogę do nich wrócić, jeszcze raz przeanalizować 

 
- Podsyłanie materiałów i w niektórych przypadkach dosyć dużo czasu na zapoznanie się z nimi, 

dobrze prowadzone lekcje angielskiego 
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- Każdy temat był opracowywany krok po kroku, dzięki czemu łatwiej było mi samodzielnie 

pracować. Bardzo dużym plusem był fakt, że gdy nie rozumiałam czegoś mogłam swobodnie 

napisać do nauczyciela a ten mi to tłumaczył póki nie zrozumiałam 

 
- Fajne prezentacje na polskim, brak typowego dyktowania 

 

• Organizacja zajęć 

 

(- lekcje online według planu, systematyczność lekcji, szybka reakcja, nie było długiej przerwy 

w nauce po nagłej informacji o nauczaniu zdalnym, sprawne przekazywanie materiałów, 

wygodne terminy oddawania prac - ) 

 

- Szybka reakcja, nie było długiej przerwy w nauce po nagłej informacji o nauczaniu zdalnym. 

Systematyczność lekcji, lekcje odbywały się według ustalonego planu a nie w chaotyczny 

sposób, nauczyciele starali się jak mogli aby pomóc nam i przekazać wiedzę 

 

 

• Elastyczność- dogodne warunki uczenia się - elastyczny czas nauki - priorytety 

 

(-swoboda w sposobie uczenia się, większy dostęp do notatek i materiałów, elastyczność zajęć 

- przystępność, lekcje w postaci filmów, do których mogliśmy zaglądać w każdej chwili, 

mogłem się skupić na istotnych przedmiotach, skupienie się wyłącznie na przedmiotach 

rozszerzonych, nie marnuję czasu na dojazdy, można zaoszczędzić czas, nareszcie  miałam 

więcej czasu na czytanie książek -) 

 

- Lekcje, na których możemy sami sobie rozdysponować czas, robić zadania w dowolnym 

czasie, także brak konieczności dojazdu do szkoły  

 

- Mogłem wykonywać zadania kiedy miałem na to czas  

 

• Mniejszy stres, mniejsza presja 

 

(- brak wywierania presji na nas, brak nacisku, mniejsza presja, czas spędzony na lekcjach 

online był krótszy niż w szkole, nie musiałam oglądać twarzy niektórych nauczycieli, nauka 

nie była uciążliwa, można było dostać lepsze oceny-) 

 

- Plusem było spokojne i swobodne podejście do tematu nauczania zdalnego 

 

- Więcej czasu na naukę, brak sprawdzianów (mniejszy stres) w zamian za to wiele 

dodatkowych prac (prezentacje, wypracowania itp.), rozwiązany problem dojazdów 

 

• Lepsze oceny ale czy lepsze wyniki ( efekty) uczenia się ? 

 

- Zadania były prostsze przez co można było zdobyć lepsze oceny ale to wcale nie znaczy, że 

lepiej umiem dany materiał 

 

• Aspekty techniczne - Dobra jakość połączeń 

 

Inne dobre praktyki nauczycieli pomocne w zdalnej nauce - wypowiedzi uczniów 
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- Nauczyciele przesyłali bardzo ciekawe materiały z internetu do nauki, większa dowolność w 

rozplanowaniu czasu, działania nauczycieli by jak najbardziej upodobnić zajęcia zdalne do 

stacjonarnych, zajęcia w formie wideokonferencji 

 
- Podobało mi się, że trudniejsze lub ważniejsze tematy na różnych przedmiotach były realizowane z 

nauczycielami na lekcjach online, a w innych przypadkach przesyłali oni nam materiały do 

samodzielnej pracy. Można było przez to samemu zaplanować sobie czas na najbardziej efektywną 

naukę. Zdecydowanie pomogły mi w uczeniu się opracowywane przez nauczycieli karty pracy oraz 

schematy rozwiązywania zadań 

 

- Musieliśmy sami przysiąść do zadań, zrozumieć je, przeanalizować. Dopiero po jakimś czasie 

dostawaliśmy odpowiedzi od nauczyciela. W ten sposób lepiej rozumieliśmy np. zadania z matematyki. 

 

- z niektórymi nauczycielami lepszy kontakt niż w szkole, ciekawiej prowadzone zajęcia 

 

- Brak problemu z dojazdem, samodzielna organizacja czasu. Z niektórymi nauczycielami bardzo 

łatwo było się skontaktować i byli ogarnięci w platformach, nie mieli problemu w organizowaniu 

najprostszych części zajęć (udostępnianie ekranu itp) 

 

- Za plusy uważam to, że spora część nauczycieli prowadziła lekcje online i angażowała się w lekcje 

tak samo jak byłyby one w szkole. Wysyłali nam jednocześnie zadania do wykonania, które regularnie 

sprawdzali, co motywowało, aby usiąść do nauki i nie spocząć na "laurach". 

 

 

3. Wady („minusy”) zdalnego nauczania - czyli jakie działania i zachowania nauczycieli  (lub 

ich brak)  nie pomagały lub utrudniały uczniom uczenie się. 

 

Aż 95% badanych uczniów wskazało wady („minusy”), słabe strony zdalnego nauczania - 

zatem zrobili to także ci uczniowie, którzy generalnie pozytywnie ocenili zdalne nauczanie. 

 

Wśród wad ( słabości,” minusów’) zdalnego nauczania uczniowie wymienili :  

(patrz także rozdział.2.2.Pczyczyny trudności w uczeniu się) 

 

• Nadmiar zadań przesyłanych przez nauczycieli, nadmierne obciążenie nauką 

(najliczniejsza kategoria odpowiedzi !) 

• Organizacja nauki, chaos przy planowaniu i prowadzeniu nauczania, brak koordynacji 

• Brak kontaktu z nauczycielami, trudność w komunikacji, porozumieniu 

• Niewłaściwy, nieumiejętny sposób prowadzenia lekcji (online), nieciekawe lekcje 

• Brak lekcji (zajęć) z niektórymi nauczycielami 

• Problemy techniczne - słaba jakość dźwięku, obrazu, problemy z łączem , sprzętem 

• Niska jakość materiałów od nauczycieli  

• Braki w koncentracji, problemy z motywacją, zaplanowaniu codziennej nauki 

• Brak zrozumienia zagadnień, słabsza możliwość przyswajania wiedzy 

• Problemy ze sprawdzeniem wiedzy (brak sprawdzania wiedzy) i ocenianiem 

• Nadmiar godzin przy komputerze 

• Nieobecność uczniów na lekcjach, ich pasywność i brak reakcji nauczycieli na to 

 

 

Przykłady wypowiedzi uczniów - najczęściej wymieniane wady i braki zdalnego nauczania  
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• Nadmiar materiałów, zbyt dużo zadań przesyłanych przez nauczycieli, nadmierne 

obciążenia nauką  

 

(- nierealna ilość zdań na jedną lekcję w porównaniu do tych realizowanych w szkole, dużo 

zadawali, bardzo duża ilość materiału, czasem większa niż w szkole, ogrom pracy - dwa razy 

więcej niż w szkole, zbyt dużo prac domowych, praca zajmowała całą dobę, 

nieproporcjonalność materiałów w stosunku do godzin lekcji, przerzucanie pracy na 

samodzielne uczenie się, zbyt dużo trzeba było robić samemu) 

 

- Nierealna ilość zdań na jedna lekcję w porównaniu do tych realizowanych w szkole 

 

- Było zdecydowanie zbyt dużo zadań z różnych przedmiotów 

 

- Nadmiar materiału, zdecydowanie nie bylibyśmy w stanie przerobić takiego zakresu podczas 

normalnych lekcji 

 
- Chaotyczne, nauczyciele nie tłumaczyli tematów, zadawali więcej niż byśmy zrobili w szkole przez co 

ciężko było się wyrobić w terminach, sprawdziany w tragicznych formach na tragicznych stronach 

 

• Organizacja nauki  

 

- Chaos przy planowaniu i prowadzeniu nauczania, brak koordynacji  

 
- Kompletny brak jakiejkolwiek organizacji, chaos, nauczyciele sami nie wiedzieli co robią 
 

- Zamieszanie w organizacji lekcji- ciężko mi było się zorientować, gdzie dostałem zdanie do 

samodzielnego zrobienia 

 
- Dezorganizacja pracy tzn. raz lekcja o 8 a raz lekcja o 11;30 bądź 14 bez wcześniejszego 

powiadomienia 
 

• Brak kontaktu a z nauczycielami - trudność w komunikacji, porozumieniu 

 

- Niektórzy nauczyciele nie prowadzili lekcji ani nie wysyłali materiałów do nauki, po czym 

robili sprawdziany. Brak kontaktu z wychowawcą, a jeśli jakiś jest to uczniowie są 

wszystkiemu winni. Nauczyciele również narzekają na to, że mamy z nimi mało lekcji, ale i tak 

nie robią ich więcej. Nie było konsekwencji za notoryczne nie wysyłanie prac domowych i 

nieobecności  
 
- Brak kontaktu osobistego, brak kontaktu nawet przez kamerki  

 
- Nie łatwy kontakt z nauczycielem, na różnych portalach, stronach zadawane rzeczy zamiast w jednym 

miejscu  

 
- Nie wyrozumiałość niektórych nauczycieli. Bycie niemiłym wobec uczniów i nie stawianie się w ich 

sytuacji  

 

45,7% badanych uczniów uważa, że brak kontaktu lub słaby (niewłaściwy) kontakt z 

nauczycielami był jedną z najważniejszych trudności w samodzielnej nauce w badanym 

okresie 
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• Niewłaściwy, nieumiejętny sposób prowadzenia lekcji 

 

(- brak dostosowanej formy do obecnych warunków, dyktowanie notatek, monotonia, nie 

zwięzłe prowadzenie lekcji, wysyłanie tylko notatek, męczący sposób prowadzenia lekcji, brak 

prezentacji wizualnej, za szybkie prowadzenie lekcji)  

 

- Nieumiejętność prowadzenia rozmowy na teamsie, suche notatki bez wyjaśnienia zagadnienia   

 

- Brak dostosowanej formy do obecnych warunków 

 
- Brakuje treści, objaśnień nauczyciela. Praca zdalna pozostawia tylko "suchą" teorię z podręcznika 

 

• Problemy techniczne  

 

- Słaba jakość materiałów, dźwięku, obrazu problemy z łączem , sprzętem 

 

- Gorszy przekaz , słaba ,jakość transmisji 

 

• Inne „ minusy „ zdalnego nauczania - wypowiedzi uczniów 

 

- Brak lekcji, zajęć ( z niektórymi nauczycielami) 

 

- Braki w motywacji, problemy z koncentracją - braki własne 

 

 - Problemy ze sprawdzeniem wiedzy (brak sprawdzania), ocenianiem 

 

- Brak zrozumienia zagadnień, słabsza możliwość przyswajania wiedzy 

 

- Nadmiar godzin przy komputerze  
 
- Brak lekcji z niektórych przedmiotów, zbyt dużo prac domowych, które trzeba było wykonać przed 

ekranem, często bardzo czasochłonnych 

 

- Tylko 5 nauczycieli prowadziło zajęcia online, 2 zadawało prace do samodzielnej nauki, reszta nie 

dawała żadnych zadań, pozostawiając uczniów samych sobie. Bardzo dużo uczniowie musieli robić i 

zrozumieć sami. 
 

4. Sugestie uczniów dotyczące poprawy zdalnego nauczania. 

 

 Co mogliby robić (poprawić) nauczyciele, aby zdalne nauczanie przebiegało lepiej ? 

 

Na to pytanie udzieliło odpowiedzi 83% uczniów w całej badanej zbiorowości .  

 

Oto powtarzające się sugestie - postulaty uczniów  : 

 

• Mniej prac domowych i samodzielnych zadań (najczęściej wypowiadana sugestia) 

• Mniej pracy w domu a więcej lekcji online 

• Lepsza organizacja i koordynacja pracy pomiędzy nauczycielami 

• Prowadzenie zajęć na jednej platformie, wysyłać wszystko w jedno miejsce 
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• Więcej tłumaczenia, a mniej zadawania, więcej wskazówek i pomocy w nauce 

• Lepsze opanowanie technologii  i obsługi platform edukacyjnych przez nauczycieli 

• Wysyłanie większej ilości materiałów do lekcji i materiałów lepszej jakości 

• Utrzymywanie ciągłego kontaktu z uczniami, lepszy i szybszy kontakt z uczniami 

• Więcej interakcji z uczniami, a nie tylko nudne i suche wykłady, więcej interesujących 

zajęć 

• Więcej wyrozumiałości, otwartości na sugestie uczniów, empatii, zaufania do uczniów 

- Bardziej przyjazne patrzenie na ucznia, który naprawdę staje na wysokości zadania 

- Starać się polepszyć swoje kontakty z uczniami, komunikacja i zrozumienie są    

      najważniejsze 

 

Rozszerzona typologia sugestii ( postulatów) uczniów :  

 

1. Zmniejszenie liczby prac, zadań domowych, rozsądny dobór ilości materiału (to sugestia 

najczęściej pojawiająca się w propozycjach uczniów) 

2. Lepsza organizacja i koordynacja pracy pomiędzy nauczycielami 

3. Prowadzenie zajęć na jednej platformie, aby uniknąć chaosu, wysyłać wszystko w jedno 

miejsce 

4. Szkolenie nauczycieli z obsługi platform e-leaarningowych, poprawienie umiejętności  

technicznych nauczycieli i związanych z obsługą platform i programów 

5. Zakup lepszego sprzętu - komputerów, laptopów, mikrofonów, kamerek 

6. Przeprowadzenie więcej lekcji online a mniej zadań do domu (częste oczekiwanie) 

7. Więcej tłumaczenia, uczenia  a mniej zadawania, więcej wskazówek i pomocy w nauce 

8. Wolniej tłumaczyć i dyktować, nie spieszyć się a materiałem, ale dokładniej i wolniej 

tłumaczyć 

9. Więcej interakcji z uczniami, a nie tylko nudne i suche wykłady, więcej interesujących zajęć 

10. Informacja zwrotna o błędach a nie tylko oceny bez wyjaśnień 

11. Więcej wyrozumiałości, otwartości na sugestie uczniów, empatii, zaufania do uczniów 

12. Utrzymywanie ciągłego kontaktu z uczniami, lepszy i szybszy kontakt z uczniami, 

odpowiadanie na maile 

13. Przesyłanie materiałów do lekcji przed lekcjami i po lekcjach w celu powtórzenia, 

uzupełnienia braków, udostępnianie uczniom materiałów, notatek konspektów z lekcji, 

prezentacji dla uczniów (często powtarzające się oczekiwanie)  

 

- Dużym ułatwieniem mogłoby być oznajmianie przez nauczycieli co będziemy robić na 

następnej lekcji, przedstawianie plików, które będziemy omawiać lekcję wcześniej. Moim 

zdaniem to pomogłoby we wcześniejszym przygotowaniu się uczniów na daną lekcję i dzięki 

temu możliwość prowadzenia konwersacji na ten temat (lekcja odwrócona - Z.K.) 

 

14. Udostępnianie na ekranie notatek z lekcji, udostępnianie ekranu 

15. Nie wysyłać zadań po godzinach, wieczorem, nocą 

16. Dłuższe terminy na oddanie prac, więcej czasu na wykonanie testów zadań 

17. Skupianie się na wszystkich a nie tylko na wybranych osobach  

18. Późniejsze rozpoczynanie lekcji 

19. Krótsze lekcje, gdyż lekcje online są bardziej męczące  

20. Trzymanie się planu lekcji, sprawdzanie obecności na lekcji 

21. Żeby je (lekcje) w ogóle prowadzili 
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Rozdział 2. Proces uczenia się - radzenie sobie z nauką, trudności i ich przyczyny, 

kompetencje i deficyty uczniów 
 

 

1. Ocena radzenia sobie z uczeniem się w okresie epidemii 

 

 Tabela 2. Jak na ogół radziłeś sobie z samodzielnym uczeniem się podczas zdalnego 

nauczania?  

 

    Odpowiedzi        Ogół badanych  

                % 

   Liczebność badanych 

          N = 410 

a. słabo, miała/em bardzo dużo 

problemów 

                7,2                29 

b. nie najlepiej, miała/em 

sporo problemów 

              11,4                48 

c. różnie, raz lepiej raz gorzej , 

miała/em trochę problemów 

              33,6              138 

d. całkiem dobrze, miała/em 

tylko nieliczne problemy 

              38,2              156 

e. bardzo dobrze , nie 

miała/em żadnych problemów  

                9,6                39 

        Razem             100,0               410 

 

Z danych zawartych w tabeli wynikają następujące wnioski badawcze : 

 

1. Blisko co piąty badany uczeń (18,6%) - suma odpowiedzi a i b - słabo ( 7,2%) lub nie 

najlepiej (11,4%) radził sobie z uczeniem się w okresie nauki zdalnej  

 

2. Blisko połowa badanych uczniów( 47,8%) - suma odpowiedzi d i e -  radziła sobie z uczeniem 

się w okresie nauczania na odległość całkiem dobrze (38,2%) lub bardzo dobrze ( 9,6%) 

 

3. Co trzeci badany uczeń (33,6%) na pytanie o radzenie sobie z uczeniem się w okresie 

zdalnego nauczania wybrał odpowiedź różnie , raz lepiej raz gorzej. 

 

Podsumowując większość uczniów (ponad 80%) radziła sobie - w świetle własnej samooceny 

- z uczeniem się w badanym okresie dobrze lub różnie, raz lepiej raz gorzej, mniejszość zaś 

(1/5) słabo lub nie najlepiej. 

 

2. Przyczyny trudności ( problemów ) związanych z samodzielną nauką  

 

Tabela 3. Co było dla Ciebie trudne, sprawiało Ci problemy, jeśli chodzi o samodzielną naukę 

w czasie epidemii ?  

 

       Odpowiedzi    Liczebność badanych 

             N= 410 

      Ogół badanych 

               % 

a.własne braki (w motywacji, 

organizacji nauki, samodyscyplinie ) 

              249            61,7 

b. brak kontaktu lub słaby kontakt z 

nauczycielem 

              185            45,7 
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c. ogólna atmosfera i emocje związane 

z epidemią (niepewność, obawy, zły 

nastrój) 

 

              174 

 

           42,0 

d. problemy z Internetem- zbyt wolny 

Internet, zawieszał się 

              162            40,5 

e. brak kontaktu z kolegami/ 

koleżankami w klasie 

              140            34,5 

f. słaba  jakość  materiałów 

przekazywanych przez 

 nauczycieli 

  

              122 

 

           25,9 

g. warunki w domu nie pozwalały mi 

się uczyć 

               56            13,7 

h. brak lub ograniczony dostęp do 

komputera, laptopa 

               47            11,7 

i. nie miała/em żadnych problemów               32              7,5 

Razem *             1135          283,2 

 
* Badani uczniowie mogli wybrać dowolną liczbę odpowiedzi spośród ośmiu  zaproponowanej w ankiecie, dlatego 

suma odsetek przekracza 100%. Średnio uczniowie wskazali ok. 3 trudności  

 

Dane zawarte w tabeli prowadzą do następujących konstatacji badawczych : 

 

1. Największy odsetek badanych uczniów (61,7%) wskazał na własne braki (w organizacji 

nauki, samodyscyplinie, motywacji), jako na  przyczynę trudności . 

 

2. Kolejność podawana przez uczniów przyczyn była następująca : 

 

- własne braki ( w motywacji, organizacji nauki, samodyscyplinie) - 61,7% 

- brak kontaktu lub słaby kontakt z nauczycielem - 45,7% 

- ogólna atmosfera i emocje związane z epidemią (niepewność, obawy) - 42,0 % 

- problemy z Internetem - 40,5% 

- brak kontaktu z kolegami w klasie - 34,5% 

- zła jakość materiałów przekazywanych przez nauczycieli - 25,9% 

- warunki w domu nie pozwalały mi się uczyć - 13,7% 

- brak lub ograniczony dostęp do komputera ( laptopa) - 11,7% 

 

3. Zaledwie 7,5% badanych uczniów nie miało żadnych trudności w uczeniu się. 

 

4.Trudności techniczne ( komputer, internet) nie stanowiły w oczach badanej młodzieży 

głównej bariery w skutecznym uczeniu się, są nimi raczej czynniki (deficyty) natury 

emocjonalnej, osobowościowej, motywacyjnej i kompetencyjnej. 

 

5.Pewne znaczenie miały też czynniki społeczne (brak kontaktu z kolegami w klasie), brak 

kontaktu lub słaby kontakt z nauczycielami, a także warunki domowe, zarówno natury 

materialnej (ograniczona przestrzeń) jak i relacyjnej (napięcia, nerwowa atmosfera). 

 

6.Uczniowie mieli jednak także świadomość wpływu niecodziennych i trudnych okoliczności, 

w jakich przyszło im uczyć się (epidemia, zdalne nauczanie, brak bezpośredniego i normalnego 

kontaktu z nauczycielami i kolegami w klasie, trudności techniczne), tylko nieliczni wskazali 

na brak jakichkolwiek trudności . 
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Podsumowując uczniowie krytycznie ocenili własne zaangażowanie i kompetencje (deficyty) 

w proces uczenia się, dla większości z nich formuła samodzielnego uczenia się okazała się 

trudna. Z jednej strony świadczy to o świadomości licealistów, jak wiele w procesie uczenia się 

zależy od nich (wewnętrznej motywacji, samokontroli, planowaniu pracy, zarządzaniu czasem 

itp.), z drugiej zaś o licznych deficytach (lub świadomości ich posiadania) w tym zakresie. Jak 

wynika z dalszych analiz ( rozdział 2.4.), 40% uczniów uważa, że zaniedbało naukę szkolną. 

Może sytuacja ta wyraźniej uświadomi wszystkim uczniom i nauczycielom, jak ważne jest 

rozwijanie kluczowej umiejętności, jaką jest kompetencja związane z uczeniem się. 

 

3.  Kompetencje pomocne uczniom w uczeniu się, kto wspierał uczniów i co im pomagało ? 

 

Zdecydowana większość uczniów potrafiła wskazać kompetencje i osobiste zalety, które 

pomagały im w samodzielnym uczeniu się. Tylko 15% uczniów bądź nie odpowiedziało na to 

pytanie, bądź udzieliło odpowiedzi nie wiem, lub nie mam mocnych stron ( brak , nic mi nie 

pomogło, itp.). 

Trudności we wskazaniu własnych zalet mieli uczniowie, którzy słabiej radzili sobie z nauką, 

osiągnęli gorsze wyniki, mieli gorsze samopoczucie w okresie nauki zdalnej i sporządzili 

negatywny bilans tego czasu. 

 

Co pomagało uczniom w uczeniu się - według ich własnej opinii: 

 

• umiejętności i  kompetencje (zarządzanie czasem, umiejętność samodzielnej nauki, 

posługiwanie się urządzeniami mobilnymi, obsługa komputera, samodzielne myślenie, 

dobre planowanie i organizacja nauki, koncentracja, sporządzanie notatek, kończenia 

zadań, znajdowanie informacji, zdolność szybkiej nauki, obowiązkowość 

• mocne strony, cechy charakteru, dobre nawyki (samozaparcie, samodyscyplina, 

determinacja, wytrwałość, cierpliwość, pokora, systematyczność, sumienność, 

solidność, pracowitość, punktualność, odpowiedzialność, obowiązkowość, zaradność , 

elastyczność, zdrowy rozsądek, spokój i opanowanie) 

• motywacja, mobilizacja, ambicja (silna motywacja, ambicje, cele na przyszłość, 

patrzenie w przyszłość, takie działanie,  aby uniknąć problemów w przyszłości, wizja 

czekającej mnie matury, zaangażowanie w  ważne przedmioty, chęć doskonalenia się 

dążenie do perfekcji, chęć czerpania wiedzy, własne zainteresowanie przedmiotem, 

chęć nauki, poczucie obowiązku, ciekawe lekcje, nagrody na lekcji, dążenie do lepszej 

średniej) 

• skuteczne strategie działania (poświęcenie dużo czasu na zadania, naukę, powtarzanie 

materiału, nie odkładanie zadań na potem, wyspanie, wypoczęcie, robienie przerw w 

nauce) 

• korzystne warunki- czas i elastyczność (więcej wolnego czasu bo nie było się w szkole, 

praca we własnym tempie w dowolnej porze, można było pracować własnym trybem i 

lepiej się skupić niż w szkole, w domu jest większy spokój i lepsze warunki niż w 

szkole, lubię uczyć się w samotności)   

• co pomagało - źródła( strony internetowe, youtube, książki, rożne programy , ciekawe 

filmy, notatki i materiały od nauczycieli) 

• kto pomagał - korepetytorzy, rodzina, mama, starsza siostra, koleżanki i koledzy z klasy, 

chłopak , znajomi, mili nauczyciele, motywacja i wsparcie przyjaciół 

• inne - witaminki, muzyka, modlitwa   

 

Przykłady wypowiedzi uczniów – najczęściej wymieniane kompetencje i pomocne cechy 
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• Umiejętności - kompetencje - zdolności 

 

(- zarządzanie czasem-dobre rozplanowanie czasu - dobre gospodarowanie czasem- planowanie 

- planowanie online - lista zadań do zrobienia, znajdowanie priorytetów - dobre zorganizowanie 

i obowiązkowość - umiejętność samodzielnej nauki (pracy) - umiejętność samodzielnego 

myślenia - zdolność szybkiej nauki - umiejętność znajdowania informacji - znajomość obsługi 

komputera - umiejętność posługiwania się urządzeniami mobilnymi - umiejętność koncentracji- 

spokój i skupienie - umiejętność robienia notatek - przyzwyczajenie do pisania prac na 

komputerze – asertywność - kończenie zadań, nieodkładanie na później - doświadczenie w 

pracy online - umiejętność uczenia się-) 

 

-  Organizacja pracy – notowanie obowiązków do realizacji i stopniowanie ich wago  

 

- Indywidualizm, umiejętność samouczenia się, samodzielne poszukiwanie informacji 

 

- Dobra organizacja zajęć i obowiązków 

 

 

• Mocne strony, cechy charakteru, dobre nawyki 

 

(- samozaparcie - samodyscyplina - determinacja - wytrwałość - upartość( w dążeniu do celu) 

- zawziętość - wytrzymałość - cierpliwość - pokora -systematyczność - sumienność- solidność 

-punktualność- pracowitość- odpowiedzialność- obowiązkowość- elastyczność- skupienie-

zdrowy rozsądek- staranność- zaradność-  zwinność- punktualność- spokój i opanowanie-

zdystansowanie-) 

 

- Odpowiedzialność, sumienność, pracowitość , wytrwałość  

 

- Znajdowanie informacji, systematyczność , sumienność 

 

- Samo dyscyplina, koncentracja , organizacja nauki 

 

-Punktualność, ambicja, determinacja,, obowiązkowość, solidność, zaangażowanie, 

sumienność 

 

- Pracowitość i poczucie posiadania obowiązków wobec szkoły 

 

- 1)Lubienie uczenia się samemu 2). staranność wykonywania zadań 3). Wytrwałość 

 

- Dobra organizacja, chęć dania sobie rady, pokazania samemu sobie, że „potrafię" 

 

-Inteligencja i umiejętność dążenia do celu mimo przeciwności  

 

-Chęć nauki tego co lubię, jednak w  większości przypadków demotywował mnie sposób 

prowadzenia zajęć przez nauczycieli( nie mam nic przeciwko zdalnemu nauczaniu 

 

-Upartość i zawziętość( siedzenia nad lekcjami od rana ok.,8/9 do nocy ok. 22 od poniedziałku 

do piątku i przynajmniej kilka godzin w weekend  

 

- Wysokie ambicje, umiejętność przystosowania się do warunków 
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• Motywacja – mobilizacja - ambicja 

 

(- ambicja - motywacja ( silna motywacja), mobilizacja - cele na przyszłość- myśl o  przyszłości 

( co by było , gdybym to zlekceważyła,  i tak muszę to zrobić, aby nie mieć zaległości) - 

patrzenie w przyszłość, jakie skutki będzie miało nie uczenie się - motywacja , aby dostać się 

na wymarzone studia - zaangażowanie w ważne przedmioty - świadomość nadchodzącej 

matury - chęć nauki ciekawość - ciekawe zadania - chęć doskonalenia się - chęć czerpania 

wiedzy , samorozwoju - własne zainteresowanie przedmiotem - uczyłam się , żeby coś umieć i 

żeby mi to sprawiało przyjemność, ale potrzebuję na to więcej czasu niż dawali mi nauczyciele 

- terminy oddawania prac - nagradzanie na lekcji - nagrody za dobrze wykonane zadania- 

motywacja do wyższej średniej - dążenie do perfekcji -) 

 

-  Potrafię zmotywować się , wtedy kiedy widzę , że trzeba,  bo coś jest ważne  

 

-  Cele na przyszłość , ciekawość , poczucie obowiązku 

 

- Uczyłam się ,że by coś umieć i żeby mi to sprawiało przyjemność ale potrzebuję na to więcej 

czasu niż dawali mi nauczyciele 

 

- Samodyscyplina, która niestety jednak znacznie większą  część  czasu pozostawała poczuciem 

braku sensu tego, co robię, spowodowana obecną sytuacja i brakiem perspektyw na przyszłość 

 

- Mam dużą motywację  oraz sama się lubię uczyć 

 

- Mam samodyscyplinę i każdy kolejno przerabiany materiał dawał mi satysfakcję  

 

- Współpraca oraz dobra integracja z kolegami i koleżankami z klasy 

 

- Motywacja do zdobycia wiedzy i powiększenia swoich umiejętności 

 

- Motywacja , chęć bycia najlepszym 

 

- Systematyczność , staranność, uczciwość względem siebie i nauczycieli, pracowitość , zwykła 

chęć pogłębienia wiedzy, aby w przyszłości dobrze zdać maturę 

 

-  Chęć czerpania wiedzy , samorozwoju 

 

- Chęć zdobywania nowej wiedzy, samodyscyplina , pracowitość 

 

- Ciekawość świata, przyzwyczajenie do uczenia się, samodyscyplina i uczciwość 

 

- Chęć zdobywania nowej wiedzy, samodyscyplina , pracowitość 

 

- Zorganizowanie , ambicja i motywacja, pewna pozytywna rutyna, , chęć do nauki, poczucie 

obowiązku wykonywania zadań 

 

- Lubię się uczyć, mam częste przypływy motywacji oraz świadomość, że materiał, który 

przerabiamy jest ważny i potrzebny w przyszłości 
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- Wiem co robić po liceum, dlatego wypisanie/zilustrowanie sobie, dlaczego chce to robić, 

dawało i motywację. Prowadzenie w miarę normalnego dnia, czyli wstawanie wcześnie rano, i 

normalne rytuały jak bym   miała iść do szkoły, zamiast tego szłam jednak do biurka i miałam 

energię do nauki 

 

- Pomimo trudności znalezienia w sobie siły i motywacji by nauczyć się danego przedmiotu 

wiedząc, że im szybciej to zrobię później będzie już  z głowy 

 

- Nic, nauka jest obowiązkiem zapisanym w prawie 

 

• Skuteczne strategie , działania 

 

(- poświęcanie dużo czasu na zadania - wyspanie, wypoczęcie , robienie przerw w nauce- 

powtarzanie materiału do zapamiętania -) 

 

- Pomimo braku motywacji staranie się robienia wszystkiego zaraz po lekcjach, by nic nie 

zostawało na później, także samozaparcie do skończenia zadań  

 

• Korzystne warunki ( okoliczności) - czas i elastyczność 

 

- Więcej wolnego czasu, bo nie było się w szkole, mniej zmęczenia, nauczyłam się trochę więcej 

samodyscypliny 

 

-  Spokój i cisza w miejscu pracy, większa koncentracja rano 

 

- Dzięki temu ,że mogłam pracować we własnym tempie o dowolnej porze, siadałam do zadań 

w momentach, kiedy byłam wypoczęta i nie pracowałam po presja czasu 

 

 

- To ,że lekcje były online, można było pracować swoim trybem i bardzie się skupić; rozkładać 

naukę na cały dzień w wybranych przez siebie godzinach co znacznie poprawiło moją wiedzę i 

czuję się o wiele lepiej 

 

• Co pomogło - źródła, materiały 

 

(-yuotube-  książki Internet (strony internetowe ) -korzystanie z różnych programów 

-ciekawe filmy- notatki i materiały od nauczycieli - korepetycje ) 

 

• Kto pomagał 

 

(- korepetytor - rodzina - mama - starsza siostra - chłopak mnie motywował do nauki i wspierał 

- koleżanki z klasy - koledzy z klasy - wsparcie znajomych- mili nauczyciele - motywacja 

przyjaciół ( wspólne rozwiązywanie zadań-) 

 

- Pomagała mi rodzina, kiedy czegoś nie rozumiałam, koleżanki a klasy również, ale także 

krótkie przerwy w nauce, nagrody za dobrze wykonane zadania, a najbardziej mili nauczyciele 

- Dobry sposób nauczania i dobre nastawienie niektórych nauczycieli, chęć nauki, czasem 

większa niż zwykle 

 

Podsumowanie 
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Powyżej zaprezentowano szeroki katalog kompetencji, zasobów osobistych, motywacji, jaki  

pomagał uczniom z samodzielnym uczeniem się w warunkach zdalnej edukacji.   

 

Dane te powinny uświadomić uczniom, rodzicom i nauczycielom, jak ważne jest rozwijanie  

w procesie wychowywania i edukacji kompetencji kluczowych (osobistych, społecznych, 

komunikacyjnych i związanych z uczeniem się ) oraz tzw. cyfrowych, które są podstawą 

sukcesu edukacyjnego i życiowego w dzisiejszym i nadchodzącym świecie.   

 

Kompetencje kluczowe to te kompetencje, których wszyscy potrzebują do samorealizacji i 

rozwoju osobistego, zatrudnienia, włączenia społecznego, zrównoważonego stylu życia, 

udanego życia w pokojowych społeczeństwach, kierowania życiem w sposób prozdrowotny i 

aktywnego obywatelstwa ( Parlament Europejski 2018). 

 

Ponadto badanie ujawniło rolę samodzielności i zdolności adaptacyjnych młodzieży w radzeniu 

sobie z zaskakującymi i trudnymi okolicznościami (epidemia, izolacja społeczna, nauka w 

trybie zdalnym) , a także znaczenie cech charakteru i motywacji. 

 

Uczniowie są świadomi znaczenia w/w kompetencji, jednocześnie ponad 60% badanych 

uczniów stwierdziło, że braki w tym względzie były najważniejszą przyczyną trudności w 

uczeniu się. 

 

4. Umiejętności transferowalne 

 

Jakie doświadczenia i umiejętności zdobyte w trakcie nauczania zdalnego chciała/byś przenieść 

( zabrać) do swojej dalszej nauki, po powrocie do nauczania stacjonarnego ? 

 

Na to pytanie udzieliło odpowiedzi ¾ uczniów ( 75,6%), pozostali , ¼ badanych bądź nie 

odpowiedzieli w ogóle na to pytanie lub udzielili odpowiedzi nie wiem , stwierdzili, że nie mają 

takich (pozytywnych) doświadczeń i umiejętności. 

 

Najczęściej wymieniana przez uczniów kompetencje transferowalne to na ogół te 

umiejętności, które pomagały uczniom w uczeniu się : 

 

• umiejętność samodzielnej pracy i nauki, rozwiązywania problemów, poszukiwania 

informacji  

 

• większa wiara w swoje możliwości, samodzielność, kompetencje adaptacyjne 

 

• dobre planowanie ( dobre planowanie, rozkładanie pracy , dobra samoorganizacja) 

 

• większa samodyscyplina (sumienność, systematyczność, wytrwałość przy 

trudnościach, cierpliwość,  pilność w odrabianiu lekcji) 

 

• obsługa programów komputerowych ( programowanie , używanie office, itp.) 

 

• mniejszy stres, lepsze radzenie sobie ze stresem 

 

• docenienie bezpośredniego kontaktu z nauczycielami, możliwości konsultacji 
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• większa śmiałość (pewność siebie)w kontaktach z nauczycielami 

 

• zdolność robienia prezentacji multimedialnej i prowadzenia ustnych prezentacji 

 

• przesyłanie nauczycielom prac przez Internet 

 

• koncentracja na kluczowych przedmiotach 

 

• „życzenia” pod adresem nauczycieli (wysyłanie przez nauczycieli prezentacji, które są 

wykorzystywanie na lekcjach, dokładne rozpisywanie i tłumaczenie, ciekawe 

doświadczenia na fizyce zamiast trudnych sprawdzianów ) 
 

 

Przykłady wypowiedzi uczniów - umiejętności, które chcieliby „przenieść” do dalszej nauki  

 

 

• Umiejętność samodzielnej nauki, rozwiązywania problemów, wyszukiwania 

informacji 

 
- Umiejętność indywidualnego uczenia się, rozwiązywania problemów i poszukiwania 

informacji 

 

- Większość samodzielność w pozyskiwaniu informacji 

 

- Umiejętność szybkiego wyszukiwania informacji ( internet, notatki, książki) 

 

• Większa wiara w swoje możliwości, samodzielność, kompetencje adaptacyjne 

(umiejętność  dostosowania się , elastyczność ) 

 

- Skoro dałam radę się czegokolwiek nauczyć praktycznie bez pomocy nauczycieli, to dam 

sobie radę przy każdych zaległościach, odporność psychiczna, gotowość do zmian) 

 

- Świadomość że uczysz się dla siebie i tego, że miarą sukcesu w nauce nie są otrzymywane 

oceny, ale własny rozwój 

 

- Elastyczność i umiejętność dostosowania się 

 

- To że trzeba bardziej się usamodzielnić oraz być przygotowanym na wszystko 

 

- Myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, że wiem, że zawszę muszę liczyć tylko na siebie i bez 

swojej samodyscypliny i zapału nie osiągnę niczego 

 

- Zdolność do wywalczenia sobie pomocy od nauczyciela, świadomość samodzielności i to, że 

nie można liczyć na innych 

 

- Nigdy nie należy się poddawać 

 

• Dobre planowanie ( planowanie, rozkładanie pracy , dobra samoorganizacja) 
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-  Dokładne planowanie swojej nauki w ciągu dnia 

 

- Umiejętność organizacji czasu, myśli i pomysłów 

 

- Umiejętność zarządzania własnym czasem... 

 

- Sumienne prowadzenie planera i listy rzeczy do zrobienia, korzystanie z e-podręczników 

 

- Organizacja sfery pracy i życia i ich oddzielanie 
 

• Większa samodyscyplina - samoregulacja 

 

(- sumienność - systematyczność - wytrwałość przy trudnościach - cierpliwość -  pilność w 

odrabianiu lekcji – umiejętność koncentracji -) 

 

- Cierpliwość i wytrwałość do przedmiotów które sprawiają mi trudności 

 

- Poprawiłam swoją samomobilizację 

 

- Na pewno nie opuszczę już żadnej lekcji bez dobrego powodu 

 

- Myślę, że najbardziej chciałabym zatrzymać moją ambicje i obowiązkowość, którą nabyłam 

w czasie nauczania 

 

- ... koncentracja, samodyscyplina i cierpliwość 

 

-  Większa umiejętność skupienia się 

 

• Obsługa programów komputerowych ( programowanie , używanie office, itp.) 

 

- Chciałbym, żeby była możliwość odbywania lekcji online jak i w szkole. Lekcje w formie 

filmów mogłyby naprawdę zastąpić normalną naukę w wielu przypadkach 

 

- Obsługa platformy teams 

 

- Korzystanie z większej ilości unowocześnień jakie mamy (laptopy, internet, różne programy) 
 

• Umiejętność radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami 

 

- Nauczyłam się większej samokontroli i radzenia sobie z emocjami - zdalne nauczanie 

kosztowało mnie dużo stresu i nerwów 

 

- Dzięki nauczaniu zdalnego nauczyłem się lepiej kontrolować stres i emocje 

 

• Większa śmiałość (pewność siebie) w kontaktach z nauczycielami 

 

-...brak skrępowania do pytania się o coś nauczycieli 
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- Konsultacje z nauczycielami. Zazwyczaj wiązało się to ze stresem, ale w tym momencie można 

się przyzwyczaić 

 

- Ten czas nie nauczył mnie zbyt wiele, oprócz pewnej swobodnej postawy wobec nauczycieli 

jako ludzi, którzy tak jak wszyscy popełniają błędy, jest im ciężko w życiu i czasem też nie widzą 

sensu robienia tego wszystkiego 

 

- Wyzbycie się strachu przed odpowiadaniem na pytania nauczyciela na forum klasy 

 

- Kontakt z nauczycielami, przeważnie był on ograniczony, jednak przez pandemię polepszył 

się. 

 

• Inne doświadczenia (kompetencje) warte „przeniesienia” - transferowalne 

 
- Zaangażowanie w pracę własną 

 

- WIĘCEJ WYROZUMIAŁOŚCI DLA DRGUGIEGO CZŁOWIEKA 

 

- Większe docenienie nauki w szkole 

 

- Więcej czasu na aktywny wypoczynek 

 

- Docenić to ,że lepiej zdobywam wiedze w szkole oraz czuję i uczę się tam dużo lepiej niż w 

domu 

 

- Więcej prac wymagających kreatywności 

 
 

5. Samoocena wyników uczenia się  

 

Jak uczniowie oceniają wyniki, jakie osiągnęli w trakcie nauki zdalnej i czy są z nich 

zadowoleni czy nie ?  

 

Tabela 4. Sądzę, że wyniki w nauce jakie osiągnąłem w okresie nauki zdalnej były 

 

          Odpowiedzi    Ogół badanych 

           % 

Liczebność badanych 

         N= 410 

a. bardzo dobre, jestem 

zdecydowanie zadowolona/y z 

efektów mojej nauki 

        

          12,5 

           

            50 

b. dość dobre, jestem raczej 

zadowolona/y z efektów mojej nauki 

          26,5                109 

c. przeciętne, jestem trochę 

zadowolona/y,trochę niezadowolony 

          32,7            135 

d. raczej słabe, nie jestem 

zadowolona/y ze swoich wyników 

          15,7              65 

e. słabe, osiągnięte wyniki w nauce 

zupełnie mnie nie zadowalają 

         12,6              51 

           Razem         100,0            410 
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Dane zamieszczone w tabeli prowadza do następujących ustaleń badawczych : 

 

1. Blisko 40% badanych uczniów -  suma odpowiedz a i b - ( 39,0%) uważa, że osiągnęła bardzo 

dobre lub dobre wyniki  i jest z nich dość lub całkiem zadowolona, przy czym co czwarty 

badany (26,5%) jest umiarkowanie zadowolony (wyniki dość dobre), a 12,5% uczniów jest 

bardzo zadowolona z osiągniętych rezultatów. 

 

Oczywiście nie wiemy, jakie były obiektywne rezultaty uczenia się (jak je zmierzyć, czy ich 

miarą mogą być oceny końcowe uczniów,  w jakim stopniu subiektywne odczucia uczniów 

odpowiadają rzeczywistym wynikom, a także, jakimi kryteriami posługują się uczniowie 

oceniając swoje rezultaty?). 

 

2. Prawie co trzeci uczeń (28,3%) nie był jednak zadowolony z osiągniętych wyników, ocenił 

je jako słabe ( 12,6%) lub raczej słabe (15,7%). 

 

3. Co trzeci badany uczeń (32,7%) był tylko częściowo zadowolony z wyników. 

 

Podsumowując można uznać, że wyraźna większość licealistów, bo ponad 70%, ukończyła rok 

szkolny ze znacznym, umiarkowanym lub częściowym poczuciem zadowolenia z osiągniętych 

wyników, mniejszość zaś z brakiem satysfakcji. 

 

6. Przypisywanie przyczyn osiągniętych wyników w nauce - rola nauczycieli i uczniów 

 

Od czego zależały osiągnięte wyniki - od nich samych czy od pracy nauczycieli ? 

 

Tabela 5. Jak myślisz, od czego zależały Twoje wyniki w nauce w okresie nauki zdalnej ? 

 

       Odpowiedzi      Ogół badanych 

              % 

    Liczebność badanych 

            N= 410 

a. przede wszystkim od pracy i 

zaangażowania nauczycieli 

             4,3                      18 

b. trochę od pracy własnej ale w 

większym stopniu od pracy 

nauczycieli 

 

           11,3 

 

              46   

c. w połowie od pracy nauczycieli, a 

w połowie od pracy własnej 

           33,8             139 

d. trochę od nauczycieli, ale w 

większym stopniu od pracy własnej 

           32,8             134 

e. przede wszystkim od mojej pracy 

i zaangażowania 

           18,8               73 

             Razem          100,0             410 

 

Z danych zawartych w tabeli wynikają następujące ustalenia badawcze : 

 

1. Połowa badanych uczniów - suma odpowiedzi d i e - (51,6%), była skłonna upatrywać 

przyczyn rezultatów uczenia się w swoim zaangażowaniu i własnej pracy, przy czym jedna 

trzecia (32,8%) uważa, że jakkolwiek  praca nauczycieli miała pewien wpływ na osiągnięte 
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wyniki, to jednak w większym stopniu praca własna miała dla tych rezultatów większe 

znaczenia, a blisko co piąty uczeń (18,8%) swojej pracy przypisuje decydujące znaczenie. 

 

Wynik ten wydaje się być interesujący (obiecujący), gdyż oznacza on przekonanie  większości 

uczniów, że to głównie oni są autorami swoich sukcesów i porażek, co świadczy także o 

poczuciu wpływu i potencjalnych możliwościach poprawy swoich wyników w sytuacji 

odpowiedniego zaangażowania i włożonego wysiłku. 

 

2. Co trzeci uczeń uważał, że jego wyniki w nauce w połowie zależały od niego a w połowie 

od nauczycieli (33,8%). 

 

3. Znacznie mniejszy był odsetek uczniów, którzy uważają, że osiągnięte przez nich wyniki 

zależały głównie od nauczycieli (11,3%) lub wyłącznie od nauczycieli (4,3%). 

 

Podsumowując zdecydowana większość uczniów ( ok.85%) uważa, że co najmniej w połowie 

osiągnięte przez nich rezultaty zależały od  pracy własnej, co w warunkach nauczania zdalnego, 

kiedy tak ważną rolę odgrywała samodzielność i konieczność organizacji pracy własnej  

(znaczna ilość zadań do realizacji w domu) oraz zachowania motywacji i samodyscypliny przy 

obniżonych możliwościach kontroli zewnętrznej jest trafnym postrzeganiem.  

Jednak istnieje też znacząca grupa uczniów (blisko połowa ), która skłonna jest przypisywać 

wyniki osiągnięte przez  nich w nauce w połowie lub głównie nauczycielom ( atrybucja 

zewnętrzna). 

 

Warto zwrócić uwagę na inne ciekawe wyniki badania, które rzucają więcej światła na stosunek 

uczniów wobec nauki w okresie epidemii i ocenę osiągniętych rezultatów. 

 

I tak większość uczniów (61,7%) wskazuje na braki własne (w motywacji, samodyscyplinie, 

itp.) jako na największą  trudność w samodzielnym uczeniu się; była to najczęściej wymieniana 

trudność spośród pozostałych uwzględnionych w badaniu. 

 

Ponadto zwróćmy uwagę, że uczniowie oceniając zmiany, jakie wprowadził w ich życie czas 

epidemii i zdalnego nauczania, po stronie strat (skutków negatywnych) wymieniają dość często 

zaniedbanie nauki szkolnej - wymienia ten czynnik 39,6% badanych uczniów. Znacznie 

mniejszy jest odsetek uczniów (25,4%) którzy stwierdzają, że wykorzystali minione trzy 

miesiące na naukę szkolną. 
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Rozdział 3. Kondycja psychiczna uczniów w okresie epidemii, izolacji społecznej 

i nauki zdalnej 
 

1. Trudności ( uciążliwości) okresu epidemii i nauki zdalnej  

 

Tabela 6. Co było dla Ciebie problemem (trudnością) w czasie epidemii i nauki zdalnej ? 

Wybierz 3 najbardziej uciążliwe dla Ciebie okoliczności . 

 

     Rodzaj trudności  - odpowiedzi 

      

Liczebność badanych 

           N=410 

     Ogół badanych 

             % 

a. przeciążenie zadaniami szkolnymi             245             60,5 

b. brak spotkań z przyjaciółmi, 

znajomymi 

            237             57,7 

c. nuda, monotonia             216             52,5 

d. niemożność wychodzenia z domu             143             35,2    

e. niedogodności psychiczne- poczucie 

braku normalności, niepewności, 

zniewolenia  

            

            137 

         

            34,5 

f. brak ruchu (sportu), pobytu   na 

świeżym powietrzu 

            136             33,5 

g. zmęczenie ( negatywnymi) 

informacjami na temat epidemii 

            129             31,2 

h. ciągłe przebywanie z rodziną  

  

            116             28,7 

          Razem*            1372           335,3 

 
* Suma powyżej stu procent, gdyż badani uczniowie mogli wybrać 3 najbardziej uciążliwe okoliczności 

spośród ośmiu wymienionych w ankiecie 

 

Dane zawarte w tabeli prowadzą do następujących ustaleń badawczych :  

 

1. Najczęściej wskazywanym przez uczniów problemem było przeciążenie zadaniami 

szkolnymi - wskazuje na niego 60,5% badanych uczniów. 

 

2. Inne trudności - wymieniam według częstotliwości pojawiania się : 

 

- przeciążenie zadania mi szkolnymi - 60,5% 

- brak spotkań z przyjaciółmi, znajomymi - 57,7% 

- nuda, monotonia - 52,5% 

- niemożność wychodzenia z domu -35,2% 

- niedogodności psychiczne - 34,5% 

- brak ruchu, sporty, przebywania na świeżym powietrzu - 33,5% 

-    zmęczenie informacjami na temat epidemii - 31,2% 

-    ciągłe przebywanie z rodziną - 28,7% 

 

Podsumowując, dla uczniów liceów, problemy szkolne, w szczególności przeciążenie zdaniami 

szkolnymi były najbardziej dokuczliwą okolicznością w okresie epidemii i zdalnej edukacji. 
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Ponadto dużą uciążliwością okazał się brak normalnych kontaktów społecznych ze znajomymi. 

 

Zwraca uwagę , że dla ponad połowy uczniów (52,5%) nieprzyjemną uciążliwością okazała się 

nuda i monotonia, w tym okresie życia potrzeba różnorodności bodźców, doświadczeń, 

stymulacji jest bardzo duża , a ich brak jest odbierany jako frustrujące doświadczenie . 

Znaczny odsetek uczniów - 1/3 doświadczał także nieprzyjemnych doznań emocjonalnych 

(niedogodności psychiczne), prawdopodobnie związanych ze stanem epidemii i 

obowiązującymi restrykcjami, podobny odsetek odczuwał zmęczenia informacjami na temat 

epidemii. 

 

2. Samopoczucie uczniów  

 

 Tabela 7. Jakie było Twoje ogólne samopoczucie w okresie epidemii i nauki zdalnej ? 

 

Samopoczucie -  odpowiedzi  Liczebność badanych 

         N= 410 

    Ogół badanych 

            % 

a. przez większość czasu miała/em złe 

samopoczucie 

            62           16,3 

b. dość często miała/em nie najlepsze 

samopoczucie 

            74           18,5 

c. różne, miała/em czasem dobre czasem 

gorsze samopoczucie 

          122           29,6 

d. przez większość czasu miała/em 

raczej dobre samopoczucie 

            91           22,8 

e. miała/em zdecydowanie dobre 

samopoczucie 

            51           12,8 

                    Razem           410         100,0 

 

Dane zawarte w tabeli pozwalają n następujące wnioski badawcze : 

 

1. Co trzeci badany uczeń czuł się źle lub nie najlepiej (34,8%), przy czym złe samopoczucie 

deklarowało 16,3% badanych licealistów, 18,5% wybrało odpowiedź nie najlepiej. 

 

2. Pozytywnie odpowiedziało na pytanie o samopoczucie nieco więcej uczniów ( 35,6%), przy 

czym 12,8% stwierdziło, że czuło się w badanym okresie bardzo dobrze a 22,8% dość dobrze. 

 

3. Blisko co trzeci licealista wybrał odpowiedź różnie , raz lepiej , raz gorzej (29,6%) 

 

Podsumowując samopoczucie licealistów w badanym okresie było silnie zróżnicowane, 

odsetek uczniów, których samopoczucie było dobre (36%) był prawie taki sam, jak uczniów , 

którzy czuli się źle i nie najlepiej( 35%).Warto zwrócić uwagę, że 16,3% badanych określiło 

swoje samopoczucie jako złe, zaś (12,8%) jako bardzo dobre. 

 

 

3. Emocje pozytywne i negatywne - co przeważało ? 

 

Tabela 8. Jakich przeżyć emocjonalnych doświadczała/eś najczęściej w okresie ostatnich trzech 

miesięcy ? 
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      Odpowiedzi Liczebność   badanych 

           N= 410 

     Ogół badanych 

              % 

a. Zdecydowanie przeważały 

trudne/nieprzyjemne emocje 

              48             11,6 

b. dość często emocje trudne 

przeważały nad emocjami 

przyjemnymi 

                

              84  

 

            20,4 

c. przeżywała/em trochę emocji 

trudnych, a trochę przyjemnych 

            147             36,1 

d. emocje przyjemne  przeważały 

nad trudnymi 

              83             20,2 

e. zdecydowanie częściej 

doświadczała/em emocji 

przyjemnych 

              

              48 

 

            11,7 

Razem             410            100,0 

 

Dane zawarte w tabeli prowadzą do następujących ustaleń badawczych : 

 

1. Co trzeci badany  uczeń (32,0%) doświadczał  zwykle lub często emocji  trudnych, 

nieprzyjemnych ( smutek, żal, lęk, zdenerwowanie, stres), przy czym co dziesiąty uczeń 

(11,3%) uważał, że emocje negatywne zdecydowanie dominowały w jego doświadczeniu. 

 

2. Podobny odsetek badanych  licealistów (31,9%) doświadczał zwykle lub często emocji 

przyjemnych (pozytywnych ), przy czym 11,7% badanych uczniów przeżywało głównie 

emocje przyjemne ( zadowolenie, swoboda, ulga, spełnienie zainteresowań).  

 

3. Ponad jedna trzecia badanych uczniów (36,1%) wybrała odpowiedź pośrednią, twierdząc, że 

bywało różnie, przeżywali trochę emocji nieprzyjemnych i trochę przyjemnych 

 

Podsumowując odpowiedzi uczniów na pytanie o przeżywane w czasie epidemii emocje są 

zbliżone do odpowiedzi na pytania dotyczącego samopoczucia (są to podobne pytania). 

Podobnie jak w pytaniu o samopoczucie, w przypadku doświadczeń emocjonalnych wystąpiło 

istotne zróżnicowanie reakcji licealistów, przy czym wyróżnić można trzy równoliczne grupy, 

uczniowie doświadczający przeważnie emocji przyjemnych, uczniowie z istotną przewagą 

emocji trudnych i grupa doświadczająca równowagi obu stanów emocjonalnych. 

 

4. Radzenie sobie psychiczne z sytuacją epidemii 

 

Tabela 9. Jak - na ogół - radziła/eś sobie psychicznie z sytuacją w czasie epidemii ? 

 

     Odpowiedzi       Ogół badanych 

               % 

  Liczebność badanych 

            N = 410 

a. często nie radziła/em sobie                9,2               39 

b. raczej nie najlepiej              10,3               42 

c. rożnie, czasem dobrze , 

czasem niezbyt dobrze 

             27,5             113 

d. na ogół całkiem dobrze              28,0             114 
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e. zwykle bardzo dobrze              25,0             102 

Razem            100.0             410 

 

Dane zawarte w tabeli upoważniają do następujących ustaleń badawczych : 

 

1. Ponad połowa badanych (53,0%) na ogół dobrze lub bardzo dobrze radziła sobie psychicznie 

w okresie epidemii i nauki zdalnej, w tym co czwarty uczeń radził sobie bardzo dobrze. 

 

2. Co piąty badany ( 19,5%) ocenił, że nie radził sobie lub radził sobie nie najlepiej, w tym co 

dziesiąty uważa, że nie radził sobie. 

 

3.Więcej niż co czwarty badany (27,5%) wybrał odpowiedź pośrednią, stwierdził, że radził 

sobie różnie, czasem dobrze, czasem niezbyt dobrze. 

 

Podsumowując, mimo iż 35% badanych licealistów na ogół nie czuło się dobrze w okresie 

epidemii, to tylko ok. 20% uważało, że nie radziło sobie z tym samopoczuciem, większość zaś 

(53,5%) uważało, że dobrze radziła sobie psychicznie w trudnym okresie epidemii i w 

niecodziennych warunkach ograniczeń i zdalnego nauczania. 
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Rozdział 4 Bilans negatywnych i pozytywnych skutków czasu pandemii  

 
1. Bilans -  skutki i zjawiska  negatywne 

 

Tabela 10. Bilans epidemii - skutki negatywne 

 
 

 

 

 

*Suma większa niż 100 %, gdyż badani uczniowie mogli wybrać dowolną liczbę odpowiedzi z 8 

zaproponowanych w ankiecie 

 

Z danych zawartych w tabeli wynikają następujące wnioski badawcze : 

 

1. Prawie co trzeci badany uczeń ( 30,0%) uważa, że czas epidemii i przymusowej nauki zdalnej 

był dla niego czasem straconym, a 41,2 %  ma poczucie utraty wielu szans i z obawami patrzy 

w przyszłość. 

 

2. Wśród negatywnych skutków (zmian), jakie wydarzyły się w okresie epidemii  uczniowie 

wymieniają następujące (kolejność wg. odsetka osób, które wybrały daną odpowiedź : * 

 

- mam poczucie utraty wielu szans -  41,2% 

- jestem pełen obaw co do przyszłości  - 41,2% 

- zaniedbałem naukę szkolną - 39,4% 

- pogorszyło się moje zdrowie fizyczne - 37,0% 

- był to dla mnie czas stracony - 28,7% 

- czuję się teraz słabszy psychicznie - 28,7% 

- pogorszyły się moje relacje ze znajomymi -  25,5% 

- pogorszyły się moje relacje rodzinne - 7,5% 

 
* Uczniowie mogli wybrać dowolna ilość odpowiedzi, spośród  wskazanych w ankiecie, dlatego suma odpowiedzi 

jest większa niż 100% . Łącznie uczniowie wymienili (wybrali z listy) 1011 odpowiedzi, co w  przeliczeniu na 

jednego ucznia oznacza średnią 2,5. 

  Jak oceniasz minione 3 

miesiące czasu epidemii w 

Twoim życiu? - odpowiedzi   

     Liczebność badanych 

           N = 410 

       Ogół badanych 

               % 

a. mam poczucie utraty wielu 

szans 

              166              41,2 

b. jestem pełna/en obaw co do 

przyszłości 

              166              41,2 

c. zaniedbała/em naukę 

szkolną 

              159                 39,4  

d. pogorszyło się moje 

zdrowie fizyczne 

              149              37,0 

e. był to dla mnie czas stracony               121              30,0 

f. czuję się teraz słabsza/y 

psychicznie niż przed 

epidemią 

             

              117 

         

             28,7 

g. pogorszyły się moje relacje 

ze znajomymi 

              103              25,5 

h. pogorszyły się moje relacje 

z rodziną 

                30               7,5 

          Razem *             1011           250,5 
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3. Uzyskane dane mogą niepokoić, gdyż oznaczają one, że wielu uczniów po trzech miesiącach 

trwania epidemii, nauki zdalnej wychodzi z poczuciem niekorzystnych skutków dla swojego 

zdrowia fizycznego (37,9%) i psychicznego (28,7%), nie tylko z poczuciem straconego czasu, 

zaniedbań własnych, ale przede wszystkim z dojmującym poczuciem utraty szans i licznymi 

obawami co do przyszłości. 

Można się obawiać, że  uczniowie powrócą do szkół nie tylko z zaległościami w wiedzy i 

umiejętnościach (zaniedbania w  nauce), ale także z nie najlepszą kondycją psychiczną 

 i nadszarpniętym zdrowiem. 

 

2. Bilans – skutki i zjawiska pozytywne  

 

Tabela 11. Bilans - skutki  pozytywne 

 

Jak w sumie oceniasz minione 3 

miesiące czasu epidemii w Twoim 

życiu? - odpowiedzi  

       

    Liczebność badanych 

            N = 410 

     Ogół badanych 

              % 

a. realizowała/em swoje pasje i 

zainteresowania 

               211             52,5 

b. wykorzystała/em ten czas dla 

własnego rozwoju 

               132             32,8 

c. utrzymała/em lub poprawiłem 

relacje ze znajomymi 

               128             31,8 

d. wzmocniła/em relacje z rodziną                123             30,5 

e. wykorzystała/em ten czas na  naukę 

( obowiązki szkolne) 

               105                  26,0 

f. utrzymała/em lub poprawiłem 

swoje zdrowie fizyczne 

                99             24,5 

g. z nadzieją patrzę w przyszłość                 83             20,5 

h. czuję się teraz mocniejsza/y 

psychicznie niż przed epidemią 

                73             18,0 

Razem *               954           237,6 

 
* Suma większa niż 100 %, gdyż badani uczniowie mogli wybrać dowolną liczbę odpowiedzi z 8 

zaproponowanych w ankiecie, średnio uczniowie  zaznaczyli 2,4 na jednego ucznia 

 

Następujące ustalenia badawcze wynikają z danych zamieszczonych w powyższej tabeli : 

 

1.Nie wszyscy uczniowie negatywnie oceniają miniony czas trzech miesięcy. Znaczący odsetek 

uczniów potrafi wskazać także pozytywne zjawiska i korzystne zmiany, jakie dokonały się w 

ich życiu w czasie epidemii. 

 

2. Co trzeci badany (32,8%) uznał, że dobrze wykorzystał czas minionych trzech miesięcy, co 

piąty licealista z nadzieją patrzy w przyszłość ( 20,5%). 

 

3.  Pozytywne skutki i zjawiska - wymieniane wg. częstotliwości pojawiania się  
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- realizowałem swoje zainteresowania - 52,5% 

- dobrze wykorzystałem ten czas dla własnego rozwoju - 32,8% 

- utrzymałem lub poprawiłem swoje relacje ze znajomymi (przyjaciółmi) - 31,8% 

- wzmocniłem moje relacje ( więzi) z rodziną - 30,5% 

- wykorzystałem ten czas na naukę - 26,0% 

- utrzymałem lub poprawiłem swoje zdrowie - fizyczne - 24,5% 

- z nadzieją patrzę w przyszłość - 20,5% 

- czuję się teraz mocniejszy psychicznie - 18,0% 

 

4.Najliczniejsza grupa uczniów twierdzi, że realizowała swoje zainteresowania, na co pozwalał 

czas przebywania w domu. Nie wiemy o jakich zainteresowaniach mówią uczniowie, jednak z 

innych badań wynika, że znaczna część uczniów podejmowała działania o charakterze 

rozrywkowym (grała w gry, oglądała seriale, filmy), inni realizowali swoje pasje poznawcze 

(czytali książki), uprawiali działania artystyczno-kreatywne, jeszcze inni zajmowali się 

ćwiczeniami fizycznymi.* 
* Raport Kondycja psychiczna licealistów i maturzystów ...) Z.Kozański . Kwiecień 2020. 

 

5.Zwraca uwagę fakt, że mimo utrudnień co trzeci uczeń (30,6%) podtrzymywał a nawet 

wzmocnił swoje relacje ze znajomymi. 

 

6.Zwiększony czas przebywania z rodziną (wprawdzie nieco wymuszony) sprzyjał 

wzmocnieniu więzi rodzinnych - udało się to co trzeciemu uczniowi ( 29,8%). 

 

7.Pozytywnym zjawiskiem, chociaż dotyczącym mniejszości badanych uczniów (24,5%) jest 

także utrzymanie lub polepszenie zdrowia fizycznego, a w przypadku 17,7% uczniów także 

zdrowia psychicznego. 

 

8.Jednak  niepokojący jest fakt, że znacznie liczniejsza jest grupa licealistów, która ma poczucie 

pogorszenia się zdrowia fizycznego (37,6%) oraz zdrowia psychicznego ( 28,3%). 

 

3. Bilans czasu epidemii i nauki zdalnej w życiu uczniów 

 

Tabela 12. Bilans skutków i zjawisk negatywnych i pozytywnych 

 

            Skutki negatywne              Skutki pozytywne 

Mam poczucie utraty wielu szans - 41% Dobrze wykorzystała/em ten czas dla 

własnego rozwoju - 33% 

Zaniedbała/em naukę szkolną - 39% Wykorzystała/em ten czas na naukę - 26 %  
Pogorszyło się moje zdrowie fizyczne - 37% Utrzymała/em lub poprawiła/em moje 

zdrowie fizyczne - 24% 

Był to  dla mnie czas stracony - 29% Realizowała/em swoje pasje i zainteresowania 

- 52% 

Czuję się teraz słabsza/y psychicznie niż 

przed epidemią - 29% 

Czuję się teraz mocniejsza/y psychicznie niż 

przed epidemią - 18% 

Jestem pełna/pełen obaw co do przyszłości-  

41% 

Z nadzieją patrzę w przyszłość - 20% 

Pogorszyły się  moje relacje ze znajomymi - 

25% 

Utrzymała/em lub poprawiła/em swoje relacje 

ze znajomymi - 32% 

Pogorszyły się  moje relacje z rodziną - 7% Wzmocniła/em moje relacje z rodziną -30% 

Z komentarzem [ZK1]:  



37 

 

 

Niepokojące zjawiska 

 

• 37% uczniów stwierdziło, że co pogorszyło się ich  zdrowie fizyczne  

• ok. 30% uczniów czuło się  słabszych psychicznie niż przed epidemią  

• 39% uczniów zaniedbało naukę szkolną - będzie to z pewnością rzutować na naukę po 

powrocie do szkoły ( zaległości, nierówności pomiędzy uczniami) 

• 41% uczniów z obawami patrzy w przyszłość ( może jest to uzasadnione ?) 

• Uczniom towarzyszyło poczucie straty czasu (29%) i wielu szans (41%) co wpłynie z 

pewnością negatywnie na ich kondycję psychiczną i emocje (żal, złość, poczucie 

zawodu, utraty szans, spadek dynamiki życiowej ), może wywoływać ( pogłębiać) stany 

przygnębienia ( depresji) 

• 25% pogorszyło swoje relacje ze znajomymi, a 7%  relacje z rodziną ( tylko czy aż ?) 

 

Zjawiska pozytywne 

 

• wielu uczniów realizowało swoje pasje i zainteresowania (52%)  

• uczniowie wykorzystali czas ( 3 miesięcy) dla własnego rozwoju (33%) 

• 30% uczniów wzmocniło swoje relacje (więzi) z rodziną - pomimo zgłaszanej 

uciążliwości związanej z ciągłym przebywaniem z rodziną 

• 26% wykorzystało czas na naukę szkolną ( dużo to czy mało?- Z.K.) 

• 24% utrzymało lub poprawiło swoje zdrowie fizyczne 

• 20% ( tylko ?) z nadzieją patrzy w przyszłość 

• 18% czuje się mocniejszych psychicznie niż prze epidemią 

  

Bilans  trzech miesięcy okresu epidemii i nauki zdalnej jest oczywiście znacznie gorszy w 

grupie uczniów, którzy w tym czasie doświadczali wielu trudnych emocji i złego samopoczucia. 

Większość uczniów tej grupy jest pełna obaw co do przyszłości (57%), zaniedbało naukę 

szkolną (60%), ma poczucie utraty wielu szans (61%), pogorszył się ich stan psychiczny( 44%). 

Można mieć uzasadnione obawy co do kondycji psychicznej tych osób (15% - 20% badanej 

zbiorowości licealistów) oraz zdolności radzenia sobie z licznymi wyzwaniami - zadaniami, 

które przyniesie przyszłość (bliższymi i dalszymi, związanymi z nauką, zdrowiem, kondycją 

psychiczną, zdolnościami adaptacyjnymi, relacjami społecznymi, pracą i karierą zawodową). 
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Część II. Uwarunkowania społeczno-demograficzne opinii uczniów   
 

 

     

     1. Płeć - różnice pomiędzy dziewczętami  a chłopcami  
 

 1.1. Płeć a ocena zdalnego nauczania 

 1.2. Płeć a radzenie sobie z nauką 

 1.3. Płeć a wyniki w nauce ( zadowolenie z wyników) 

 1.4. Płeć a samopoczucie uczniów 

 1.5. Płeć a przeżywane emocje 

 1.6 .Płeć a radzenie sobie psychiczne z trudami okresu epidemii 

 

2. Klasa szkolna - różnice pomiędzy uczniami na różnych etapach nauczania 
 

 2.1. Klasa szkolna a ocena zdalnego nauczania 

 2.2. Klasa szkolna a radzenie sobie z nauką 

 2.3. Klasa szkolna a wyniki w nauce ( zadowolenie z wyników) 

 2.4. Klasa szkolna a samopoczucie uczniów 

 2.5. Klasa szkolna a przeżywane emocje 

 2.6. Klasa szkolna a radzenie sobie psychiczne z trudami okresu epidemii  

 

3. Szkoła - różnice pomiędzy uczniami szkół 
 

 3.1. Ocena zdalnego nauczania przez uczniów szkół 

 3.2. Radzenie sobie z nauką przez uczniów szkół 

 3.3. Przyczyny trudności w uczeniu się uczniów szkół 

 3.4. Wyniki w nauce ( zadowolenie z wyników) uczniów szkół 

 3.5. Wpływ uczniów i nauczycieli na wyniki  w nauce  opinii uczniów 

 3.6. Uciążliwości okresu epidemii doświadczane przez uczniów szkół 

 3.7  Samopoczucie uczniów szkół 

 3.8. Emocje przeżywane przez uczniów szkół 

 3.9. Radzenie sobie psychiczne z trudami okresu epidemii przez uczniów szkół 

 3.10.Bilans okresu epidemii – wśród uczniów szkół 
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Rozdział 1. Płeć - różnice pomiędzy dziewczętami a chłopcami 

 
W badanej zbiorowości uczniów liceów 70,4%  próby badawczej stanowiły dziewczęta, 

chłopcy zaś 29,6% badanej próby 

 

W tym rozdziale prześledzimy różnice w opiniach, ocenach, samopoczuciu psychicznym, 

radzeniu sobie z nauką i emocjami w okresie epidemii pomiędzy dziewczętami a chłopcami. 

 

 1.1. Płeć a ocena zdalnego nauczania 

 

Tabela 13. Płeć a ocena zdalnego nauczania 

 

Jak oceniasz zdalne nauczanie 

- odpowiedzi 

    Dziewczęta  (N=285) 

               % 

     Chłopcy   (N=125) 

              % 

a.  bardzo dobrze, same lub 

prawie same plusy 

              3,6                2,5 

b. całkiem dobrze, przeważały 

plusy 

            20,9              37,4 

c. przeciętnie, trochę plusów, 

trochę minusów 

            46,6              41,5 

d. raczej źle, więcej minusów 

niż plusów 

            20,9              15,2 

e.  źle, same lub prawie same 

minusy 

              8.0               3,4 

          Razem            100,0           100.0 

 

Jak pokazują dane zamieszczone w tabeli  : 

 

1.Dziewczęta ( uczennice) bardziej krytycznie niż chłopcy oceniły nauczanie zdalne 

realizowane przez szkoły, 28,9% spośród nich wystawiło szkole oceny negatywne ( 

odpowiedzi same minusy lub przewaga minusów nad plusami), odsetek chłopców , którzy 

wyrazili negatywne oceny wyniósł 18,6%. 

 

2. Chłopcy ( uczniowie) „wystawili” nauczaniu zdalnemu więcej niż dziewczęta ( uczennice) 

ocen pozytywnych ( same plusy lub przewaga plusów nad minusami), 39,9% chłopców 

oceniło zdalne nauczanie pozytywnie, odsetek dziewcząt przyznających oceny pozytywne 

wyniósł  tylko 24,5%. 

 

3. Odsetek ocen pośrednich trochę plusów i trochę minusów wyniósł w grupie chłopców 

41,5%, w grupie dziewcząt  46,6%. 

 

 1.2. Płeć a radzenie sobie z nauką (samoocena uczenia się ) 

 

Tabela 14. Płeć a radzenie sobie z samodzielną nauką podczas zdalnego nauczania?   

 

    Jak radziła/eś sobie z 

uczeniem się - odpowiedzi 

        Dziewczęta 

                % 

           Chłopcy 

                % 

a. słabo, miała/em bardzo dużo 

problemów 

               7,6                 4,2 
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b. nie najlepiej, miała/em 

sporo problemów 

             11,7               13,6 

c. różnie, raz lepiej raz gorzej , 

miała/em trochę problemów 

             36,3               27,1 

d. całkiem dobrze, miała/em 

tylko nieliczne problemy 

             37,4               41,5 

e. bardzo dobrze , nie 

miała/em żadnych problemów  

               7,1               13,6 

            Razem            100,0             100,0 

 

Zdanych zamieszczonych w tabeli wynika, że : 

 

1. Chłopcy ( uczniowie) lepiej ocenili swoje umiejętności radzenia sobie z uczeniem się niż 

dziewczęta ( uczennice); większość z nich (55,1%) dość dobrze lub bardzo dobrze radziła 

sobie z uczeniem się w okresie nauki zdalnej, wśród dziewcząt odsetek ten wyniósł 44,5%. 

 

2. Chłopcy dwukrotnie częściej niż dziewczęta twierdzili, że radzili sobie bardzo dobrze, 

odpowiednio chłopcy - 13,6%, dziewczęta - 7,1% 

 

3. Co piąta badana osoba uznała, że nie radziła sobie lub nie najlepiej radziła sobie z 

samodzielnym uczeniem, odsetek wśród chłopców i dziewcząt był zbliżony i wynosił 

odpowiednio 17,8% i 19,3%. 

 

4. Dziewczęta częściej niż chłopcy wybierały odpowiedź pośrednią , twierdząc, że bywało 

różnie raz lepiej raz gorzej , odpowiednio 36,3% i 27,1%. 

 

1.3. Płeć a wyniki w uczeniu się ( zadowolenie z wyników w nauce) 

 

Tabela 15. Płeć a wyniki w nauce ( zadowolenie z wyników) 

 

  Jak były twoje wyniki w nauce-       

odpowiedzi 

       Dziewczęta 

             % 

          Chłopcy 

              % 

a. bardzo dobre, jestem 

zdecydowanie zadowolona/y z 

efektów mojej nauki 

        

           10,7 

           

            15,6 

b. dość dobre, jestem raczej 

zadowolona/y z efektów mojej nauki 

           21,4                 38,5 

c. przeciętne jestem trochę 

zadowolona/y, trochę 

niezadowolona/y 

 

           36,4 

 

            23,6 

d. raczej słabe, nie jestem 

zadowolona/y ze swoich wyników 

           17,1             14,5 

e. słabe, osiągnięte wyniki w nauce 

zupełnie mnie nie zadowalają 

           14,4              7,8 

                 Razem          100,0          100,0 

 

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli : 
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1. Chłopcy ( uczniowie) byli znacznie bardziej zadowoleni z osiągniętych wyników niż 

dziewczęta ( uczennice) 

 

2.Większość chłopców była  zdecydowanie zadowolona lub dość zadowolona z osiągniętych 

wyników w nauce - 54,1%, wśród dziewcząt odsetek zadowolonych był o 22 pkt. procentowe 

niższy i wyniósł 32,1%. 

 

3. Dziewczęta były częściej niż chłopcy niezadowolone z osiągniętych wyników; 31,5% 

dziewcząt było niezadowolonych , w tym 14,4 bardzo niezadowolonych a 17,1% raczej 

niezadowolonych; odpowiednie dane dla chłopców to 22,2% niezadowolonych , w tym 

14,5% raczej niezadowolonych i tylko 7,8% zdecydowanie niezadowolonych. 

 

4. Dziewczęta częściej niż chłopcy były częściowo zadowolone a częściowo nie, 36,4% 

dziewcząt, i 23,6% chłopców wyraziło takie połowiczne zadowolenie. 

 

1.4. Płeć a poglądy na temat wpływu nauczycieli i uczniów na wyniki w nauce 

 

Tabela 16. Płeć a pogląd uczniów na temat wpływu nauczycieli i uczniów na wyniki w nauce 

 

  Od kogo/czego zależały twoje 

wyniki w nauce  - odpowiedzi 

       Dziewczęta 

              % 

          Chłopcy 

               % 

a. przede wszystkim od pracy i 

zaangażowania nauczycieli 

             2,8 

                    

              4,3 

b. trochę od pracy własnej ale w 

większym stopniu od pracy 

nauczycieli 

 

           12,4 

 

              8,5  

c. w połowie od pracy nauczycieli, a 

w połowie od pracy własnej 

           35,8             30,9 

d. trochę od nauczycieli, ale w 

większym stopniu od pracy własnej 

           30,3             37,6 

e. przede wszystkim od mojej pracy 

i zaangażowania 

           17,7             18,7 

              Razem          100,0           100,0 

 

Jak wskazują dane zawarte w tabeli : 

 

1. Chłopcy częściej niż dziewczęta uważają że osiągnięte przez nich wyniki w uczeniu się 

zależały głównie lub w dużym stopniu od ich własnej pracy, wysiłku i zaangażowania; uważa 

tak 56,3% chłopców i 49,0% dziewcząt. 

 

2. Chłopcy nieco rzadziej niż dziewczęta wskazują na decydujący wpływ nauczyciela na 

wyniki w nauce; odpowiednio chłopcy - 12,8%, dziewczęta - 15,2%. 

 

3. Dziewczęta nieco częściej wybierają odpowiedź wskazującą na podobny wpływ na wyniki 

w uczeniu się nauczyciela i ucznia ; dziewczęta 35,8%, chłopcy 30,9%. 

 

 

1.5. Płeć a samopoczucie w okresie epidemii i nauki zdalnej 
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Tabela 17. Płeć a samopoczucie licealistów w okresie epidemii i nauki zdalnej  

 

   Jak na ogół czuła/ś się w okresie         

epidemii i zdalnej nauki  - odpowiedzi 

         Dziewczęta 

               % 

       Chłopcy 

            % 

a. przez większość czasu miała/em złe 

samopoczucie 

             18,7            8,5 

b. dość często miała/em nie najlepsze 

samopoczucie 

             19,8          15,7 

c. różne, miała/em czasem dobre 

czasem gorsze samopoczucie 

             31,3          26,6 

d. przez większość czasu miała/em 

raczej dobre samopoczucie 

             20,1          29,6 

e. miała/em zdecydowanie dobre 

samopoczucie 

             10,1          19,6 

            Razem            100,0        100,0 

 

Z danych zamieszczonych w tabeli wynikają następujące stwierdzenia : 

 

1. Chłopcy znacznie częściej niż dziewczęta cieszyli się w okresie epidemii  dobrym 

samopoczuciem, odpowiednio 49,2 % chłopców i 30,2% kobiet oceniło, że w okresie 

epidemii czuli się przez większość czasu dość dobrze lub nawet bardzo dobrze. 

 

2. Dziewczęta częściej niż chłopcy czuły się źle lub nie najlepiej w okresie ostatnich 3 

miesięcy; czuło się tak 38,5%  dziewcząt i 24,2% chłopców. 

 

3. Odsetek odpowiedzi różnie, raz lepiej raz gorzej był trochę wyższy wśród dziewcząt - 

31,3% niż wśród chłopców - 26,6%. 

 

 1.6. Płeć a radzenie sobie ( psychiczne) w okresie epidemii 

 

Tabela 18. Płeć a radzenie sobie psychicznie z sytuacją w czasie epidemii ? 

 

Jak na ogół radziła/eś sobie 

psychicznie - odpowiedzi 

        Dziewczęta 

              % 

          Chłopcy 

              % 

a. często nie radziła/em sobie            11,1              3,5 

b. raczej nie najlepiej            12,2              6,6 

c. rożnie, czasem dobrze , 

czasem niezbyt dobrze 

           29,0            21,7 

d. na ogół całkiem dobrze            25,2            34,7 

e. zwykle bardzo dobrze            22,5            33,5 

          Razem          100,0          100,0 

 

Z danych zawartych w tabeli wynikają następujące stwierdzenia : 
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1. Chłopcy znacznie lepiej radzili sobie psychicznie ( według  ich samooceny) niż dziewczęta. 

 

2. Znaczna większość chłopców -  68,2% uważa, że radziła sobie bardzo dobrze lub dość 

dobrze, wśród dziewcząt odsetek dobrze radzących sobie wyniósł 47,7%. 

 

3. Dziewczęta częściej niż chłopcy przyznawały, że nie radziły sobie lub radziły sobie nie 

najlepiej - 23,3%, wśród chłopców było tylko 10,1% takich odpowiedzi. 

 

4. Najczęściej udzielaną odpowiedzią na pytanie o samopoczucie było stwierdzenie różnie, 

raz lepiej raz gorzej , takiej odpowiedzi udzieliło 29,0% dziewcząt i 27,7% chłopców. 

 

Różnice pomiędzy dziewczętami a chłopcami - podsumowanie 

 

Generalny wniosek z przeprowadzonych analiz brzmi : 

  

chłopcy lepiej niż dziewczęta znieśli czas epidemii, rzadziej doświadczali negatywnych emocji 

i lepiej sobie z nimi radzili, bardziej pozytywnie odnieśli się do zdalnego nauczania, lepiej 

sobie z nim radzili, byli bardziej zadowoleni z osiągniętych wyników. 

 

Różnice ujawniły się w odniesieniu do następujących kwestii : 

 

- chłopcy przyznali zdalnemu nauczaniu realizowanemu przez szkoły o 15 pkt. procentowych 

więcej ocen pozytywnych niż dziewczęta i  o 10 pkt. procentowych mniej ocen negatywnych 

w porównaniu z dziewczętami 

- chłopcy znacznie lepiej ocenili swoje umiejętności radzenia sobie z samodzielna nauką - o 

10 pkt. procentowych więcej ocen pozytywnych, oraz o 10 pkt, procentowych mniej 

odpowiedzi różnie 

- byli wyraźnie bardziej zadowoleni z wyników osiągniętych w nauce - o 22 pkt procentowe 

więcej zadowolonych chłopców(!) 

- cieszyli się na ogół lepszym samopoczuciem w czasie trwania epidemii od dziewcząt - o 

blisko 20 pkt. procentowych więcej chłopców deklarowało dobre samopoczucie i o 15pkt. 

procentowych mniej twierdziło, że czuło się źle ( nie najlepiej) 

- więcej  o 6 pkt, procentowych chłopców twierdziło, że dobrze radziło sobie w psychicznie w 

czasie epidemii ( 54 % do 48%) oraz o 13 pkt procentowych mniej chłopców niż dziewcząt 

uważało, że radziło sobie słabo ( 10% do 23%)  

 

Oczywiście należy pamiętać, że uzyskane wyniki opierają się na deklaracjach, samoocenach, 

które  z natury rzeczy mających charakter subiektywny. 

Zaobserwowane różnice  można wyjaśnić odwołując się do stereotypów kulturowych (kobiety 

jako słaba płeć ), praktyk wychowawczych wedle których, chłopcom nie wypada ujawniać 

trudnych emocji oraz nie radzić sobie z nimi, gdyż  może to być odczytywane  jako oznaka 

słabości. 

Ale możliwa jest i taka interpretacja, że chłopcy -  zwłaszcza na poziomie szkoły średniej  

(liceum) - lepiej sobie radzą z samodzielną nauką prowadzoną za pomocą narzędzi online i w 

mniejszym stopniu niż dziewczęta potrzebują bezpośrednich interakcji z nauczycielami, stąd 

bardziej pozytywna ocena nauczania zdalnego z ich strony niż ze strony dziewcząt. 
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Rozdział 2. Klasy szkolne – różnice pomiędzy uczniami na rożnych poziomach 

nauczania 

 
W badanej próbie badawczej znaleźli się uczniowie trzech poziomów nauczania ( różnica 

wieku) , najliczniej reprezentowani byli uczniowie klas pierwszych ( 63,4%), uczniowie klas 

drugich stanowili 32,5% badanej próby oraz uczniowie klas trzecich ( maturalnych) - 6,1%.* 

 
*Ankieta była wypełniana w  dniach 23 - 26 czerwca a więc już po egzaminie maturalnym. 

Nie wiemy jaki odsetek uczniów stanowili uczniowie klas pierwszych absolwenci szkół podstawowych (16- 

latki), a jaki uczniowie klas pierwszych  po gimnazjum (17- latki). 

 

Czy i jeśli tak to jakie różnice wystąpiły w odpowiedziach uczniów różnych poziomów 

nauczania na poszczególne pytania ankiety? 

Jak oceniają nauczanie zdalne, jak sobie radzili z samodzielną nauką, w jakim stopniu byli 

zadowoleni z wyników w nauce, a także jak psychicznie poradzili sobie z niełatwą i 

niecodzienną sytuacją epidemii, licznych ograniczeń i izolacji społecznej uczniowie 

poszczególnych poziomów nauczania - oto pytania na które odpowiadamy w tej części 

Raportu. 

 

2.1. Klasa szkolna a ocena zdalnego nauczania 

 

Tabela 19. Klasa szkolna a ocena zdalnego nauczania 

 

Odpowiedzi  Klasy I ( N=250 ) 

          % 

  Klasy II (N=135) 

           % 

 Klasy III ( N=25) 

            % 

a. bardzo dobrze, same lub 

prawie same plusy 

          4,5            1,5             0,0 

b. całkiem dobrze, 

przeważały plusy 

        31,4          24,6           15,6 

c. przeciętnie, trochę 

plusów, trochę minusów 

        48,5          40,3           26,4 

d. raczej źle, więcej 

minusów niż plusów 

        11,1          26,3           42,4 

e. źle, same lub prawie same 

minusy 

          4,5            7,3           15,6 

         Razem       100,0        100,0         100,0 

 

Jak wskazują wyniki zamieszczone w tabeli : 

 

1. Najbardziej krytycznie ocenili zdalne nauczanie uczniowie klas trzecich (maturalnych), 

najbardziej pozytywne opinie na temat zdalnego nauczania mieli uczniowie klas pierwszych. 

 

2. Zaledwie 15,6% uczniów klas trzecich dostrzegło w zdalnym nauczaniu więcej plusów niż 

minusów (żaden uczeń nie widział samych plusów), podczas gdy  taką pozytywną ocenę 

„wystawiło” szkole 26,1% uczniów klas drugich i 35,9% uczniów klas pierwszych. 

 

3. Jednocześnie znaczna większość uczniów klas maturalnych (58,0%) uważała,  że  

nauczanie zdalne ma wiele cech negatywnych, w tym na same minusy wskazało 15,6% 

maturzystów, a 42,4% z nich stwierdziło, że minusy przeważały nad plusami. Znacznie 
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mniejszy odsetek uczniów wyrażających negatywną ocenę zdalnego nauczania był w klasach 

drugich, wynosił on 33,6%. 

Natomiast zaledwie 15,6% uczniów klas pierwszych krytycznie oceniło zdalne nauczanie 

realizowane przez nauczycieli ! 

 

Dlaczego ? Jakie aspekty zdalnego nauczania spodobały się uczniom najmłodszym, a co 

zdecydowało o dużym krytycyzmie uczniów klas maturalnych? 

Czy chodzi  o zadowolenie uczniów klas pierwszych wynikające z faktu zawieszenia 

normalnych lekcji w szkole ? A może znaczenie miała  forma uczenia się (wygodna, 

swobodne warunki domowe, brak konieczności dojazdu i wczesnego wstawania ), a może  

o dobrej ocenie zdecydował fakt mniejszego stresu i nacisku na kontrolę wyników (taryfa 

ulgowa związana z epidemią) lub inne aspekty niecodziennej sytuacji edukacyjnej ? 

 

Ze względu na małą liczebność w badanej próbie uczniów klas trzecich należy z dużą 

ostrożnością interpretować uzyskane dane. Jednocześnie warto pamiętać o szczególnej 

sytuacji, w jakiej się znaleźli uczniowie klas trzecich na niespełna dwa miesiące przed maturą. 

Towarzyszyła im niepewność odnośnie terminów egzaminu, stres zwykle związany z 

czekającym poważnym egzaminem tym razem mógł być spotęgowany przez utrudnienia w 

kontakcie z nauczycielami oraz zakłócenie normalnego toku przygotowań przed maturą. 

Ten trudny stan i wiążące się a z nimi problemy został zarejestrowany w badaniach, 

przeprowadzonych pod koniec marca (patrz Raport Kondycja psychiczna licealistów i 

maturzystów...(Z.Kozański. Kwiecień 2020) 

 

4. Najczęściej wybieraną odpowiedzią wśród uczniów klas pierwszych i drugich była ocena 

przeciętna, nauczanie zdalne miało trochę plusów i trochę minusów, wybrało ją 48,5% 

uczniów klas pierwszych, 40,3% uczniów klas drugich, tylko uczniowie klas maturalnych 

częściej wybierali odpowiedź przewaga minusów nad plusami( (42,4%). 

 

 

2.2. Klasa szkolna a radzenie sobie z samodzielną nauką 

 

Tabela 20. Klasa szkolna a radzenie sobie  uczeniem się podczas zdalnego nauczania  

 

   Odpowiedzi        Klasy I  

           % 

       Klasy II  

           % 

        Klasy III  

            % 

a. słabo, miała/em bardzo 

dużo problemów 

          7,7            4,5           11,5 

b. nie najlepiej, miała/em 

sporo problemów 

          9,4          16,5           11,6 

c. różnie, raz lepiej raz 

gorzej , miała/em trochę 

problemów 

        

        32,7 

         

         36,1 

          

          26,7 

d. całkiem dobrze, miała/em 

tylko nieliczne problemy 

        40,8          33,1           46,4 

e.  bardzo dobrze ,  

nie miała/em żadnych 

problemów 

          9,4            9,8             3,6 

     Razem       100,0        100,0         100,0 
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Dane  zamieszczone w tabeli pozwalają na następujące stwierdzenia : 

 

1.Wystepują niewielkie różnice w ocenie radzenia sobie z samodzielną nauką pomiędzy 

uczniami poszczególnych poziomów klas. 

 

2. Większość uczniów każdego poziomu nauczania dość dobrze lub bardzo dobrze radziła 

sobie z nauką w okresie minionych trzech miesięcy (50% uczniowie klas pierwszych, 43% 

uczniowie klas drugich, 50% uczniowie klas trzecich) 

 

3. Występuje znaczne zróżnicowanie odpowiedzi na pytanie o radzenie sobie z nauką 

wewnątrz poszczególnych poziomów nauczania. Jako ilustracja niech posłuży przykład 

uczniów klas trzecich - połowa z nich dobrze ocenia swoje umiejętności poradzenia sobie z 

nauką, ale co czwarty zgłosił problemy  w tym względzie, podobna sytuacja wystąpiła wśród 

uczniów klas pierwszych i drugich. 

 

4.Wyniki dla uczniów poszczególnych poziomów nauczania są następujące : 

 

Dobre radzenia sobie : 

-     50,2% - uczniowie klas pierwszych 

- 50,0% - uczniowie klas maturalnych 

- 42,9% - uczniowie klas drugich 

Słabe radzenie sobie: 

-    17,1% - uczniowie klas pierwszych 

- 21,0% - uczniowie klas drugich 

- 23,3% - uczniowie klas trzecich 

Różnie bywało: 

 -    klasy trzecie - 26,7% 

- klasy drugie - 36,1% 

- klasy pierwsze - 32,7% 

 

2.3. Klasa szkolna a osiągnięte wyniki ( zadowolenie z wyników) w nauce 

 

Tabela 21. Klasa szkolna a wyniki w nauce ( zadowolenie z osiągnięć szkolnych) 

 

Odpowiedzi     Klasy I 

        % 

    Klasy II 

         % 

     Klasy III  

         % 

a. bardzo dobre, jestem 

zdecydowanie zadowolona/y z 

efektów mojej nauki 

 

      14,2 

 

        9,8 

 

        7,7 

b. dość dobre, jestem raczej 

zadowolona/y z efektów mojej 

nauki 

 

      29,7 

 

      20,5 

 

      30,7 

c. przeciętne jestem trochę 

zadowolona/y, trochę 

niezadowolony 

 

      34,3 

 

      33,1 

 

      23,6 

d. raczej słabe, nie jestem 

zadowolona/y ze swoich wyników 

      11,2       21,6       26,5 

e. słabe, osiągnięte wyniki w nauce 

zupełnie mnie nie zadowalają 

      10,6       15,0       11,5 

     Razem     100,0     100,0     100,0 
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Najważniejsze stwierdzenia, jakie wynikają z danych zawartych w tabeli to : 

 

1. Najbardziej zadowoleni z wyników osiągniętych w uczeniu się byli uczniowie klas 

pierwszych, 43,9% z tej grupy była całkowicie lub dość zadowolonych, nieco mniejszy jest 

odsetek zadowolonych wśród uczniów klas trzecich - 38,5%, najmniej zadowoleni byli 

uczniowie klas drugich - 30,3% wyraziła zadowolenie z osiągniętych wyników. 

 

2. Odsetki uczniów niezadowolonych wyższe są wśród uczniów klas trzecich (38,0%) i klas 

drugich (36,6%), niższe wśród uczniów klas pierwszych (21,8%) 

 

3. Częściowo zadowolonych uczniów było w klasie pierwszej - 34,3%, w klasie drugiej - 

33,1%, w klasie trzeciej - 23,6% 

 

 

2.4. Klasa szkolna a przypisywanie wpływu na wyniki w nauce 

 

Tabela 22. Klasa szkolna a pogląd na temat wpływu nauczycieli i uczniów na wyniki w nauce  

 

         Odpowiedzi       Klasy I  

          % 

    Klasy II  

         % 

    Klasy III  

         % 

a. przede wszystkim od pracy i 

zaangażowania nauczycieli 

        1,7        2,2              8,0 

b. trochę od pracy własnej ale w 

większym stopniu od pracy 

nauczycieli 

 

      12,1   

 

     11,3 

 

        0,0 

c. w połowie od pracy 

nauczycieli, a w połowie od 

pracy własnej 

 

      39,6 

 

     40,6 

 

      16,0 

d. trochę od nauczycieli, ale w 

większym stopniu od pracy 

własnej 

 

      33,1 

 

     28,6 

 

      48,0 

e. przede wszystkim od mojej 

pracy i zaangażowania 

      13,5      17,3       28,0 

       Razem     100,0    100,0     100,0 

 

Zdanych zamieszczonych w tabeli wynikają następujące ustalenia badawcze : 

 

1. Uczniowie klas maturalnych zdecydowanie częściej niż uczniowie klas pierwszych i 

drugich przypisują sobie (uczniowi) wpływ na wyniki w uczeniu się: 76,0% spośród nich 

uważa, że ich wyniki w nauce zależały przede wszystkim lub w znacznym stopniu od ich 

własnej pracy i zaangażowania, podobną opinie podziela 45,9% uczniów klas drugich i 46,6% 

uczniów klas pierwszych. 

 

2. Zdecydowana mniejszość uczniów klas pierwszych i drugich (ok. 14%) skłonna jest 

przypisać nauczycielom decydujący wpływ na wyniki osiągnięte przez nich w nauce, a w 

przypadku uczniów klas maturalnych jest to jedynie 8,0% ! 
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3. Znaczny odsetek licealistów uważa, że ich wyniki w połowie zależą od nich a w połowie 

od nauczycieli : w klasie pierwszej uważa tak - 39,6% uczniów, w klasie drugiej - 40,6%, 

jedynie maturzyści znacznie rzadziej podzielają taką opinię (16%). 

 

Podsumowując im starsi uczniowie tym bardziej czują się odpowiedzialni za swoją naukę i jej 

wyniki, jest to efekt doświadczeń szkolnych i coraz większej samodzielności uczniów. 

Szczególnie uczniowie klas maturalnych zauważają znaczenie wpływu pracy własnej i 

umiejętności samodzielnego uczenia się na efekty w utrwalania wiedzy, także tej sprawdzanej 

w trakcie egzaminu maturalnego. 

 

 

 2.5. Klasa szkolna a samopoczucie uczniów w okresie epidemii i nauki zdalnej 

 

Tabela 23. Klasa szkolna a  samopoczucie uczniów w okresie epidemii i nauki zdalnej  

 

    Odpowiedzi        Klasy I  

           % 

      Klasy II     

            % 

      Klasy III  

            % 

a. przez większość czasu 

miałem złe 

samopoczucie 

 

        16,7 

 

          13,7  

 

          12,0          

b. dość często miałem 

nie najlepsze 

samopoczucie 

 

        19,1 

 

          15,5 

 

          28,0 

c. różne, czasem dobre 

czasem gorsze 

samopoczucie 

 

        27,5 

 

          36,7 

 

          24,0 

d. przez większość czasu 

miałem raczej dobre 

samopoczucie 

 

        24,4 

 

          20,5 

 

          24,0 

e. miałem zdecydowanie 

dobre samopoczucie 

        12,3           13,6           12,0 

     Razem       100,0         100,0         100,0 

 

Dane zawarte tabeli pozwalają na następujące ustalenia badawcze : 

 

1. Najwyższy odsetek uczniów ze złym samopoczuciem charakteryzował klasy trzecie - 

maturalne, 40,0% uczniów klas maturalnych przez większość czasu trwania epidemii czuła się 

źle lub nie najlepiej (najczęściej była to odpowiedź dość często - 28,05), w klasach 

pierwszych wskaźnik złego samopoczucia wyniósł 35,8% , a w klasach drugich 29,2%. 

 

2. Jednocześnie ponad jedna trzecia uczniów czuła się w czasie trwania epidemii dobrze lub 

bardzo dobrze, w klasach trzecich takich uczniów było najwięcej - 36,0% , w klasach drugich 

34,1%, w klasach pierwszych 36,7%. 

 

3.Odpowiedź pośrednią na pytanie o samopoczucie w okresie epidemii różnie , raz lepiej raz 

gorzej wybrało 36,7% uczniów klas drugich, 28,7% uczniów klas pierwszych i 24,0% 

uczniów klas trzecich. 
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2.6. Klasa szkolna a radzenie sobie psychiczne w czasie epidemii 

 

 

Tabela 24. Klasa szkolna a  radzenie sobie psychicznie z sytuacją w czasie epidemii  

 

Odpowiedzi         Klasy I  

           % 

       Klasy II  

            % 

      Klasy III  

            % 

a. często nie 

radziła/em sobie 

          9,6            7,6           8,0 

b. raczej nie najlepiej         10,4          10,7           8,0 

c. rożnie, czasem 

dobrze , czasem 

niezbyt dobrze 

  

         27,1 

 

         27,5 

 

         28,0 

d. na ogół całkiem 

dobrze 

         27,5          29,8          28,0 

e. zwykle bardzo 

dobrze 

         25,4          24,4          28,0 

     Razem        100,0        100,0        100,0 

 

Jak wynika z danych zawartych w tabeli : 

 

1. Pond połowa uczniów z każdego poziomu nauczania (klasy 1-3) dobrze radziła sobie 

psychicznie z sytuacją pandemii (suma odpowiedzi d i e). Wskaźniki (odsetki) dobrego 

radzenia sobie są następujące : klasy pierwsze - 52,9%, klasy drugie - 54,2%, klasy trzecie - 

56,0%. 

 

2. Do nie radzenia sobie lub nie najlepszego radzenia przyznaje się 20,0% uczniów klas 

pierwszych, 18,3% uczniów klas drugich, 16,0% uczniów klas trzecich -  występują zatem 

małe różnice pomiędzy uczniami klas w tym aspekcie. 

 

3 Ponad 1/4 uczniów poszczególnych klas (27%-28%) na pytanie o radzenie sobie wybrała 

odpowiedź różnie , raz lepiej , raz gorzej, nie było w  tym wypadku różnic pomiędzy klasami. 

 

Podsumowując nie wystąpiły istotne różnice pomiędzy uczniami poszczególnych poziomów 

kształcenia w ocenie radzenia sobie w sytuacji epidemii i zdalnego nauczania. 

Większe różnice występują pomiędzy uczniami wewnątrz poszczególnych klas. 

 

Różnice pomiędzy uczniami poszczególnych poziomów nauczania - podsumowanie 

 

Najbardziej pozytywne opinie na temat zdalnego nauczania mieli uczniowie klas pierwszych, 

byli oni także najbardziej zadowoleni z osiągniętych wyników. 

Najbardziej krytyczni byli uczniowie klas maturalnych .Warto pamiętać o szczególnej 

sytuacji, w jakiej się znaleźli uczniowie klas trzecich na niespełna dwa miesiące przed maturą. 

Towarzyszyła im niepewność odnośnie terminów egzaminu, stres zwykle związany z 

czekającym poważnym egzaminem tym razem mógł by spotęgowany przez utrudnienia w 

kontakcie z nauczycielami i zakłócenie normalnego toku przygotowań przed maturą 

Jeśli chodzi o samopoczucie i radzenie sobie z trudnościami okresu epidemii i zdalnej nauki 

różnice pomiędzy uczniami poszczególnych klas były małe, natomiast znacznie większe były 

różnice wewnątrz poszczególnych poziomów nauczania. 
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Rozdział 3. Szkoły - różnice pomiędzy uczniami szkół - analiza porównawcza  
 

W badaniu wzięło dział 410 uczniów z dziesięciu łódzkich liceów ogólnokształcących. 

Poniżej przedstawiamy dane i wnioski odnoszące się do uczniów sześciu szkół, w których 

liczebności badanych uczniów wyniosły od 40 do 90 osób. W pozostałych czterech szkołach 

było zbyt mało badanych uczniów, aby prowadzić dla nich analizy statystyczne. 

Odpowiedzi tych uczniów zostały uwzględnione w danych dla całej zbiorowości w rozdziale 

pierwszym oraz w analizach jakościowych. 

 

3.1. Ocena nauczania zdalnego przez uczniów szkół 

 

Tabela 25. Ocena zdalnego nauczania przez uczniów szkół * (%) 

 

   Odpowiedzi   Szkoła  

     A 

  Szkoła 

     B 

  Szkoła 

     C 

  Szkoła  

      D 

 Szkoła 

     E 

  Szkoła 

     F 

a. bardzo dobrze, 

same lub prawie 

same plusy 

    

     3,2 

     

     2,5 

       

      7,5 

    

     3,4 

    

     0,0 

    

     0,0 

b. całkiem dobrze, 

przeważały plusy 

   27,4    35,0     28,7    32,8    23,4    30,5 

c. przeciętnie, 

trochę plusów, 

trochę minusów 

   

   44,7 

    

   42,5 

     

    43,8 

   

   53,5 

   

   44,4 

    

   26,2 

d. raczej źle, więcej 

minusów niż plusów 

   

   11,3 

    

   17,5 

     

    16,2 

    

     8,6 

   

   22,6 

  

   23,6 

e. źle, same lub 

prawie same minusy 

    

     6,4 

   

   12,5 

       

      3,8 

    

     1,8 

    

     8,6 

  

   19,7 

   Razem 

Liczebność 

 100,0 

 N= 64 

 100,0 

  N=40 

  100,0 

   N=84 

 100,0 

  N=60 

 100,0 

 N= 90 

 100,0 

 N= 44 

 
*Nazwy i numery konkretnych szkół ( liceów) zostały zastąpione literami A, B, C, D, E, F. 

W raportach sporządzonych dla poszczególnych szkół podane zostały wyniki badań uczniów danej szkoły na tle 

wyników ogółu badanych. 

 

Wyniki zawarte w tabeli upoważniają do następujących ustaleń badawczych : 

 

1. Występują pewne różnice pomiędzy uczniami szkół pod względem oceny nauczania 

zdalnego realizowanego przez nauczycieli . 

 

2. Jeśli chodzi o odpowiedź „a „ - bardzo dobrze - najwyższy odsetek uczniów -  7,5% 

zanotowano wśród licealistów szkoły C , w dwóch szkołach E i F  żaden z uczniów nie 

dostrzegał w nauczaniu zdalnym samych plusów. 

 

3.Łączny odsetek ocen o wydźwięku pozytywnym (odpowiedzi: bardzo dobrze lub całkiem 

dobrze ) charakteryzuje uczniów szkoły B (37,5%), szkoły C (36,2%) oraz szkoły D (36,2%), 

najrzadziej pozytywnie ocenili zdalne nauczanie realizowane przez szkolę uczniowie szkoły E 

(23,4%). 

 



51 

 

4. Najbardziej krytyczni w ocenie zdalnego nauczania byli uczniowie szkoły F - 43,3% 

uczniów tego liceum udzieliło odpowiedzi raczej źle lub źle, w tym blisko co piąty uczeń tej 

szkoły (19,7%) widział same lub prawie same minusy zdalnego nauczania. 

Dość surowi (krytyczni) byli także uczniowie szkoły E - 31,2% spośród nich negatywnie 

oceniło zdalne nauczanie oraz uczniowie szkoły B - 30,0% ocen negatywnych. Tylko w 

dwóch szkołach ( E i F) oceny negatywne przeważały nad ocenami pozytywnymi. Relatywnie 

najmniej ocen negatywnych zanotowaliśmy wśród uczniów szkoły D - zaledwie 10,4 % 

uczniów tego liceum oceniło działania nauczycieli w okresie nauki zdalnej negatywnie. 

 

5. W każdej z sześciu szkół najliczniejszy był odsetek tych uczniów, którzy wystawiali 

nauczycielom swojej szkoły ocenę przeciętną, dostrzegając w nauczaniu zdalnym trochę 

plusów i trochę minusów (odsetki od 42% do 54 % ) z wyjątkiem szkoły F, gdzie największy 

odsetek uczniów negatywnie ocenił szkołę. 

 

3.2. Radzenie sobie z nauką przez uczniów szkół w czasie epidemii i nauki zdalnej 

 

Tabela 26. Radzenie sobie z nauką przez uczniów szkół w czasie epidemii i nauki zdalnej (%) 

 

    Odpowiedzi  Szkoła 

     A 

  Szkoła  

     B 

  Szkoła    

     C 

 Szkoła 

     D 

  Szkoła 

      E 

 Szkoła 

    F 

a. słabo, miała/em 

bardzo dużo problemów 

     4,8       6,1     6,2      6,7      6,2    10,0 

b. nie najlepiej, miała/em 

sporo problemów 

   17,6    13,5     8,8    11,8    14,6    22,5 

c.  różnie, raz lepiej raz 

gorzej , miała/em trochę 

problemów  

 

   37,6 

 

   29,7 

 

  40,0 

 

   33,8 

 

   28,6 

 

   32,5 

d. całkiem dobrze, 

miała/em tylko nieliczne 

problemy 

 

   25,5 

 

   37,6 

 

  35,0 

 

   37,0 

 

   41,9 

 

   32,4 

e. bardzo dobrze, nie 

miała/em żadnych 

problemów 

 

   14,5 

 

   10,6 

 

  10,0 

 

     9,7 

 

     8,6 

 

     2,6 

       Razem  100,0  100,0 100,0  100,0  100,0  100,0 

 

Dane zawarte w tabeli prowadzą do następujących wniosków badawczych : 

 

1.Wśród uczniów wszystkich badanych szkół odsetek licealistów i licealistek radzących sobie 

całkiem dobrze lub bardzo dobrze (suma odpowiedzi d i e) był wyższy niż odsetek tych  

uczniów, którzy nie radzili sobie lub radzili sobie nie najlepiej (suma odpowiedzi a i b) . 

 

2. Występują jednak dość wyraźne różnice pomiędzy uczniami poszczególnych liceów w 

odniesieniu do samooceny radzenia sobie z nauką w okresie zdalnego nauczania. 

 

3. Najgorzej radzili sobie z nauką uczniowie szkoły F - 32,5 % ocen negatywnych, co trzeci 

uczeń tej szkoły miał zatem różne problemy związane z nauką. Jak pamiętamy ( poprzedni 

rozdział), uczniowie tej szkoły najbardziej krytycznie ocenili też nauczanie zdalne 

realizowane przez nauczycieli szkoły. 
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W przypadku uczniów pozostałych szkół odsetek negatywnych samoocen mieścił się w 

przedziale od 15 % do 22 % 

 

4.Najbardziej pozytywnie ocenili swoje umiejętności radzenie sobie z nauką uczniowie szkoły 

D  - ponad połowa z nich ( 50,5%) dość dobrze lub całkiem dobrze radziła sobie z nauką. 

Uczniowie trzech liceów ( B,C i E) zanotowali wynik w granicach 45% - 50%, w szkole A 

uczniów radzących sobie dobrze było 41,0%. 

Najniższy odsetek dobrze radzących sobie był wśród uczniów szkoły F - 35,0%. 

Jakiego rodzaju problemy z nauką wystąpiły wśród uczniów szkół ? 

 

3. 3. Przyczyny trudności w uczeniu się uczniów szkół 

 

Tabela 27. Przyczyny trudności w uczeniu się uczniów szkół (%) 

 

Przyczyny trudności - 

odpowiedzi 

 Szkoła 

    A 

  Szkoła 

       B  

  Szkoła 

      C 

   Szkoła 

       D 

 Szkoła 

     E  

Szkoła 

     F 

a. braki własne ( w 

motywacji, organizacji  

samodyscyplinie, itp.) 

 

   67,1 

 

   57,5 

 

   55,5 

 

   57,7 

 

   57,8 

 

   52,2 

b. brak dobrego kontaktu z 

nauczycielami 

   42,2    25,0    40,5    38,6    61,1    45,6 

c. ogólna atmosfera 

epidemiczna ( niepewność, 

obawy, itp.) 

   

   45,3 

 

   35,0 

 

   35,8 

 

   40,6 

 

   45,6 

 

   41,5 

d. problemy z Internetem – 

zbyt wolny Internet 

zawieszał się  

 

   21,8 

 

   27,5 

 

   50,0 

 

   45,1 

 

   36,7 

 

   39,1 

e. brak kontaktu z 

kolegami/koleżankami w 

klasie 

   35,1 

    

   27,5 

   

   33,5    36,8    34,4    23,5 

f. słaba jakość materiałów 

od nauczycieli 

   20,3    32,5    26,2    17,5    36,7    43,5 

g. warunki w domu- 

ciasnota, nerwowa 

atmosfera 

 

   12,5 

 

   22,5 

 

   14,3 

 

   10,5 

 

     6,7 

 

   10,7 

h. brak  dostępu lub 

ograniczony dostęp do 

komputera 

 

   10,9 

 

     7,5 

 

    7,1 

 

   15,8 

 

   11,1 

 

   15,2 

Nie miałem żadnych 

trudności 

     9,4    12,5     4,8    10,5      7,8     7,5 

Razem *   264,2   240,5  267,7   273,1  297,9   283,2 

 
* Suma odpowiedzi jest większa niż 100%, gdyż badani uczniowie mogli wybrać i zaznaczyć dowolną liczbę 

odpowiedzi. Z danych wynika, że uczniowie zaznaczali średnio ok. 2,8 odpowiedzi  

 

Z danych zamieszczonych w tabeli wynikają następujące wnioski : 

 

1. Najczęściej wskazywaną przez uczniów trudnością w uczeniu się były w prawie wszystkich 

szkołach (z wyjątkiem szkoły E) braki własne uczniów - w motywacji, samodyscyplinie, itp.- 

wskazuje je ponad 60% uczniów szkół. 
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2. Uczniowie szkół różnili się liczbą wskazanych przyczyn trudności w uczeniu się, najwięcej 

przyczyn wskazali uczniowie szkoły E (3,0 na jedną osobę ), najmniej uczniowie szkoły B 

(2,4 na jednego ucznia ). 

 

3. Uczniów, którzy nie wskazali żadnych trudności było od 5% (szkoła C) do 12% (szkoła B) 

 

4. Różnice pomiędzy uczniami szkół  - rozpiętość  różnic: 

 

- braki własne (najwyższy odsetek uczniów - 67%, najniższy odsetek - 52 %) 

- brak dobrego kontaktu  z nauczycielami (najwyższy odsetek - 64%, najniższy odsetek -25%)  

- ogólna atmosfera epidemiczna ( najwyższy odsetek  - 46%, najniższy odsetek  - 35%)  

- problemy z Internetem (najwyższy odsetek - 50%, najniższy - 22%) 

- brak kontaktu z kolegami/koleżankami w klasie (najwyższy odsetek - 37%, najniższy - 27%) 

- słaba jakość materiałów od nauczycieli (najwyższy odsetek - 43%, najniższy - 17% ) 

- warunki w domu- ciasnota, nerwowa atmosfera (najwyższy odsetek - 14 %, najniższy-7,5%) 

- brak lub ograniczony dostęp do komputera, laptopa(najwyższy odsetek-16%, najniższy -7%) 

 

 3. 4. Wyniki w nauce osiągnięte przez uczniów szkół ( zadowolenie z wyników) 

 

Tabela 28. Wyniki w nauce osiągnięte przez uczniów szkół - zadowolenie z wyników (%) 

 

    Odpowiedzi   Szkoła 

      A 

  Szkoła 

      B  

 Szkoła 

     C  

   Szkoła 

      D 

  Szkoła 

      E 

 Szkoła 

      F 

a. bardzo dobre, 

jestem zdecydowanie 

zadowolona/y z 

efektów mojej nauki 

 

  17,8 

 

   21,6 

 

   10,0 

 

   12,5 

 

     6,2 

 

   14,3 

b. dość dobre, jestem 

raczej zadowolona/y 

z efektów mojej 

nauki 

 

  17,8 

 

   21,6 

 

   31,2 

 

   26,2 

 

   22,2 

 

   23,6 

przeciętne jestem 

trochę zadowolona/y,  

trochę nie 

 

  32,3 

 

   18,5 

 

   28,8 

 

   32,6 

 

   48,1 

 

   28,7 

d. raczej słabe, nie 

jestem zadowolona/y 

ze swoich wyników 

 

  19,6 

 

   18,5 

 

   22,5 

 

   16,6 

 

   13,6 

 

    4,8 

e. słabe, osiągnięte 

wyniki w nauce 

zupełnie mnie nie 

zadowalają  

 

  12,5 

 

   18,5 

 

     7,5 

 

   12,1 

 

     9,7 

 

   28,6 

       Razem  100,0  100,0   100,0   100,0   100,0  100,0 

 

Dane zawarte w tabeli nasuwają następujące wnioski badawcze : 

 

1. Odsetek uczniów zadowolonych z wyników osiągniętych w nauce w okresie epidemii i 

nauki zdanej jest wyższy niż odsetek uczniów niezadowolonych z wyników w przypadku 

pięciu szkół. Tylko w przypadku uczniów szkoły F odsetek niezadowolonych przewyższa 

odsetek zadowolonych. Jeszcze raz potwierdza się niekorzystna sytuacja uczniów tego liceum 
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(uczniowie tego liceum najbardziej krytycznie oceniali zdalne nauczanie, najsłabiej sobie 

radzili z a nauką i są najmniej zadowoleni z jej efektów). 

 

2. Znaczny odsetek uczniów poszczególnych szkół był tylko częściowo zadowolony z 

osiągniętych wyników (odpowiedź „c”) - występuje jednak znaczna rozpiętość odsetków tej 

odpowiedzi pomiędzy uczniami szkół: od 18,5%  w przypadku uczniów szkoły B do 48,1% 

wśród uczniów szkoły E. 

 

3. Najwyższy odsetek zadowolonych jest wśród uczniów dwóch szkół B i C (odpowiednio 

43,2% i 41,2% ), relatywnie najmniej zadowolonych uczniów było w szkole E - 28,4%. 

 

4.Jeśli chodzi o uczniów niezadowolonych to jest ich relatywnie najwięcej (najwyższy 

odsetek) w szkole B (37,0%), następnie w szkole F (33,4%), przy  czym w tym ostatnim 

przypadku zdecydowanie najwięcej jest uczniów zupełnie niezadowolonych (słabe wyniki)- 

28,6%, o 15 pkt. procentowych więcej niż wynosi średnia dla całej badanej zbiorowości 

licealistów. Natomiast proporcjonalnie najmniej uczniów niezadowolonych zanotowaliśmy  

w  szkole E - 23,3%. 

 

5.Warto zauważyć, że dwie szkoły charakteryzują się kontrastowymi wzorami zadowolenia - 

niezadowolenia, mianowicie uczniowie szkoły B przodują w odsetkach uczniów 

zadowolonych ale także w odsetkach uczniów niezadowolonych, natomiast wśród uczniów 

szkoły E najmniej było uczniów zadowolonych ale też najmniej w grupie niezadowolonych  

(dominowały tu oceny „c” – częściowo zadowolonych). 

 

3.5. Poglądy uczniów szkół na temat wpływu nauczycieli i uczniów na wyniki w nauce 

 

Tabela 29. Poglądy uczniów szkół na temat wpływu nauczycieli i uczniów na wyniki w nauce 

 

  Od czego/kogo zależały 

twoje wyniki w nauce - 

 odpowiedzi 

   Szkoła   

       A   

     (%) 

  Szkoła 

      B   

    (%) 

   Szkoła 

      C 

    (%)  

  Szkoła    

      D  

    (%)  

 Szkoła 

      E  

    (%) 

 Szkoła  

     F  

   (%) 

a.  przede wszystkim od 

pracy i zaangażowania 

nauczycieli 

 

    0,7  

 

    2,7 

 

    5,7 

 

    7,4 

 

    4,5 

 

    7,2 

b.  trochę od pracy 

własnej, ale w większym 

stopniu od pracy 

nauczycieli 

 

    9,7 

 

    6,1 

 

    9,7 

 

  14,3 

 

  16,6 

 

    7,2 

c. w połowie od pracy 

nauczycieli, a w połowie 

od pracy własnej 

 

  40,6 

 

  37,6 

 

  34,6 

 

  31,3 

 

  23,3 

 

  33,4 

d. trochę od nauczycieli, 

ale w większym stopniu 

od pracy własnej 

 

  33,8 

 

  32,4 

 

  36,4 

 

  31,3 

 

  33,4 

 

  40,6 

e. przede wszystkim od 

mojej pracy i 

zaangażowania 

 

  16,2 

 

  18,5 

 

  13,6 

 

  15,7 

 

  22,2 

 

  11,6 

       Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Dane zawarte w tabeli pozwalają na sformułowanie następujących wniosków : 

 

1. Znacznie większy odsetek uczniów uważa, ze wyniki osiągnięte przez nich w nauce w 

okresie nauki zdalnej  w znacznym stopniu zależały od nich samych, ich pracy i 

zaangażowania, w małym stopniu od pracy nauczycieli. Prawidłowość ta dotyczy uczniów 

wszystkich badanych szkół. 

 

2. Występują jednak pewne różnice w odpowiedzi na analizowane pytanie pomiędzy 

uczniami poszczególnych szkół. 

 

3. Relatywnie duży odsetek uczniów szkoły D  i E (ponad 20%) skłonny jest przypisać swoje 

wyniki przede wszystkim pracy nauczycieli, podobny pogląd wyraża relatywnie mała część 

uczniów szkoły A i szkoły B (ok. 10%) 

( kontekst tych odpowiedzi może być różny, gdyż uczniowie szkoły D relatywnie najlepiej 

ocenili zdalne nauczanie realizowane przez nauczycieli szkoły a uczniowie szkoły E byli w 

swojej ocenie relatywnie najbardziej krytyczni). 

 

4.Około połowy uczniów w każdej ze szkół uważa, że wyniki w nauce zawdzięcza przede 

wszystkim własnej pracy i zaangażowaniu (najwięcej jest takich uczniów w  szkole E  - 

55,6%, najmniej w szkole D - 47%). 

 

5. Znaczny odsetek uczniów uważa, że ich wyniki w nauce zależały w połowie od pracy 

nauczycieli a w połowie od własnej pracy, sądzi tak od 23,3 % uczniów (szkoła E) do 40,6% 

uczniów (szkoła A) 

 

3. 6. Trudności odczuwane przez uczniów szkół w  czasie pandemii i nauki zdalnej 

 

Tabela 30. Trudności odczuwane przez uczniów szkół w  czasie pandemii i nauki zdalnej (%) 

 

Odpowiedzi    Szkoła  

      A 

  Szkoła 

      B  

 Szkoła  

     C  

  Szkoła  

      D 

  Szkoła 

     E    

 Szkoła 

      F   

a. przeciążenie 

zadaniami szkolnymi 

   40,1     62,5   67,7    52,3    66,7    55,5 

b. brak spotkań z 

przyjaciółmi 

   67,1     50,0   65,0    60,0    61,1    44,4 

c. nuda monotonia    46,4     52,5   43,5    47,3    57,8    46,7 

d. niemożność 

wychodzenia z domu 

   25,7     42,5   35,6    41,2    32,2    37,8 

e. niedogodności 

psychiczne 

   39,1     30,0   20,7    25,1    37,8    37,8 

f. brak sportu, ruchu 

na powietrzu 

   35,9      27,5   35,6    36,6    31,1    26,7 

g. zmęczenie 

informacjami na 

temat epidemii 

 

   31,2 

 

     22,5 

 

  21,6 

 

   36,1 

 

   26,7 

 

   24,4 

h. ciągłe 

przebywanie z 

rodziną 

 

   37,5 

 

     40,0 

 

  30,5 

 

  18,2 

 

   26,7 

 

   28,7 

Razem *   323,0     337,5  320,2  317,7   340,1  302,8 
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* Uczniowie mogli wskazać trzy najbardziej uciążliwe problemy z listy 8 zaproponowanych w ankiecie, dlatego 

suma odsetków odpowiedzi jest większe niż 100% 

 

Następujące wnioski wynikają z danych zamieszczonych w tabeli : 

 

1.Uczniowie każdej z badanych szkół wymienili zbliżoną ilość trudności, najwięcej 

uczniowie szkoły E - 3,4 na osobę, najmniej uczniowie szkoły F- 3,0 na osobę. 

 

2. Uczniowie badanych szkół różnią się zasięgiem (odsetkiem) wskazań na poszczególne 

trudne okoliczności w sposób następujący - rozpiętości różnic : 

 

- przeciążenie nauką (najwyższy odsetek - 68%), najniższy odsetek - 40%) 

- brak spotkań z przyjaciółmi ( najwyższy odsetek- 67% najniższy odsetek  - 44% ) 

- nuda, monotonia (najwyższy odsetek - 58%, najniższy odsetek - 43%) 

- niemożność wychodzenia z domu (najwyższy odsetek - 42%, najniższy odsetek - 26%) 

- niedogodności psychiczne (najwyższy odsetek - 39%,  najniższy odsetek - 21 % ) 

- brak sportu, ruchu na świeżym powietrzu (najwyższy odsetek - 37%, najniższy odsetek -

27%) 

- zmęczenie informacjami (negatywnymi) na temat epidemii (najwyższy odsetek - 36%, 

najniższy odsetek - 22% ) 

-  ciągłe przebywanie z rodziną (najwyższy odsetek - 40%, najniższy odsetek - 18%) 

 

3.7. Samopoczucie psychiczne  uczniów szkół w okresie epidemii 

 

Tabela 31. Samopoczucie psychiczne  uczniów szkół w okresie epidemii (%) 

 

Odpowiedzi    Szkoła 

      A 

   Szkoła 

       B    

  Szkoła  

      C 

  Szkoła 

      D  

  Szkoła 

     E 

  Szkoła  

      F 

a. przez większość  

miała/em złe 

samopoczucie 

    22,6     21,6     12,5    15,4   17,3    9,6 

b. dość często 

miała/em nie 

najlepsze 

samopoczucie 

     

    19,6 

   

    13,5 

  

    18,7 

   

   18,8 

   

   17,3 

   

  21,4 

c. różnie, raz dobre , 

raz gorsze 

samopoczucie 

 

    27,3 

 

    29,8 

 

    18,8 

 

   28,7 

 

   27,2 

 

  40,5 

d. przez większość 

czasu miała/em 

raczej dobre 

samopoczucie 

    16,1    24,5    31,2   20,4    28,5   21,4 

e. miała/em 

zdecydowanie dobre 

samopoczucie 

    14,5    10,6    18,8   12,5      9,7     7,1 

       Razem   100,0  100,0  100,0  100,0 100,0 100,0 

 

Dane zamieszone w tabeli pozwalają na następujące stwierdzenia badawcze : 
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1. Występują pewne różnice pomiędzy uczniami badanych szkół w odpowiedzi na pytanie o 

samopoczucie w okresie epidemii i nauki zdalnej. 

 

2. W każdej ze szkół odsetek uczniów, którzy cieszyli się dobrym samopoczuciem (suma 

odpowiedzi d i e) przewyższa odsetek uczniów, którzy doświadczali w badanym okresie złego 

lub nie najlepszego samopoczucia ( suma odpowiedzi a i b). 

 

3. Najwyższy odsetek uczniów którzy mieli złe samopoczucie (lub nie najlepsze) zanotowano 

wśród uczniów szkoły A (42,2%), najniższy zaś wśród uczniów szkoły F(31,0%) oraz wśród 

uczniów  szkoły C (31,2% ). 

Wynik uczniów szkoły F jest nieco zaskakujący, gdyż jak pamiętamy, uczniowie tego liceum 

relatywnie najsłabiej radzili sobie z nauką, najbardziej krytycznie oceniali szkole, byli 

najmniej zadowoleni z osiągniętych wyników w nauce. 

Wyraźnie największy odsetek uczniów tej szkoły miał skłonność do odpowiedzi „c” – różnie , 

co można też interpretować jako eufemizm słowa nie najlepiej. 

Średnia dla całej badanej zbiorowości to 34,2%. 

 

4.Z kolei w grupie uczniów dobrze czujących się w okresie epidemii dobrze najwyższy 

odsetek występuje wśród uczniów szkoły C (50,0%), najniższy zaś wśród uczniów szkoły F  

(28,5%) i uczniów szkoły A (30,6% ). Średnia dla całej badanej zbiorowości to 37,1%. 

 

5. Od 18,8 % (szkoła C) do 40,5% (szkoła F) wyniósł odsetek uczniów, którzy udzielili 

odpowiedzi na pytanie o samopoczucie : różnie raz lepiej , raz gorzej ( odpowiedź „c’) . 

 

3.8 . Emocje pozytywne i negatywne uczniów szkół - co przeważało ? 

 

Tabela 32. Emocje pozytywne i negatywne uczniów szkół - co przeważało ? (%) 

 

    Odpowiedzi  Szkoła 

      A 

  Szkoła 

      B 

   Szkoła  

      C  

  Szkoła  

      D 

 Szkoła  

    E  

  Szkoła  

      F 

a. zdecydowanie 

przeważały trudne 

emocje  

 

   15,7 

 

   15,0 

 

    3,7 

 

     5,4 

 

   13,5 

 

   14,7 

b. dość często emocje 

trudne przeważały nad 

emocjami 

przyjemnymi 

 

   28,1 

 

   15,0 

 

  20,6   

 

   18,2 

 

  24,4 

 

   12,9 

c. przeżywała/em 

trochę emocji trudnych 

a trochę przyjemnych 

 

   31,2 

 

   35,0 

 

  34,6 

 

   47,3 

 

  33,3 

 

   36,3 

d. emocje przyjemne  

przeważały nad 

trudnymi 

 

   12,5 

 

   22,5 

 

  26,6 

 

   20,0 

 

  17,9 

 

   27,6 

e. zdecydowanie 

częściej 

doświadczałem emocji 

przyjemnych 

 

   12,5 

 

   12,5 

 

  14,5 

 

     9,1 

 

  11,1 

 

     8,5 

     Razem  100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Z danych zamieszczonych w tabeli można wyciągnąć następujące wnioski : 

 

1. Uczniowie badanych szkół różnią się zakresem przeżywanych emocji pozytywnych i 

negatywnych. 

 

2. Uczniowie szkół, u których przeważały emocje negatywne nad pozytywnymi 

- szkoła A (43,8%)  

- szkoła E (37,9%)   

- szkoła F (37,6%)   

   Znacznie rzadziej doświadczali przewagi stanów negatywnych nad pozytywnymi uczniowie  

-     szkoły B (30,0%) 

- szkoły C (24,3%)  

-     szkoły D (23,7%) 

 

3. Jeśli chodzi o uczniów, u których przeważały emocje pozytywne nad negatywnymi to 

kolejność szkół jest następująca : 

-     szkoła C (42,1%) 

- szkoła D (36,1%) 

- szkoła F  (36,1%) 

- szkoła B  (35,0%) 

- szkoła E  (29,0%) 

- szkoła A ( 25,%) 

 

Reasumując największy odsetek uczniów charakteryzujących się  „trudnym” stanem 

emocjonalnym było w szkole A i w szkole E , największy odsetek uczniów cieszących się 

pozytywnym stanem emocjonalnym  był w szkole C i w szkole D. 

 

3.9. Radzenie sobie psychiczne uczniów szkół w okresie epidemii i nauki zdalnej 

 

Tabela 33. Radzenie sobie psychiczne uczniów szkół w okresie epidemii i nauki zdalnej (%) 

 

  Odpowiedzi    Szkoła 

      A 

  Szkoła 

      B  

  Szkoła  

      C 

   Szkoła  

       D 

  Szkoła  

      E 

  Szkoła  

      F 

a. często nie 

radziła/em sobie 

   10,0    11,1     2,4      3,5    12,5     7,1 

b. raczej  nie 

najlepiej 

   20,0    11,1     3,6    14,2    12,5   11,7 

c. różnie , raz 

dobrze, raz gorzej 

   21,6    19,4    28,3    31,5    25,0   33,8 

d. na ogół 

całkiem dobrze 

   28,4    33,4    33,2    31,5    28,7   23,8 

e. zwykle bardzo 

dobrze 

   20,0    25,0    32,5    19,3    21,3   23,6 

       Razem  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

 

Z danych zamieszczonych w tabeli wynikają następujące ustalenia badawcze : 
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1.Występuje zróżnicowanie odpowiedzi na pytanie o radzenie sobie psychiczne w okresie 

epidemii pomiędzy uczniami poszczególnych szkół. Dotyczy to zarówno odsetka osób dobrze 

radzących sobie jak i odsetka osób niezbyt dobrze radzących sobie (lub nie radzących sobie). 

 

2. I tak zdecydowanie najniższy odsetek osób nie radzących sobie charakteryzował uczniów 

szkoły C (zaledwie 6,0% z nich przyznało się do słabego radzenia sobie z negatywnymi 

emocjami i trudnymi sytuacjami, towarzyszącymi im w czasie epidemii). Najwyższy 

wskaźnik słabego radzenia sobie był udziałem uczniów szkoły A (30,0%), odsetek powyżej 

20% wystąpił także w przypadku uczniów szkoły E (25,0%) oraz uczniów szkoły B (22,2%). 

 

3.Relatywnie wysoki odsetek uczniów dobrze radzących sobie psychicznie z sytuacją 

epidemii i nauczania zdalnego był udziałem uczniów szkoły C (65,7%) oraz uczniów szkoły 

B (58,4%). Relatywnie najmniej uczniów dobrze radzących sobie było w szkole F (47,4%) 

oraz wśród uczniów szkoły A (48,4%). 

 

4.Uczniowie dość często udzielali też odpowiedzi „c”, twierdząc, że radzili sobie różnie, raz 

lepiej raz gorzej ( najrzadziej w szkole B -19,4%, najczęściej w szkole F - 33,8%). 

 

3.10. Bilans epidemii wśród uczniów szkół 

 

A. Zmiany negatywne 

 

Tabela 34. Bilans epidemii wśród uczniów szkół – skutki i zjawiska negatywne (%) 

 

Skutki negatywne - 

odpowiedzi 

  Szkoła  

     A 

  Szkoła  

      B  

  Szkoła  

      C    

  Szkoła  

      D 

   Szkoła 

      E    

  Szkoła 

      F 

a. mam poczucie 

utraty wielu szans 

   43,8    30,0     38,6    33,5    48,7    29,5 

b. jestem pełen 

obaw co do 

przyszłości 

  

   35,9 

 

   30,0 

 

    27,6 

 

   36,8 

 

   45,6 

 

   52,3 

c. zaniedbałem 

naukę szkolną 

 

   35,1 

 

   35,0 

 

    33,5 

 

   31,6 

 

   38,7 

 

   47,7 

d. pogorszyło się 

moje zdrowie 

fizyczne 

 

   36,0 

 

   30,0 

 

    33,5 

 

   24,6 

 

   40,0  

 

   34,1 

e. był to dla mnie 

czas stracony 

   26,6    20,0     22,6    26,5    35,6    38,6 

f. czuję się teraz 

słabszy 

psychicznie 

 

   25,4 

 

   27,5 

 

    20,2 

 

   24,6 

 

   35,6 

 

   29,5 

g. pogorszyły się 

moje relacje ze 

znajomymi 

 

   20,3 

 

   22,5 

 

   26,2 

 

   28,6 

 

   27,8  

 

   25,0 

h. pogorszyły się 

moje relacje z 

rodziną 

 

     6,3 

 

     2,5 

   

      7,1 

 

   10,5 

 

   11,1 

 

   11,6 

Razem *   229.4   197,5    213,3   216,7   288,6   268,3 

Liczebność   N=64   N=40    N=84   N=60   N=90   N= 44 
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 * Suma większa niż 100 %, gdyż badani uczniowie mogli wybrać dowolną liczbę odpowiedzi z 8 

zaproponowanych w ankiecie 

 

Z danych zawartych w tabeli wynikają następujące wnioski : 

 

1. Najwięcej negatywnych zjawisk wskazali uczniowie szkoły E (2,9 na osobę), najmniej 

uczniowie szkoły B (średnio 2,0 na osobę). 

 

2. Kolejność negatywnych zjawisk wymieniana przez uczniów poszczególnych szkół jest 

zbliżona, występują jednak różnice w zasięgu wskazywanych przez nich zjawisk 

 

3.Największe różnice dotyczą : 

 

- licznych obaw co do przyszłości (od 28% do 52 %) 

- poczucia utraty wielu szans (od 30% do 49%) 

- zaniedbania nauki szkolnej (od 32% do 48%) 

- pogorszenia się zdrowia fizycznego (od 25% do 40%) 

- poczucia straconego czasu (od 20% do 39 % ) 

- poczucia pogorszenia zdrowia psychicznego (od 20%  do 36%) 

 

B. Zmiany pozytywne 

 

Tabela 35. Bilans epidemii wśród uczniów szkół - zjawiska i zmiany pozytywne (%) 

 

Skutki (zjawiska) 

pozytywne- 

odpowiedzi 

    Szkoła 

       A 

  Szkoła 

      B 

  Szkoła 

      C 

   Szkoła 

       D 

  Szkoła 

      E 

  Szkoła 

       F 

a. realizowała/em 

swoje pasje i 

zainteresowania 

    

     50,0 

   

    42,5 

 

    46,4 

 

    56,1 

 

   48,7 

 

    56,5 

b. wykorzystała/em 

ten czas dla 

własnego rozwoju 

     

     25,9 

 

    42,5 

 

    32,1 

 

    31,6 

 

   20,0 

 

    39,1 

c. utrzymała/em lub 

poprawiłem relacje 

ze znajomymi 

 

     25,9 

 

    22,5 

 

    29,9 

 

    29,6 

 

   32,2 

 

    28,3 

d. wzmocniła/em 

relacje z rodziną 

     21.8     37,5     26,2     31,6    27,8     23,5 

e. wykorzystała/em 

ten czas na  naukę 

 (obowiązki szkolne) 

 

     23,4 

 

    27,5 

 

    26,2 

 

    22,6 

 

   28,7 

 

    19,6 

f. utrzymała/em lub 

poprawiłem swoje 

zdrowie fizyczne 

 

     21,8 

 

    15.0 

 

    21,4 

 

    24,6 

 

   28,7 

 

    17,4 

g. z nadzieją patrzę 

w przyszłość 

     20,3     25,0     15,5     19,3    17,8     15,2 

h. czuję się teraz 

mocniejsza/y 

psychicznie niż 

przed epidemią 

 

     15,6 

 

     12,5 

 

    17,7 

 

   22,6 

 

  16,7 

 

    15,2 
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Razem *     204,7     225,0    215,4    238,0  220,6    214,8 

 
 * Suma większa niż 100 %, gdyż badani uczniowie mogli wybrać dowolną liczbę odpowiedzi z 8 

zaproponowanych w ankiecie 

 

Dane zamieszczone w tabeli prowadzą do następujących wniosków: 

 

1. Występują  niewielkie różnice pomiędzy uczniami szkół w ilości wskazywanych skutków 

pozytywnych,  średnio pomiędzy 2,0 a 2,4 zjawisk pozytywnych na osobę. 

 

2. Uczniowie wszystkich badanych szkół najczęściej wskazywali, że realizowali swoje pasje i 

zainteresowania. 

 

3. Największy odsetek uczniów szkoły B wykorzystał czas epidemii dla własnego rozwoju 

(42,5%), najmniejszy odsetek wskazali uczniowie A (25,9%),  podobnie jeśli chodzi o 

wzmocnienie relacji z rodziną (najwyższy odsetek uczniowie  szkoły B (37,5 %), najniższy 

odsetek uczniowie szkoły A (31,8%). 

 

 Różnice pomiędzy uczniami szkół - podsumowanie 

 

1.Badania ujawniły różnice pomiędzy uczniami poszczególnych szkół w zakresie opinii, ocen, 

doświadczeń, umiejętności radzenia sobie z nauką, samopoczucia i przeżywanych emocji.  

 

2. Różnice pomiędzy szkołami były mniejsze niż różnice wewnątrz szkół. 

 

3.Wielkość tych różnic dotyczących poszczególnych badanych aspektów została określone w 

poszczególnych podrozdziałach opracowania. 

 

4.Przy interpretacji uzyskanych wyników (różnic) trzeba uwzględnić następującą uwagę: 

 próba badawcza nie była reprezentatywna, a liczebność badanych uczniów poszczególnych 

szkół niewielka (od 40 do 90 osób),  dlatego z dużą ostrożnością należy przenosić uzyskane 

wyniki i prawidłowości na całą zbiorowość uczniów szkół. 

 

5. Pomimo tego zastrzeżenia szkoły (nauczyciele) powinni bliżej przyjrzeć się uzyskanym 

danym charakteryzującym postawy, oceny i doświadczenia uczniów każdej ze szkół, mogą 

także porównać wyniki uczniów ich szkoły z wynikami dla całej badanej zbiorowości oraz 

wynikami poszczególnych szkół (analizy takie zostały to zaprezentowane w raportach 

przekazanych do poszczególnych szkół). 
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Część III. Uwarunkowania świadomościowe opinii uczniów 

 
Wstęp 

 

1. Uczniowie o dobrym i złym samopoczuciu - różnice 
 

      1. Samopoczucie a ocena zdalnego nauczania 

      2. Samopoczucie a radzenie sobie z nauką w okresie zdalnego nauczania  

      3. Samopoczucie a skala i rodzaje trudności związane z uczenie się 

4. Samopoczucie a samoocena wyników uczenia ( zadowolenie z wyników) 

5. Samopoczucie a uciążliwości ( trudności) czasu epidemii i nauki zdalnej 

      6. Samopoczucie a bilans emocji pozytywnych i negatywnych 

      7. Samopoczucie a radzenie sobie psychiczne w sytuacji epidemii i nauki zdalnej 

      8. Samopoczucie a bilans zmian po trzech miesiącach epidemii i nauki zdalnej 

 

2. Uczniowie zadowoleni i niezadowoleni z osiągniętych wyników - różnice 

 
      1. Wyniki w nauce a ocena zdalnego nauczania 

      2. Wyniki w nauce a radzenie sobie z nauką w okresie zdalnego nauczania  

      3  Wyniki w nauce a skala i rodzaje trudności związane z uczenie się 

      4. Wyniki w nauce a uciążliwości ( trudności) czasu epidemii i nauki zdalnej 

      5. Wyniki w nauce a bilans emocji pozytywnych i negatywnych 

      6. Wyniki w nauce a radzenie sobie psychiczne w sytuacji epidemii i nauki zdalnej 

      7. Wyniki w nauce a bilans zmian po trzech miesiącach epidemii i nauki zdalnej 

 

3.Uczniowie pozytywnie i negatywnie oceniający zdalne nauczanie - różnice 

 

1.  Ocena zdalnego nauczania a radzenie sobie z nauką   

      2.  Ocena zdalnego nauczania a skala i rodzaje trudności związane z uczenie się   

      3.  Ocena zdalnego nauczania a samoocena wyników uczenia ( zadowolenie z wyników) 

4. Ocena zdalnego nauczania a uciążliwości ( trudności) czasu epidemii i nauki zdalnej 

5. Ocena zdalnego nauczania – grupy o skrajnie rożnych ocenach 
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Wstęp 
 

 

 

Ta część raportu poświęcona jest analizie świadomościowych (psychologicznych) 

uwarunkowań i korelatów opinii, ocen i kondycji psychicznej uczniów. 

 

Analizie poddano ważne, kluczowe wymiary zróżnicowania, jakie ujawniły się w badaniach, 

takie jak : 

- samopoczucie uczniów 

- wyniki w uczeniu się ( zadowolenie z wyników) 

- oceny zdalnego nauczania  

 

Z wymiarami tymi wiążę się (korelują z nimi) istotne różnice w opiniach, postawach i emocjach 

(samopoczuciu) badanych licealistów, będących przedmiotem badania. 

 

Kolejno zatem przeanalizuję różnice w wymiarze samopoczucia uczniów, porównując dwie 

kontrastowo dobrane grupy badanych uczniów (III.1.) 

 

- grupę uczniów, którzy w okresie epidemii i nauki zdalnej doznawali wielu rudnych emocji i  

  mieli na ogół złe samopoczucie 

- grupę uczniów cieszących się w badanym okresie dobrym samopoczuciem  

 

Następnie przedstawię różnice w wymiarze wyników w nauce pomiędzy kontrastowo 

dobranymi grupami uczniów, które charakteryzowały się (III.2.) 

 

-  słabymi wynikami w nauce i brakiem zadowolenia z osiągniętych efektów 

-  dobrymi wynikami w nauce i zadowoleniem z osiągniętych rezultatów 

 

Wreszcie opiszę i przeanalizuję różnice pomiędzy grupami uczniów, którzy różnili się  

oceną zdalnego nauczania (III.3.) 

 

-  uczniami, którzy negatywnie ocenili zdalne nauczanie 

-  uczniami, którzy pozytywnie ocenili zdalne nauczanie 
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Rozdział 1.  Samopoczucie - uczniowie o złym i dobrym samopoczuciu 
 

Do analiz i porównań wzięliśmy pod uwagę uczniów, którzy wyrażali skrajne stany 

emocjonalne, tzn. uczniów, którzy mieli zdecydowanie dobre samopoczucie ( 51 osób - 12,8%) 

oraz uczniów, którzy przez większość czasu (na ogół) mieli złe samopoczucie  w okresie 

epidemii i nauki zdalnej ( 62 osoby - 16,3%). 

Poza zakresem analizy pozostawiliśmy uczniów, którzy ocenili swoje samopoczucie jako 

raczej  dobre (umiarkowanie dobre) - 22,8%) oraz uczniów, którzy mieli dość często nie 

najlepsze samopoczucie (18,5%) a także uczniów, którzy wybrali odpowiedź środkową , to 

znaczy czuli się różnie, raz lepiej raz gorzej (29,6%) 

 

1.Samopoczucie a ocena zdalnego nauczania  

 

Tabela 36. Samopoczucie uczniów a ocena przez nich zdalnego nauczania (%) 

 

  Jak no ogół czułeś się w 

okresie epidemii - 

odpowiedzi 

              Uczniowie  

   o dobrym samopoczuciu  

                 N= 51 

           Uczniowie  

  o złym samopoczuciu 

               N=62 

a. bardzo dobrze, same lub 

prawie same plusy 

                 13,8                  1,6 

b.całkiem dobrze, przeważały 

plusy 

                 35,3                  8,1 

c. przeciętnie, trochę plusów, 

trochę minusów 

                 27,5                50,0 

d. raczej źle, więcej minusów 

niż plusów 

                 13,8                20,7  

e źle, same lub prawie same 

minusy 

                   9,6                19,6 

    Razem                100,0              100,0 

 

Z danych zamieszczonych w tabeli wynikają następujące wnioski : 

 

1. Wśród badanych licealistów o dominującym złym samopoczuciu (62 osoby), 39,3% uczniów 

„wystawia” zdalnemu nauczaniu realizowanemu przez szkołę oceny negatywne, znacznie 

mniej bo  9,7% oceny pozytywne. Największa jest grupa  tych uczniów, którzy oceniają pracę 

szkoły jako przeciętną ( trochę plusów, trochę minusów) -  50,0%. 

 

2. Lepsze oceny wystawiają szkole i realizowanemu przez nauczycieli  nauczaniu zdalnemu 

osoby, które charakteryzowały się bardzo dobrym samopoczuciem w okresie epidemii. Blisko 

połowa z nich (49,2%) wystawia szkole ( nauczaniu zdalnemu) oceny pozytywne ( przewaga 

plusów nad musami lub same plusy), ale są też w tej grupie tacy uczniowie, którzy krytycznie 

oceniają zdalne nauczanie (23,4%). Co piąty z  grupy uczniów o bardzo dobrym samopoczuciu  

927,5% ) wystawia szkole ( nauczaniu zdalnemu) ocenę przeciętną. 

 

Podsumowując istnieje związek pomiędzy samopoczuciem w okresie epidemii a  oceną pracy 

nauczycieli w okresie zdalnego nauczania. 

Osoby o złym samopoczucia znacznie częściej krytycznie oceniają pracę nauczycieli w tym 

okresie niż uczniowie, którzy cieszyli się dobrym samopoczuciem. 
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2. Samopoczucie a trudności w uczeniu się 

 

Tabela 37. Samopoczucie uczniów a ich trudności w uczeniu się (%) 

 

  Odpowiedzi   Uczniowie źle czujący się Uczniowie dobrze czujący się 

a. słabo, miałem bardzo dużo 

problemów 

                18,3                 3,5 

b. nie najlepiej, miałem sporo 

problemów 

                23,4                 5,8 

c. różnie, raz lepiej raz gorzej 

, miałem trochę problemów 

                33,3               23,7 

d. całkiem dobrze, miałem 

tylko nieliczne problemy 

                20,0               31,6 

e. bardzo dobrze , nie miałem 

żadnych problemów 

                  5,0               35,4 

                Razem               100,0              100,0 

 

 Dane zamieszczone w tabeli pozwalają na wyciagnięcie następujących wniosków : 

 

1. Istnieje związek pomiędzy samopoczuciem w okresie epidemii a radzeniem sobie z 

samodzielną nauką. 

 

2.Uczniowie z bardzo dobrym samopoczuciem znacznie częściej niż uczniowie czujący się 

źle twierdzili, że dobrze lub bardzo dobrze radzili sobie z nauką ( 67,0%  w stosunku do 

25,0%). Odwrotnie jeśli chodzi odsetki radzących sobie słabo z nauką - 9,3% w stosunku do 

41,7%, odpowiednio w grupie dobrze czujących się i źle czujących się w okresie epidemii. 

Odpowiedź różnie wybrało 33,3% uczniów z grupy źle czujących się, i 23,7% w grupie 

uczniów cieszących się dobrym samopoczuciem. 

 

3. Samopoczucie  a przyczyny trudności w uczeniu się 

 

Tabela 38. Samopoczucie uczniów  a przyczyny trudności w uczeniu się (%) 

 

    Odpowiedzi   Uczniowie o złym 

   samopoczuciu 

Uczniowie o dobrym   

   samopoczuciu 

  Dane dla ogółu  

      badanych 

a. braki własne             78,5          30,4         61,7 

b. brak dobrego 

kontaktu z 

nauczycielami 

 

           58,5 

 

         27,6 

 

        45,7 

c. ogólna a atmosfera 

epidemiczna 

           65,0          11,7         42,0 

d. słabo działający 

internet  

           45,0          33,5         40,5 

e. brak kontaktu z 

kolegami 

           15,7          28,5         34,5 
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f. słaba  jakość 

materiałów od 

nauczycieli 

  

           41,5 

 

         15,7 

 

        25,9 

g. warunki w domu - 

ciasnota, nerwowa 

atmosfera 

 

           23,5 

 

           7,6 

 

        13,7 

h. brak lub 

ograniczony dostęp 

do komputera 

 

           13,7 

 

         11,8 

 

        11,7 

 Brak trudności            31,6            1,7           7,5 

Razem          371,0        170,5       283,2     

 

Wnioski z danych zamieszczonych w tabeli są następujące : 

 

1.Wystąpiły znaczące różnice w ilości i zasięgu trudności doświadczanych przez grupy 

uczniów o skrajnie różnym ( złym i dobrym) samopoczuciu. 

 

2. Uczniowie o złym samopoczuciu wskazali łącznie 213 trudności, co w przeliczeniu na 

jedna osobę daje wynik 3,4, podczas gdy uczniowie o dobrym samopoczuciu wymienili tylko 

77 trudności, średnio na osobę 1,5. 

 

3. Ponadto 31,6 % uczniów z grupy dobrze czujących się stwierdziło, że nie miało żadnych 

trudności w uczeniu się, w grupie osób źle czujących się tylko jedna osoba ( 1,6%) 

zadeklarowała brak trudności w uczeniu się. 

 

4. Jak pokazuje powyższe zestawienie znaczące wyższe odsetki uczniów ze złym 

samopoczuciem doświadczało w okresie epidemii różnego rodzaju trudności w samodzielnym 

uczeniu się. 

 

5. Ponad ¾ badanych ( 78,5%) z grupy o złym samopoczuciu wskazuje na braki własne , jako 

najczęściej występującą trudność, w grupie dobrze czujących się na tę przyczynę trudności 

wskazuję 30,4% (  różnica prawie 50 pkt. procentowych). 

Zatem niska ocena swoich umiejętności, krytycyzm wobec własnych deficytów 

stanowi korelat złego samopoczucia. 

 

6. Grupa źle czujących się znacznie częściej wskazuje na ogólną atmosferę towarzysząca 

epidemii, jako na przyczynę trudności w uczeniu się ( jest prawdopodobnie jeden z ważnych 

powodów złego samopoczucia) - aż 65% upatruje w tym przeszkodę w uczeniu się, w grupie 

dobrze czujących się nieliczni , bo zaledwie 12% wskazuje na tę trudność. 

Ujawnia się tutaj znaczenie cechy osobowości jaką jest wysoka wrażliwość emocjonalna  

(niestabilność emocjonalna, neurotyzm) , dla postrzegania ( doświadczania) trudnych versus 

przyjemnych stanów emocjonalnych  i ich wpływa na procesy związane z uczeniem się. 

 

7. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że 31,6 % uczniów z grupy dobrze czujących się 

stwierdziło, że nie miało żadnych trudności w uczeniu się, w grupie osób źle czujących się 

tylko jedna osoba( 1,7) zadeklarowała brak trudności w uczeniu się. 

 

8. Ponadto uczniom w złym stanie emocjonalnym znacznie częściej niż tym , którzy czuli się 

dobrze w okresie epidemii przeszkadzał  
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- brak kontaktów z nauczycielami ( brak wsparcia merytorycznego a może też 

emocjonalnego, niesamodzielność uczniów, większe oczekiwanie na pomoc ze strony 

nauczycieli) - 58,5%, w grupie drugiej tylko 27,6%  

- zła jakość materiałów przekazywanych przez nauczycieli 41,5% do 15,7% 

- warunki domowe ( ciasnota, napięta atmosfera) -  23,5% w stosunku do 7,6% 

 

9. Znaczne mniejsze różnice różnic pomiędzy analizowanymi grupami występują w ocenie 

takich czynników jak 

- trudności z Internetem ( 33,5% d o 45,0% ) 

- ograniczony dostęp do komputera (13,7% do 11,8%) 

 

10. Interesujące, że czynnik braku kontaktów z kolegami jest wskazywany częściej jako 

trudność przez uczniów czujących się lepiej w okresie epidemii (28,5%) niż przez uczniów o 

złym samopoczuciu ( 15,7%) 

Czynnik ten będzie wskazywany jako ważny wśród trudnych okoliczności towarzyszących 

sytuacji epidemicznej. Przy czym stanowił on trudność dla 51% młodzieży z grupy dobrze 

czujących się w okresie epidemii i tylko przez 37,1% tylko uczniów, którzy czuli się w czasie 

epidemii źle. 

Być może uczniowie źle czujący się nie mają zbyt dobrych relacji ze znajomymi ( kolegami z 

klasy ) i w sytuacji ograniczeń kontaktów, nie odczuwają tak silnie ich braku, jak ci 

uczniowie, którzy mają dobre relacje z rówieśnikami. 

 

4. Samopoczucie a wyniki osiągnięte w nauce ( zadowolenie z wyników) 

 

Tabela 39. Samopoczucie uczniów a wyniki osiągnięte w nauce - zadowolenie z wyników (%) 

 

Wyniki osiągnięte w nauce - 

odpowiedzi 

           Uczniowie o 

 dobrym samopoczuciu 

         Uczniowie o 

   złym samopoczuciu 

a. bardzo dobre, jestem 

zdecydowanie zadowolony z 

efektów mojej nauki 

 

             25,0 

 

                4,8 

b. dość dobre, jestem raczej 

zadowolony z efektów mojej 

nauki 

 

             40,4 

 

              14,5 

c. przeciętne jestem trochę 

zadowolony, trochę 

niezadowolony 

 

             23,2 

 

              30,6 

d. raczej słabe, nie jestem 

zadowolony ze swoich 

wyników 

 

               8,2 

 

              32,0 

e. słabe, osiągnięte wyniki w 

nauce zupełnie mnie nie 

zadowalają 

 

               3,2 

 

              18,0 

             Razem            100,0             100,0 

 

Z danych zamieszczonych w tabeli wynikają następujące wnioski: 

 

1. W grupie uczniów o złym samopoczuciu  ( 62 osoby ) połowa (50,0%) zupełnie nie była 

zadowolona lub raczej nie była zadowolona z osiągniętych wyników, uważała, że osiągnięte 
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przez nich wyniki w uczeniu się były słabe, 19 osób (30,6%) była  tylko częściowo zadowolona 

a częściowo nie, zaś 12 osób (19,5%) była zdecydowanie lub raczej zadowolona z wyników 

 

2. W grupie osób o dominującym dobrym samopoczucie ( 51 osób), 66,7% była zdecydowanie 

lub raczej zadowolona z wyników w nauce, tylko 11,4% osób nie była zadowolona ( zupełnie 

lub raczej niezadowoleni), pozostali badani  23,2%  byli częściowo zadowoleni a częściowo 

nie.  

 

Reasumując stan psychiczny uczniów ma znaczny wpływ ( jest skorelowany) na przebieg nauki 

i jej wyniki - zgodnie z zasadą „Dobrze się czujesz dobrze się uczysz „, nie określa jednak 

jednoznacznie ( nie determinuje) subiektywnego poczucia zadowolenia lub niezadowolenia z 

osiągniętych wyników, co piąty uczeń był zadowolony z wyników pomimo ( a może z tego 

właśnie z powodu  przełamania się) dominującego złego samopoczucia. 

 

5. Samopoczucie a  doświadczanie trudnych okoliczności  w okresie epidemii 

 

1. Zbadajmy związek pomiędzy samopoczuciem a postrzeganiem trudności okresu epidemii. 

Z jednej strony jest prawdopodobna hipoteza, że trudne i niecodzienne okoliczności związane 

z czasem epidemii i ich postrzeganie wpływały i wpływają na samopoczucie i jego 

postrzeganie, z drugiej, zaś przeżywane emocje mogą wpływać na doświadczane i 

postrzegane trudności , nasilając je lub osłabiając zgodnie z siłą i kierunkiem przeżywanych 

emocji. 

 

2. Jak wynika z uzyskanych wyników badań uczniowie odczuwający przeważnie negatywne 

stany emocjonalne, źle czujący się w czasie epidemii wskazują znacznie więcej czynników 

trudnych niż uczniowie o dobrym samopoczuciu ( średnio 3,8 wskazań w stosunku do 2,4 0. 

 

3.Uczniowie o złym samopoczuciu znacznie częściej (większe odsetki) wymieniają 

poszczególne trudne okoliczności niż uczniowie o dobrym samopoczuciu. 

 

Porównajmy listy trudności wymieniane przez uczniów dwóch grup uczniów. 

 

Tabela 40 . Samopoczucie uczniów a doświadczane przez nich trudności okresu epidemii 

 

Trudności 

(uciążliwości) -

odpowiedzi 

     Uczniowie o  

złym samopoczuciu 

             % 

       Uczniowie o   

 dobrym samopoczuciu 

                % 

      Ogół      

   badanych 

         % 

a. przeciążenie 

zadaniami szkolnymi 

           88,7              52,5        60,5 

b. niedogodności 

psychiczne 

           59,7                0,0        34,5 

c. ciągłe przebywanie 

z rodziną 

           50,0              15,7        28,7 

d. nuda, monotonia            48,6              27,4        52,5 

e. niemożność 

wychodzenia z domu 

           37,7              33,5        35,2 

f. brak spotkań z 

przyjaciółmi 

           37,1              51,0        57,7 
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* Badani uczniowie mogli wybrać  trzy odpowiedzi spośród ośmiu  zaproponowanej w ankiecie, dlatego suma 

odsetek przekracza 100%.  

 

Z danych zamieszczonych w tabeli wynikają następujące wnioski : 

 

1. Uczniowie o złym samopoczucie wskazali więcej trudności niż uczniowie       

o dobrym samopoczuciu ( ok. 4 trudności na jedną osobę  i 2,4 na jedną osobę),  ponadto 

znacznie wyższe były wśród nich odsetki wskazujących poszczególne rodzaje trudności                                               

 

2. Prawie wszyscy uczniowie grupy o złym samopoczuciu  czuli się przeciążeni zdaniami 

szkolnymi ( 88,7%), podczas gdy w grupie uczniów o dobrym samopoczuciu  uczniów 

odczuwających nadmierne obciążenie zdaniami szkolnymi było 52,5%.              

Można przypuszczać, że z jednej strony obciążenie szkolne wpływało na samopoczucie, z 

drugiej zaś złe samopoczucie miało wpływ na bardziej intensywne doświadczanie trudności 

szkolnych( zależność cyrkularna). 

 

3. Bardzo istotna różnica pomiędzy obu grupami występuje jeśli chodzi o doświadczanie 

niedogodności psychicznych , wymienia je blisko 60% uczniów pierwszej grupy i żaden 

uczeń z grupy drugiej! 

Niedogodności psychiczne stanowią zatem silny wyróżnik grupy uczniów charakteryzujących 

się złym samopoczuciem w okresie epidemii i mogą mieć związek z ogólnie złą kondycją 

psychiczną części uczniów jeszcze przed epidemią. Okres epidemii mógł jeszcze pogłębić zły 

stan psychiczny tej grupy uczniów. 

Większemu odsetkowi grupy pierwszej bardziej dokuczała też nuda i monotonia , było to 

trudne doświadczenie prawie dla połowy z nich, podczas gdy wśród uczniów drugiej grupy 

wymienia je tylko co czwarty badany licealista. 

 

4. Uczniowie pierwszej grupy czuli się także obciążeni bardziej niż uczniowie należący do 

grupy drugiej koniecznością ciągłego przebywania z rodziną. Aż dla połowy z nich był to 

znaczny problem, w grupie dobrze znoszącej psychicznie okres epidemii zaledwie 15,7% 

wymienia ten czynnik jako mocno obciążający. 

 

5. Jednocześnie mniej dokuczliwy dla uczniów o złym samopoczuciu był brak spotkań z 

przyjaciółmi (37,1%), dla uczniów grupy drugiej był to problem dla 51 % uczniów. 

 

6. Pozostałe uciążliwości związane z okresem epidemii nie różnicują wyraźnie obu grup, 

odsetki uczniów doświadczających są zbliżone. Dotyczy to następujących trudności : 

niemożność wychodzenia z domu, brak ruchu na świeżym powietrzu, zmęczenie informacjami 

związanymi z epidemią 

 

 

 

 

g. brak sportu, ruchu 

na  powietrzu 

           35,5              31,6        33,5 

h. zmęczenie 

informacjami na 

temat epidemii 

 

           29,6 

 

             27,4 

 

       31,2 

Razem *          386,9            239,1      357,0 
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6.  Samopoczucie a bilans emocji 

 

Jest dość oczywiste, że w grupie uczniów o złym samopoczuciu znacznie częściej niż w grupie 

uczniów o dobrym samopoczuciu, znalazły się osoby, wśród których : 

  

- zdecydowanie ( bardzo często) przeważały trudne  emocje (32 osoby) lub dość często 

przeważały trudne emocje ( 19 ) , tylko 5 osób z tej grupy wybrała odpowiedź , że było różnie 

- nie było w tej grupie osób, które twierdziły, że przeważały u nich emocje przyjemne 

 

W grupie osób  o dobrym samopoczuciu w okresie epidemii zdecydowanie ( bardzo często) - 

38 osób lub dość często ( 11 osób ) przeważały emocje pozytywne ( przyjemne) . Tylko 3 osoby 

wybrały odpowiedź, że było różnie.  

W grupie zadowolonych nie było takich uczniów - co wydaje się oczywiste - którzy by uważali, 

że dominowały u nich emocje trudne ( negatywne) 

 

7. Samopoczucie uczniów a radzenie sobie (psychicznie ) z trudnymi emocjami  

 

Tabela 41. Samopoczucie uczniów a radzenie sobie psychicznie  z trudnymi emocjami i 

ograniczeniami w czasie epidemii 

 

         Radzenie sobie 

psychiczne z sytuacją w 

okresie epidemii 

Uczniowie o złym  

samopoczuciu 

                 % 

   Uczniowie o dobrym 

samopoczuciu  

                % 

a. często nie radziłem sobie                43,5                 0,0 

b. raczej nie najlepiej               25,6                 0,0 

c. rożnie, czasem dobrze, 

czasem niezbyt dobrze 

               16,1                 1,6 

d. na ogół całkiem dobrze                  6,4                 5,7 

e. zwykle bardzo dobrze                  8,4                92,7 

          Razem              100,0              100,0 

 

Dane zawarte w tabeli pozwalają na następujące ustalenia badawcze : 

 

1. U 15,4 % badanych uczniów dominowało w okresie minionych trzech miesięcy złe 

samopoczucie ( 62 osoby na 410 badanych. )  

 Jednocześnie w tej grupie uczniów 27 osób (43,5%) stwierdziło, że ( w ogóle) nie radziła sobie 

psychicznie w tej sytuacji, zaś 16 licealistów z tej grupy (25,6%), radziło sobie nie najlepiej, a 

10 badanych (16,1%),  radziło sobie różnie, raz lepiej , raz gorzej. 

Jednak były też w tej grupie 4 osoby, które - pomimo złego samopoczucia - uważały, że radziły 

sobie na ogół całkiem dobrze ( 6,4%) lub nawet bardzo dobrze (8,1%). 

 

2. W grupie osób, które miały w okresie epidemii bardzo dobre samopoczucie (51 osób - 

12,8%) , zdecydowana większość uważa,  że radziła sobie zwykle bardzo dobrze (92,7% osób) 

lub całkiem dobrze (5,7%) osoby, a tylko 1,6% , że różnie, żadna z tych osób nie wybrała 

odpowiedzi, źle czy nie najlepiej. 
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Podsumowując odpowiedzi na pytania o samopoczucie i radzenie sobie nie są tożsame, lecz 

silnie ze sobą powiązane. Osoby mające złe samopoczucie najczęściej przyznały, że nie radziły 

sobie dobrze psychicznie (ok.85%) w sytuacji epidemii, natomiast prawie wszystkie osoby, 

które cieszyły się dobrym samopoczuciem  jednocześnie uznały, że dobrze sobie radziły w tej 

trudnej sytuacji.  

 

8. Samopoczucie a bilans okresu epidemii 

 

A. Zmiany negatywne 

 

Uczniowie , którzy w czasie epidemii i nauki zdalnej czuli się przeważnie źle - 62 osoby - 

charakteryzują się negatywnym bilansem minionych trzech miesięcy. 

 

Tabela 42. Samopoczucie uczniów a bilans okresu epidemii - zjawiska negatywne (%) 

 

Zmiany negatywne- 

odpowiedzi 

   Uczniowie o złym 

     samopoczuciu 

 Uczniowie o    dobrym 

     samopoczuciu 

     Ogół   

   badanych 

Mają poczucie utraty 

wielu  szans                

           60,6              7,6       46,4 

Uważają, że 

zaniedbali naukę 

szkolną              

 

           59,6 

 

           25,5 

 

      39,6 

Mają liczne obawy co 

do przyszłości 

           57.5              3,5       40,6 

Uważają, że był to 

czas stracony 

(minione miesiące) 

 

           50,6 

 

          17,6 

 

      28,7 

Czują się słabsi 

fizycznie niż przed 

epidemią 

 

           44,3 

 

            0,0 

 

      28,3 

Uważają, że 

pogorszyło się ich 

zdrowie fizyczne 

 

          37,7 

 

            9,6 

 

      37,6 

Uważają, że 

pogorszyły się ich 

relacje ze znajomymi 

 

          22,6 

 

            9,6 

 

       5,6 

Uważają, że 

pogorszyły się ich 

relacje ze znajomymi 

 

          22,2 

  

            3,5 

 

      26,4  

Razem *         355,1           76,9     253,2 

 

Zdanych zamieszczonych w tabeli wynikają następujące wnioski : 

 

1. Uczniowie, którzy w czasie epidemii i nauki zdalnej czuli się przeważnie źle - 62 osoby - 

charakteryzują się negatywnym bilansem minionych trzech miesięcy. 

 Łącznie wymienili oni ( zaznaczyli) 225 zmian o charakterze niekorzystnym ( 3,5 na osobę,) 

i tylko 1,5 zmian pozytywnych na osobę, podczas gdy uczniowie cieszący się dobrym 
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samopoczuciem wskazali średnio tylko 0,8 negatywnych zmian na osobę i 3,4 zmian 

pozytywnych  

 

2. Jak widać w tabeli osoby o złym samopoczucie psychicznym w okresie epidemii 

dostrzegają i odczuwają bardzo wiele niekorzystnych zjawisk dotyczących przeszłości - 

minionego czasu  z dominującym poczuciem straty szans, zdrowia, pogorszeniem 

społecznych relacji , zaniedbań w nauce,  ale także większość z nich ma liczne obawy 

odnoszące się do przyszłości ( 57,5%). 

 

Można mieć uzasadnione obawy co do kondycji psychicznej tych osób (ok. 15% badanej 

zbiorowości licealistów) oraz zdolności radzenia sobie z licznymi wyzwaniami - zadaniami, 

które przyniesie przyszłość ( bliższymi i dalszymi, związanymi z nauką, zdrowiem, kondycją 

psychiczną, zdolnościami adaptacyjnymi. relacjami społecznymi, pracą i kariera zawodową). 

 

B. Zmiany pozytywne 

 

Tabela 43.  Samopoczucie uczniów a bilans okresu epidemii – zjawiska pozytywne 

 

                    Osoby   o  

Zmiany pozytywne -

odpowiedzi 

      Uczniowie o 

złym samopoczuciu 

            % 

        Uczniowie o 

 dobrym samopoczucia 

             % 

        Ogół  

     badanych 

          % 

a. realizowałem swoje 

pasje i zainteresowania 

          40,5              65,6         52,5 

b. wykorzystałem ten czas 

dla własnego rozwoju 

          17,7             59,6         32,8 

c. utrzymałem lub 

poprawiłem relacje ze 

znajomymi 

 

          32,6 

 

            40,6 

 

        31,8 

d. wzmocniłem relacje z 

rodziną 

          17,7                32,7         30,5 

e. wykorzystałem ten czas 

na  naukę ( obowiązki 

szkolne) 

 

          12,5 

 

            38,5     

 

        26,0 

f. utrzymałem lub 

poprawiłem swoje zdrowie 

fizyczne 

 

          12,5 

 

            26,5 

 

        24,5 

g. z nadzieją patrzę w 

przyszłość 

            4,8             38,5         20,5 

h. czuję się teraz 

mocniejszy psychicznie 

          14,5             40,6         18,0 

Razem *         152,8           342,6       237,6 

 
* Suma wyższa niż 100, gdyż badani uczniowie mogli zaznaczyć dowolna ilość odpowiedzi spośród 8 

pozytywnych zmian wymienionych w ankiecie 

 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli można sformułować następujące wnioski : 

 

1. Zarówno uczniowie, którzy czuli się źle w okresie epidemii jaki ci, którzy czuli się dobrze, 

dostrzegają pozytywne zmiany , jakie ten okres wniósł do ich życia. 
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2. Występują jednak wyraźne różnice w liczbie pozytywnych zmian wskazanych przez obie 

grupy badanych, jak i w odsetkach uczniów , którzy wskazali na dane zmiany. 

 

3. I tak średnia ilość zmian pozytywnych wskazanych przez ucznia o złym samopoczuciu 

wyniosła 1,5, podczas, gdy uczniowie o dobrym samopoczucie wymienili 3,4 zmiany na 

osobę. 

 

4. Ponadto część uczniów o złym samopoczuciu ( 12,5%) nie zauważyła żadnych 

pozytywnych zmian w bilansie epidemii, podczas gdy każdy  uczeń z grupy drugiej  wskazał  

zjawiska pozytywne 

 

5. Znacznie wyższe są proporcje uczniów, którzy wskazali poszczególne rodzaje 

pozytywnych zmian wśród uczniów o dobrym samopoczuciu w porównaniu z uczniami o 

złym samopoczuciu ( tabela ),  jak wskazują dane w tabeli różnice sięgają często 

kilkudziesięciu punktów procentowych 

- wykorzystałem czas epidemii dla własnego rozwoju ( 40 pkt. procentowych) 

- z nadzieją patrzę w przyszłość ( 34 pkt. procentowe) 

- wzmocniłem się psychicznie( 26 pkt,. procentowych) 

- wykorzystałem czas na naukę( 26 pkt. procentowych) 

- rozwijałem swoje zainteresowania ( 25 pkt. procentowych) 

- wzmocniłem relacje z rodziną ( 15 pkt. procentowych) 

- poprawiłem swoje zdrowie fizyczne( 14 pkt. procentowych) 

- utrzymałem (poprawiłem) swoje relacje ze znajomymi (8 pkt. procentowych) 

 

 

Różnice pomiędzy uczniami o dobrym i złym samopoczuciu - podsumowanie  

 

Podsumowując samopoczucie uczniów w okresie epidemii, ich kondycja emocjonalna miała 

istotny wpływ na odczuwanie i postrzeganie przez uczniów czasu epidemii ( bilans), zarówno 

jeśli chodzi o skutki (zmiany, wydarzenia, doświadczenia ) o wydźwięku pozytywnym jak i 

negatywnym. 

 

Uczniowie, którzy stwierdzili, że na ogół dobrze się czuli w okresie 3 miesięcy stanu epidemii 

i nauki zdalnej zdecydowanie rzadziej od uczniów przeżywających na ogół w tym czasie 

negatywne stany emocjonalne wskazują w ocenie tego okresu zjawiska negatywne i wyraźnie 

częściej  doświadczali zmian o charakterze pozytywnym. 

Ci pierwsi wykorzystali czas na rozwijanie swoich zainteresowań( 65,6%) własny rozwój 

(60%), naukę szkolną (ok.40%), wielu z nich wzmocniło swoje więzi rodzinne i relacje z 

kolegami, z nadzieją patrzy w przyszłość i czuje się wzmocniona psychicznie, ci drudzy 

znacznie rzadziej doświadczają takich pozytywnych zmian. 

 

Zły stan psychiczny, jaki  uczniowie  doświadczali w okresie epidemii rzutuje także na 

negatywny bilans przeszłości i pesymistyczne oczekiwania ( wiele obaw) odnośnie 

przyszłości : uczniowie ci mają poczucie utraty wielu szans, uważają , że był to dla nich czas 

stracony, zaniedbali naukę szkolną, pogorszyło się ich zdrowie i relacje społeczne, w efekcie 

wielu z nich czuje się słabiej pod względem psychicznym niż przed epidemią i z niepokojem 

(obawami) myślą przyszłości. 

 

Ponadto uczniowie o zgeneralizowanej złej kondycji psychicznej znacznie gorzej znosili 

uciążliwe okoliczności towarzyszące epidemii i nauce zdalnej, doświadczali w okresie 
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epidemii znacznie większe trudności w samodzielnej nauce : 90% z nich czuło się 

przeciążonych zadaniami szkolnymi, 60 % przeżywało niedogodności psychiczne, dla połowy 

z nich uciążliwe było ciągłe przebywanie z rodzina oraz doświadczanie nudy i  monotonii. 

Ponadto uczniowie ci doświadczali także w okresie epidemii znacznie większe trudności w 

samodzielnej nauce niż uczniowie znajdujący się w dobrym stanie psychicznym : 3 na 4 

miało znaczną ilość problemów z nauką, wskazywali częściej na braki własne jako przyczynę 

trudności (niska samoocena), częściej też wskazywali na brak kontaktu  z nauczycielami, 

ogólną atmosferę epidemiczną czy trudną atmosferę w domu. 

 

Charakterystyczne i interesujące jest to, że uczniowie ci (ale dotyczy to także wszystkich 

badanych uczniów) znacznie rzadziej wskazywali na problemy techniczne (dostęp do 

komputera, problemy  z Internetem), czy także na brak kontaktu z kolegami jako na 

przyczynę swoich trudności w uczeniu się. 

 

Zaskakujące a może znamienne jest także to , że wśród uciążliwych okoliczności stanu 

epidemii brak spotkań z przyjaciółmi okazał się bardziej dokuczliwy dla znacznie większej 

grupy uczniów o dobrym samopoczuciu niż w  dla uczniów o złym samopoczuciu 

(odpowiednie odsetki 51% i 37%). 

Być może uczniowie znajdujący się w złej kondycji psychicznej nie mają także najlepszych 

relacji z rówieśnikami i brak kontaktów z nimi w okresie epidemii, nie był przez nich tak 

bardzo odczuwalny, jak dla uczniów mających dobre i bezpośrednie relacje z kolegami? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Rozdział 2. Uczniowie zadowoleni i niezadowoleni z osiągniętych wyników - 

różnice 
 

Ważnym czynnikiem silnie powiązanym ( skorelowanym) z innymi zmiennymi, takimi jak 

ocena szkoły, radzenie sobie z nauką, zakres i rodzaj problemów związanych z uczeniem się, 

samopoczucie i radzenie sobie psychiczne w okresie epidemii i nauki zdalnej, odczuwanie 

trudności (uciążliwości) okresu epidemii, a także ocena zmian ( bilans zmian) pozytywnych i 

negatywnych okazały się wyniki uzyskane w nauce ( stopień zadowolenia z tych wyników).  

 

Zależności pomiędzy nauką (jej przebiegiem, trudnościami, efektami)  a kondycją psychiczną 

uczniów mają charakter dwustronny ( interakcja tych dwóch grup  zmiennych). 

Z jednej strony bowiem kondycja psychiczna i stan emocjonalny uczniów wpływają na ich 

zachowania i efekty związane z nauką, według formuły „Im lepiej się czujesz tym lepiej się 

uczysz ", z drugiej zaś strony przebieg procesu uczenia, napotykane trudności i związane z 

nim efekty (niepowodzenia i sukcesy), skuteczność i efektywność procesu przyswajania 

wiedzy wpływają zwrotnie na stan psychiczny uczniów - ich zadowolenie bądź nie, 

zaspokojenie wielu potrzeb (bezpieczeństwa, uznania, osiągnięć, rozwoju ), na ich poczucie 

sprawstwa (przekonanie o własnej skuteczności) oraz kształtują przekonania na temat nauki, 

samego siebie, wpływają na samoocenę. 

 

Poniżej przedstawiamy wyniki badań i analiz dotyczących zależności pomiędzy wynikami w 

nauce (samooceną wyników i stopniem zadowolenia z wyników) a pozostałymi zmiennymi. 

 

W analizie wziąłem pod uwagę dwie kontrastowe grupy uczniów; tych, którzy wyrazili 

zadowolenie z osiągniętych wyników uczenia się - zdecydowanie zadowolonych i 

umiarkowanie zadowolonych (łącznie 159 uczniów), co stanowiło 39% badanych oraz 

uczniów niezadowolonych z efektów swojej nauki - osiągających słabe wyniki (raczej nie 

zadowolonych oraz zupełnie niezadowolonych ( łącznie 116 uczniów), co stanowiło 28,3% 

badanych. 

Poza zakresem analizy znaleźli się uczniowie, którzy wybrali odpowiedź pośrednią, byli 

trochę zadowoleni i trochę niezadowoleni - 32,7% badanych. 

 

1.Wyniki w nauce ( zadowolenie z wyników) a ocena zdalnego nauczania 

 

Tabela 44. Wyniki w nauce ( zadowolenie z wyników) a ocena zdalnego nauczania 

 

Ocena zdalnego nauczania - 

odpowiedzi 

Uczniowie niezadowoleni  

       z wyników  ( N=116) 

                  % 

Uczniowie     zadowoleni  

      z wyników  ( N=159)   

                  % 

a. bardzo dobrze, same lub 

prawie same plusy  

                 2,0                   18,5 

b. całkiem dobrze, 

przeważały plusy 

                 2,0                 46,5 

c. przeciętnie, trochę plusów, 

trochę minusów 

               36,0                  24,0 

d. raczej źle, więcej minusów 

niż plusów  

               32,0                   6,3 

e. źle, same lub prawie same 

minusy  

               28,0                   4,7 

             Razem              100,0               100,0 
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Wnioski z danych zamieszczonych w tabeli są następujące: 

 

1.Występują istotne różnice w ocenia zdalnego nauczania realizowanego przez szkołę 

pomiędzy grupą uczniów zadowolonych i niezadowolonych z wyników swojej nauki. 

 

2.Uczniowie zadowoleni z wyników oceniają znacznie lepiej zdalne nauczanie, większość z 

nich ( 65%) pozytywnie ocenia zdalne nauczanie; w grupie uczniów niezadowolonych ze 

swoich wyników zaledwie 4 % „wystawia” szkole oceny pozytywne. 

 

3.Jednocześnie wśród  uczniów  zadowolonych  tylko 11% „wystawia” szkole oceny 

negatywne, podczas gdy w grupie uczniów niezadowolonych, takie krytyczne oceny 

„wystawia” nauczycielom większość uczniów ( 60%). 

 

2.Wyniki w nauce a radzenie sobie z samodzielnym uczeniem się 

 

Tabela 45. Wyniki w nauce a radzenie sobie z samodzielnym uczeniem się (%) 

 

Radzenie sobie z nauką - 

odpowiedzi 

     Niezadowoleni 

        z wyników 

        Zadowoleni 

         z wyników 

a.bardzo dobrze, nie miała/em 

żadnych problemów 

              0,0               40,6 

b. całkiem dobrze, miała/em 

tylko nieliczne problemy  

              6,0               40,6 

c. różnie, raz lepiej raz gorzej 

miała/em trochę problemów 

            24,0                 6,1 

d. nie najlepiej, miała/em 

sporo problemów  

            34,0                 4,7  

e. słabo, miała/em bardzo 

dużo problemów  

            36,0                 0,0 

           Razem           100,0             100,0 

 

Wnioski z danych zamieszczonych w tabeli : 

 

1.Występują bardzo duże różnice pomiędzy uczniami zadowolonymi i niezadowolonymi z 

wyników w nauce jeśli chodzi o radzenie sobie z nauką ( samoocenę radzenia sobie z nauką). 

 

2.Uczniowie zadowoleni z wyników ocenili znacznie wyżej swoje umiejętności radzenia 

sobie z nauką niż uczniowie o słabych wynikach - co wydaje się oczekiwaną zależnością. 

 

3.I tak ponad 80% uczniów zadowolonych dobrze oceniło swoje umiejętności poradzenia 

sobie z samodzielna nauką , a żaden z nich nie ocenił się pod tym względem źle. 

 

4. Podczas gdy większość uczniów z grupy niezadowolonych (70%) nisko oceniła swoje 

umiejętności radzenia sobie z nauką, zaś ocen pozytywnych w tej grupie było zaledwie 6 %, 

w tym żaden uczeń nie ocenił się pod tym względem bardzo dobrze 

 

3.Wyniki w nauce o skala i rodzaj trudności związanych z uczeniem się 

 

Tabela 46. Wyniki w nauce a skala i rodzaj trudności związanych z uczeniem się (%) 
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Rodzaj trudności -

odpowiedzi 

      Niezadowoleni 

 z wyników uczenia się 

         Zadowoleni 

z wyników uczenia się 

a. brak trudności                  0,0             24,0 

b. utrudniony dostęp do 

komputera 

               16,0             12,0 

c. problemy z Internetem                36,0             36,0 

d. brak kontaktu lub słaby 

kontakt z nauczycielami 

               68,0              24,0 

e. słaby kontakt z kolegami z 

klasy 

               40,0             20,0 

f. niska jakość materiałów  

dydaktycznych 

               60,0             30,0 

g. warunki w domu - 

ciasnota, zła atmosfera 

               28,0                          2,0  

h. własne braki motywacja, 

samodyscyplina  

                

               70,0 

           

            32,0 

i. atmosfera  związana z 

epidemią 

               54,0             26,0 

   Razem *              372,0           182,0 

 
* Suma większa niż sto gdyż badani uczniowie mogli wybrać dowolna ilość przyczyn trudności spośród 8 

wymienionych w ankiecie 

 

Wnioski na podstawie danych zawartych w tabeli : 

 

1.Jak pokazują dane w poniższej tabeli uczniowie zadowoleni doświadczali mniejszej liczby 

trudności niż uczniowie niezadowoleni (odpowiednio ok. 2 na osobę i ok. 4 na osobę) oraz 

znacznie mniejszy odsetek z nich wskazywał na poszczególne rodzaje trudności. 

 

2. Trzeba tu zwrócić uwagę przede wszystkim na  fakt, że  co czwarty uczeń zadowolony 

(24%) nie miał żadnych trudności w uczeniu się (nie wskazał ich), podczas gdy wszyscy 

uczniowie niezadowoleni takie trudności zgłosili. 

 

3.Największe różnice pomiędzy badanymi grupami uczniów, sięgające nawet kilkudziesięciu 

pkt. procentowych widoczne są w zakresie 

 

- słabego kontaktu z nauczycielami, co stanowiło problem dla 68% uczniów niezadowolonych 

(wśród zadowolonych był to problem tylko dla  24 % uczniów) 

- oceny niskiej jakości materiałów przekazywanych uczniom przez nauczycieli ( 60% w 

stosunku do 30%) 

- braków własnych - wskazuje na nie aż 70% niezadowolonych i znacznie mniej bo tylko 32% 

zadowolonych 

- ponad połowa uczniów niezadowolonych (54 %) wskazało także na atmosferę epidemiczną, 

wymienia ten czynnik o połowę mniejszy odsetek uczniów zadowolonych (26%) 

- znacznie wyższy odsetek uczniów niezadowolonych niż zadowolonych wskazuje także na  

utrudniające uczenie się warunki domowe (28% ),  przy tylko 2 osobach  ( 1,6%) z grupy 

zadowolonych 



78 

 

- „słabszym" uczniom brakowało też częściej kontaktu z kolegami (40% w stosunku do 20% 

w grupie "mocniejszych” w nauce) 

 

4. Tyko w jednym obszarze nie zanotowano różnic pomiędzy badanymi grupami, dotyczy to 

trudności w  korzystaniu z Internetu ( po 36%), ponadto stwierdzono tylko małą różnicę w 

dostępie do komputera (16 % w stosunku do 12 %) 

 

4.Wyniki w nauce a samopoczucie psychiczne młodzieży w okresie nauki zdalnej 

 

Tabela 47. Wyniki w nauce a samopoczucie psychiczne młodzieży w okresie nauki zdalnej 

 

Jak na ogół czuła/eś się w okresie 

epidemii i nauki zdalnej - 

odpowiedzi 

      Niezadowoleni  

 z wyników uczenia się 

           Zadowoleni  

   z wyników uczenia się 

a. zwykle bardzo dobre              6,0               30,0 

b. na ogół dość dobre              8,0               30,0 

c. różnie, raz lepiej raz gorzej            24,0               24,0 

d. zwykle nie najlepiej            24,0               10,0 

e. na ogół źle            36,0                 6,0 

  Razem          100,0             100,0 

 

Wnioski z danych zamieszczonych w tabeli: 

 

1.Występuje istotna różnica w kondycji psychicznej (samopoczuciu) uczniów w okresie 

nauki zdalnej pomiędzy uczniami zadowolonymi z wyników w nauce a uczniami 

niezadowolonymi z osiągniętych przez nich wyników. 

 

2. Aż 60 % uczniów niezadowolonych z wyników (o słabych osiągnięciach) czuło się w 

okresie nauki zdalnej źle, przeżywało wiele trudnych emocji, a tylko 14 % na ogół dobrze.  

W grupie uczniów zadowolonych z wyników proporcje te są odwrotne, 60% uczniów miało 

dobre samopoczucie, a zaledwie 16% nie czuło się w tym okresie dobrze. 

 

 5.Wyniki w nauce a trudności ( uciążliwości) okresu epidemii 

 

W badaniu zapytaliśmy uczniów o to, co było dla nich najtrudniejsze (najbardziej uciążliwe) 

w tym okresie? 

Odpowiedzi dwóch analizowanych grup uczniów zawarte są w poniższej tabeli. 

 

Tabela 48. Wyniki w nauce a trudności ( uciążliwości) okresu epidemii (%) 

 

Trudności czasu epidemii - 

odpowiedzi 

     Niezadowoleni 

 z wyników w nauce 

        Zadowoleni 

  z wyników w nauce 

a. przeciążenie zdaniami szkolnymi 

nauką 

            42,0              58,0 

b. brak spotkań z przyjaciółmi, 

znajomymi 

            56,0              52,0 

c. nuda , monotonia             52,0              42,0 

d. niemożność wychodzenia z domu             40,0              32,0 

Z komentarzem [ZK2]:  
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e. niedogodności psychiczne- brak 

normalności, niepewność, itp.  

 

            54,0 

 

             22,0 

f. brak ruchu ( sportu),  pobytu na 

świeżym powietrzu 

            28,0              34,0 

g. zmęczenie informacjami 

(negatywnymi) na temat epidemii 

            28,0              22,0 

h. ciągłe przebywanie z rodziną             42,0              14,0 

                 Razem*           342,0            276,6  

 
* Badani uczniowie mieli wskazać 3 najbardziej uciążliwe okoliczności spośród wymienionych ośmiu w 

ankiecie, dla tego suma jest wyższa niż 100%. 

 

Wnioski z danych zawartych w tabeli są następujące : 

 

1.Uczniowie niezadowoleni z wyników wskazali większą liczbę uciążliwych okoliczności niż 

uczniowie zadowoleni ( średnia 3,4 do 2, 8 ). 

 

2. Występują wyraźne różnice w odsetkach uczniów, którzy wskazali na określone trudności. 

 

3. Uczniowie niezadowoleni z wyników znacznie częściej niż zadowoleni wymienili: 

- niedogodności psychiczne ( 54 % do 22%) 

- ciągłe przebywanie z rodziną ( 42% do 14%) 

- nuda , monotonia ( 52% do 42%) 

a także byli częściej zmęczeni informacjami na temat epidemii, doskwierał im brak spotkań z 

przyjaciółmi  i niemożność wychodzenia z domu. 

 

4. Jest rzeczą interesującą, że uczniowie zadowoleni z wyników w nauce byli jednocześnie 

bardziej przeciążeni zadaniami szkolnymi w porównaniu z uczniami niezadowolonymi (58% 

do 42%), co można zinterpretować następująco: ceną za lepsze wyniki jest przeciążenie 

obowiązkami szkolnymi, natomiast konsekwencją mniejszego obciążenia (zaangażowania) są 

słabsze wyniki w nauce. 

 

5. Ponadto zadowoleni bardziej niż niezadowoleni narzekali na brak ruchu, sportu (28% do 

34%) – może jest to kolejny koszt dobrych wyników w nauce? 

 

6. Wyniki w nauce a radzenie sobie psychiczne z trudnościami i niedogodnościami 

psychicznymi w okresie epidemii i nauki zdalnej 

 

W jaki sposób radzili sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami czasu epidemii uczniowie 

zadowoleni i niezadowoleni z wyników uczenia się. 

Czy występują między tymi grupami jakieś różnice, jak są ich rozmiary ? 

 

Tabela 49. Wyniki w nauce a radzenie sobie psychiczne z emocjami w okresie epidemii (%) 

 

Jak sobie radziłeś 

psychicznie - odpowiedzi 

       Niezadowoleni 

    z wyników w nauce 

          Zadowoleni 

    z wyników w nauce 

a. bardzo dobrze               22,0               44,6 
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b. dość dobrze               10,0               26,4 

c. różnie, raz lepiej raz gorzej               32,0               14,8 

d. raczej nie najlepiej               14,0                 8,1 

e. słabo, nie radziłem sobie               22,0                 6,1 

       Razem             100,0             100,0 

 

Wnioski z danych zamieszczonych w tabeli : 

 

1.Występują istotne różnice w radzeniu sobie psychicznym pomiędzy badanymi grupami. 

 

2. Większość uczniów zadowolonych z rezultatów swojej nauki (70%) dobrze oceniło swoje 

zdolności radzenia sobie psychicznego, tylko 15 % radziło sobie źle. 

 

3. Wśród uczniów niezadowolonych z wyników w nauce nieco wyższy był odsetek źle 

radzących sobie w stosunku do dobrze radzących sobie ( 36% do 32%) , a  co trzeci uczeń z 

tej grupy ( 32%) radził sobie różnie. 

 

7.Wyniki w nauce a bilans okresu nauki zdalnej  

 

A. Skutki negatywne 

 

Różnice pomiędzy uczniami w zakresie wyników w uczeniu się, radzenia sobie z nauką i 

trudnościami czasu epidemii miały także wpływ na całościową ocenę okresu nauki zdalnej, 

stan mentalny i emocjonalny młodzieży po okresie nauki zdalnej oraz nastawienie wobec 

przyszłości. 

Pod jakim względem analizowane grupy uczniów różniły się w ocenie negatywnych  

i pozytywnych zmian, jakie wniósł do ich życia okres pandemii, w bilansie strat i zysków oraz 

wynikających z tego perspektyw na przyszłość ? 

 

Zbadajmy najpierw zmiany na gorsze, negatywne, odczucie poniesionych strat. 

 

Tabela 50. Wyniki w nauce a negatywne skutki okresu epidemii i nauki zdalnej (%) 

 

Skutki  i  zjawiska negatywne 

- odpowiedzi 

       Niezadowoleni 

   z wyników w nauce 

          Zadowoleni 

    z wyników w nauce 

a. był to dla mnie czas 

zmarnowany 

               62,0               16,0 

b. zaniedbałem naukę, 

obowiązki szkolne 

               80,0               14,0 

c. pogorszyły się moje relacje 

z rodziną 

               14,0                 6,0 

d. pogorszyły się moje relacje 

ze  znajomymi 

               20,0               24,0 

e. pogorszyło się moje 

zdrowie fizyczne, kondycja  

        

               32,0   

 

              36,0 

f. mam poczucie utraty wielu 

szans 

               48,0               22,0 

g, czuję się teraz słabszy 

psychicznie niż przed 

epidemią 

               44,0               22,0 
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h. jestem pełen obaw co do 

przyszłości 

               64,0               22,0 

       Razem *              364,0             162,2 

* Suma większa niż 100, gdyż uczniowie mogli wybrać dowolną liczbę odpowiedzi spośród ośmiu 

zamieszczonych w ankiecie 

 

Z danych zawartych w tabeli wynikają następujące wnioski: 

 

1.Występują znaczące różnice w ilości negatywnych zjawisk i zmian wskazanych przez 

uczniów, który osiągnęli dobre wynik w nauce (uczniowie zadowoleni z wyników), a tymi 

których wyniki było słabe ( uczniowie niezadowoleni z wyników). 

Ci pierwsi („zadowoleni”) wymienili średnio na jedną osobę 1,6 zjawisk negatywnych, ci 

drudzy ("niezadowoleni") wskazali średnio na jednego ucznia 3,6 zmian o wydźwięku 

negatywnym 

 

2. Największe różnice dotyczą następujących kwestii 

    -       zaniedbania nauki ( 80% do 14 %) !  

- obawy o przyszłość ( 64% do 22%) 

- poczucia straconego czasu ( 62% do 16%) 

- poczucia utraty wielu szans ( 48% do 22%) 

- poczucia, że jest się teraz słabszym psychicznie niż przed epidemią ( 44% do 22%) 

 

3. Ponadto występują różnice (ale niewielkie) w przeciwnym kierunku, zmiany negatywne, 

które odczuwa  większa cześć uczniów zadowolonych z wyników niż uczniów 

niezadowolonych, dotyczą one 

- pogorszenia relacji ze znajomymi ( 20% do 24%) 

- pogorszenia się zdrowia fizycznego ( 32% do 36%) 

 

B. Skutki pozytywne 

 

Tabela 51. Wyniki w nauce a skutki pozytywne okresu epidemii i nauki zdalnej (%)  

 

Skutki i  zjawiska pozytywne 

-odpowiedzi 

        Niezadowoleni 

      z wyników a nauce 

           Zadowoleni 

      z wyników w nauce 

a. wykorzystałem czas dla 

własnego rozwoju 

               14,0                58,0 

b. wykorzystałem ten czas na 

naukę( obowiązki szkolne) 

                 0,0                 52,0 

c. realizowałem swoje pasje i 

zainteresowania 

               42,0                50,0 

d. wzmocniłem relacje z 

rodziną 

               30,0                38,0 

e. utrzymałem lub 

poprawiłem relacje ze 

znajomymi 

       

               36,0 

 

               24,0 

f. czuję się teraz mocniejszy 

psychicznie niż przed 

epidemią 

   

               16,0 

 

               24,0 
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g. utrzymałem lub 

poprawiłem swoje zdrowie 

fizyczne 

 

               24,0 

 

               20,0 

h. z nadzieja patrzę w 

przyszłość 

                 6,0                30,0 

Razem*              168,0              296,0 

 
* Suma większa niż 100, gdyż uczniowie mogli wybrać dowolną liczbę odpowiedzi spośród ośmiu 

zamieszczonych w ankiecie 

 

Wnioski z danych zamieszczonych w tabeli są następujące : 

 

1.Uczniowie zadowoleni z wyników w nauce wymienili większą ilość zmian o charakterze 

pozytywnym niż uczniowie niezadowoleni a wyników w nauce (średnio na osobę 

odpowiednio 3,0  i 1,7 zmian pozytywnych ). 

 

2. Ponad połowa uczniów z dobrymi rezultatami w nauce stwierdziła, że wykorzystywała 

miniony czas miesięcy na naukę,  realizację obowiązków szkolnych), podczas gdy żaden 

uczeń z drugiej grupy nie wskazał tej aktywności! Jednym z następstw takiego zachowania 

(postępowania) były duże różnice w osiągnięciach szkolnych uczniów. 

 

3. Ponadto znacznie więcej uczniów z grupy z dobrymi wynikami w porównaniu z grupą o 

niskich osiągnięciach  

- wykorzystało czas nauki zdalnej dla własnego rozwoju (58%  do 14%) 

- z nadzieją patrzy w przyszłość (30% w stosunku do 6% !) 

- realizowało lub odkryło swoje zainteresowania (50% do 42% ) 

- czuje się mocniejsza psychicznie niż przed epidemią (24% do 16%) 

- wzmocniła swoje relacje rodzinne (38% do 30%) 

 

4. W dwóch obszarach większa była proporcja uczniów o słabych wynikach w stosunku do 

grupy o dobrych wynikach, dotyczy to 

- poprawy relacji ze znajomymi, przyjaciółmi (36% do 24%) 

- poprawy zdrowia fizycznego, kondycji (24% do 20%) 

 

8.Wyniki w nauce a mocne strony i umiejętności transferowalne 

 

Uczniowie z dobrymi wynikami w nauce różnią się od uczniów ze słabymi wynikami także 

pod względem umiejętności wskazania lub posiadania osobistych zasobów (umiejętności, 

motywacji, cech charakteru), które pomogły im w uczeniu się. 

 

Zdecydowana większość uczniów zadowolonych potrafiła wskazać swoje mocne strony 

(93%), zaś w grupie niezadowolonych znacznie mniej bo tylko 60%,pozosatali (40%) procent 

nie potrafiła wskazać swoich mocnych stron lub twierdziła, że ich nie ma. 

Grupy różniły się także pod względem rodzaju mocnych stron i czynników pomocnych w 

uczeniu się 

Zadowoleni znacznie częściej wskazywali na swoje osobiste zasoby, kompetencje, postawy, 

takie jak : cechy charakteru (obowiązkowość, pracowitość, samodyscyplina, wytrwałość , 

samodzielność) oraz motywację wewnętrzną ( cele , ambicje), niezadowoleni częściej 
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wskazywali na wsparcie ze strony innych (też korepetytorów), motywacje i presje zewnętrzne 

(oceny, presja terminów, matury, zagrożenia nie zdaniem, kontrola otoczenia ). 

 

Jeszcze trudniej uczniom o słabych wynikach było odpowiedzieć na pytanie o to, jakie 

umiejętności i doświadczenia  zdobyli w okresie nauki zdalnej i chcieliby je przenieść do 

dalszej nauki (tzw. kompetencje transferowalne.) 

 

Było to zadanie niełatwe dla ogółu badanych uczniów,  co czwarty uczeń nie odpowiedział na 

to pytanie lub udzielił odpowiedzi, że nie wie lub że nie nabył żadnych umiejętności, dlatego 

nie ma co przenosić dalej. 

 

W grupie osób ze słabymi wynikami tylko 26 % uczniów potrafiło wskazać takie elementy 

transferowalne, podczas gdy wśród uczniów z dobrymi osiągnięciami w  nauce było takich 

uczniów 40% ( jaki widać nawet dla tych uczniów było to zdanie trudne, mniej niż średnia dla 

całej zbiorowości). 

Można zapytać dlaczego nawet uczniowie odnoszący sukces edukacyjny nie potrafili wskazać 

elementów transferowalnych : brakuje im nawyku refleksji, może  sukces „zwalnia” z 

myślenia o powodach i możliwościach jego replikowania, może uczniom brakuje języka do 

nazywania posiadanych lub zdobytych kompetencji, znaczenie może tu mieć także nadmierny 

krytycyzm uczniów, będący odbiciem doświadczeń szkolnych, w których punktuje się 

głównie słabości i braki. 

Jakie elementy chcieliby uczniowie przenieść do dalszej nauki to: większa digitalizacja 

uczenia, częstsze korzystanie z Internetu, programów komputerowych , podniesienie 

kompetencji cyfrowych własnych i nauczycieli, samodzielność w zdobywaniu informacji, 

stosowanie lekcji odwróconych - materiały do przygotowania się przed lekcją, materiały z 

zajęć dostępne dla utrwalenia wiedzy, robienie szybkich notatek, radzenie sobie ze stresem,  

motywacja, pracowitość, systematyczność, punktualność, mniej stresu, więcej wysypiania się, 

lekcje rozpoczynające się później, więcej czasu na aktywny wypoczynek, większa odwaga w 

z wypowiedziach na lekcji, skupianie się na lekcji, unikanie rozpraszaczy (część I, rozdz. 2.4.) 

 

Różnice pomiędzy uczniami zadowolonymi i niezadowolonymi z wyników - 

podsumowanie 

 

Grupa uczniów zadowolonych z wyników osiągniętych w nauce w okresie epidemii i nauki 

zdalnej  w porównaniu z grupą uczniów niezadowolonych z osiągniętych wyników znacznie 

bardziej pozytywnie oceniła zdalne nauczania i własne umiejętności poradzenia sobie z nową 

formułą  nauczania i uczenia się, doświadczała (postrzegała) istotnie mniejszej  liczby i skali 

problemów związanych z uczeniem się. Różnice te są znaczne. 

 

Ponadto zadowolenie z wyników w nauce było skorelowane z lepszym samopoczuciem  

uczniów i radzeniem sobie psychicznym z trudnymi emocjami, mniej dotkliwym 

odczuwaniem uciążliwości okresu epidemii i lepszym bilansem jego skutków . 

 

Zatem należy uznać wyniki w uczeniu się (ich postrzeganie) nie tylko jako istotny wskaźnik 

sukcesów lub niepowodzeń szkolnych uczniów, ale także jako korelat ( rezultat) rozmaitych 

kompetencji (umysłowych, społecznych, emocjonalnych), stanowiących wyznacznik 

dojrzałości ucznia i przejaw jego zdolności adaptacyjnych, ujawniających się także w trudnej 

sytuacji epidemii i nauki zdalnej. 

 

Z komentarzem [ZK3]:  
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Rozdział 3. Uczniowie pozytywnie i negatywnie oceniający zdalne nauczanie - 

różnice  

 
W tym podrozdziale przedstawię różnice w opiniach (odpowiedziach na poszczególne pytania 

ankiety) pomiędzy dwoma grupami uczniów, tymi którzy pozytywnie ocenili zdalne nauczanie 

a tymi, którzy negatywnie ocenili zdalne nauczanie realizowane przez szkołę. 

 

1. Ocena zdalnego nauczania a radzenie sobie z nauką 

 

Jak radzili sobie z nauką uczniowie negatywnie oceniający zdalne nauczanie i uczniowie 

pozytywnie oceniający zdalne nauczanie - porównanie ? 

 

Tabela 52. Ocena zdalnego nauczania a radzenie sobie z nauką 

 

Radzenie sobie z nauką- 

odpowiedzi 

            Uczniowie  

 pozytywnie oceniający   

zdalne nauczanie (N= 128 ) 

                   % 

            Uczniowie 

    negatywnie oceniający  

zdalne nauczanie ( N=100 )  

                  % 

a. bardzo dobrze - bez 

problemów 

                18,0                  4,0 

b. dość dobrze - tylko niewielka 

ilość problemów 

                53,0                14,0 

c. różnie – trochę problemów                 26,8                39,6 

d. nie najlepiej - sporo 

problemów 

                  1,6                23,2 

e. słabo - dużo problemów                   0,6                19,2 

   Razem               100,0              100,0 

 

Wnioski z danych zawartych w tabeli są następujące: 

 

1. Występują istotne różnice w radzeniu sobie z nauką pomiędzy uczniami, którzy krytycznie 

ocenili zdalne nauczanie a uczniami, którzy mają o zdalnym nauczaniu pozytywną opinię. 

2. Uczniowie pozytywnie oceniający szkołę radzili sobie - jak można było przypuszczać - 

znacznie lepiej z nauką  niż uczniowie mający krytyczną opinię o zdalnym nauczaniu. 

3. Aż 71 % uczniów z grupy wyrażających pozytywną opinię o zdalnym nauczaniu dobrze 

radziła sobie z nauką, a tylko 2,2% uczniów z tej grupy radziły sobie słabo. 

4.W grupie krytycznej wobec zdalnego nauczania zaledwie 18% uczniów dobrze radziła sobie 

z nauką (w tym tylko 4% bardzo dobrze), natomiast znacznie większy był odsetek uczniów 

słabo radzących sobie z nauką (42,4%) oraz tych , którzy ocenili, że  radzili sobie różnie, raz 

lepiej, raz gorzej (39,6%). 

5. Zapewne zależności pomiędzy wynikami w nauce a oceną zdalnego nauczania są obustronne, 

nie trudno zrozumieć, że jeżeli nauczanie zdalne sprawiało młodzieży trudność i nie skutkowało 

dobrymi efektami, to mieli o nim negatywne zdanie, ale także negatywne nastawienie (niechęć) 

do zdalnego nauczania mogło powodować ( nasilać ) trudności i osłabiać jego efekty. 

 

2. Ocena zdalnego nauczania a wyniki osiągnięte w nauce - zadowolenie z wyników  
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Hipoteza, że ocena szkoły jest skorelowana (powiązana) z wynikami w nauce (oceną 

zadowolenia z wyników) wydaje się uzasadniona. 

Wyniki badań potwierdziły trafność tego przypuszczenia. 

 

Spójrzmy na wyniki zamieszczone w poniższej tabeli : 

 

Tabela 53.Ocena zdalnego nauczania a wyniki osiągnięte w nauce  (%)  

 

Wyniki w nauce - odpowiedzi   Pozytywnie oceniający 

       zdalne nauczanie 

  Negatywnie oceniający 

      zdalne nauczanie 

a. bardzo dobre – jestem 

całkowite zadowolony 

              30,5                  0,6 

b. dość dobre - jestem raczej 

zadowolony 

              28,2                  3,4 

c. przeciętne, trochę 

zadowolony, trochę nie 

              26,3                 28,0 

d. raczej słabe -  nie jestem 

zadowolony 

              10,0                41,6 

e. słabe - jestem zupełnie 

niezadowolony 

                5,0                26,4 

  Razem             100,0              100,0 

 

 

Jak wynika z danych zawartych w tabeli : 

 

1.Występują znaczące różnice w  wynikach uczenia się pomiędzy uczniami krytycznie 

oceniającymi zdalna naukę a uczniami mającymi o zdalnym nauczaniu pozytywne zdanie. 

 

2. Zaledwie 4% uczniów negatywnie oceniających szkołę osiągnęło dobre (zadawalające ich) 

wyniki w nauce, podczas gdy w grupie uczniów pozytywnie oceniających zdalną naukę 

zadowolonych z osiągniętych wyników było 59% uczniów. 

 

3. Z kolei 68% uczniów krytycznych wobec zdalnej nauki jest niezadowolonych z wyników 

w nauce, uważa, ze były one słabe, w grupie drugiej - zwolenników zdalnej szkoły, tylko 15% 

uczniów nie było zadowolonych z wyników, przy 59 % uczniów zadowolonych ze swoich 

wyników w nauce. 

 

3.Ocena zdalnego nauczania a samopoczucie 

 

Tabela 54. Ocena zdalnego nauczania a samopoczucie uczniów w okresie epidemii (%) 

 

Samopoczucie- odpowiedzi   Pozytywnie oceniający 

    zdalne nauczanie 

  Negatywnie oceniający 

      zdalne nauczanie 

a. bardzo dobre              20,7                 9,5 

b. dość dobre              29,3               15,5 

c. różne              24,3               27,5 

d. nie najlepsze              10,0               22,7 

e. złe                5,7               24,7 

   Razem            100,0             100,0 
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Wnioski zdanych zamieszczonych w tabeli : 

 

1.Uczniowie pozytywnie oceniający zdalne nauczanie cieszyli się w okresie nauki zdalnej 

znacznie lepszym samopoczuciem od uczniów mających negatywne zdanie na ten temat 

(zadowolenie z tej formy nauki mogło mieć wpływ na ogólne samopoczucie uczniów). 

 

2. Połowa z grupy uczniów akceptujących zdalne nauczanie czuło się w okresie epidemii 

dobrze (suma odpowiedzi bardzo dobrze - 21% i dość dobrze - 29%), natomiast odsetek 

uczniów krytycznych wobec formy nauki zdalnej, którzy czuli się dobrze był o połowę niższy 

i wyniósł 25% ( krytycyzm wobec nauczania zdalnego wynikał nie tylko ze złego 

samopoczucia). 

 

3. Z kolei złe samopoczucie charakteryzowało  16% uczniów o pozytywnym stosunku do 

nauczania zdalnego i znacznie więcej bo 47,5% uczniów negatywnie odnoszących się da 

nauki zdalnej. 

 

 4. Ocena zdalnego nauczania a radzenie sobie psychiczne w okresie epidemii 

 

Tabela 55. Ocena zdalnego nauczania a radzenie sobie psychiczne w okresie epidemii (%) 

 

Radzenie sobie psychiczne 

- odpowiedzi 

     Uczniowie pozytywnie 

oceniający zdalne nauczanie 

   Uczniowie negatywnie 

oceniający zdalne nauczanie 

a. bardzo dobrze                 33,5                 24,7 

b. zwykle dość dobrze                 34,5                 17,5 

c. różnie, raz lepiej, raz gorzej                 20,5                 28,8 

d. zwykle nie najlepiej                   9,9                 12,4 

e. słabo sobie radziła/em                    1,6                 16,6 

     Razem               100,0               100,0 

 

Wnioski z danych zamieszczonych w tabeli są następujące : 

 

1.Wystąpiły istotne różnice pomiędzy badanymi grupami jeśli chodzi o radzenie sobie 

psychiczne z trudnościami czasu epidemii i nauki zdalnej. 

 

2. Uczniowie pozytywnie odnoszący się do zdalnego nauczania radzili sobie lepiej nie tylko z 

nauką ale także z psychicznymi trudami tego czasu, 68% z nich uznało, że dobrze radzili 

sobie z kryzysową sytuacją , podczas gdy w grupie o negatywnym podejściu do formy 

zdalnego nauczania odsetek ten wyniósł 42,2 %. 

 

3. Ponadto jeśli chodzi o słabe radzenie sobie w sytuacji kryzysowej (nie radzenie sobie) to 

odsetki dla dobrze czujących się wyniósł 10,5%, a dla źle czujących się 29%, odpowiedź 

różnie dało odpowiednio 20% uczniów z grupy pierwszej i 29% z grupy drugiej. 

 

5. Ocena zdalnego nauczania - grupy o skrajnie rożnych ocenach zdalnego nauczania 

 

Analiza różnic  pomiędzy uczniami oceniającymi bardzo krytycznie zdalne nauczania a 

uczniami oceniającymi ją bardzo pozytywnie  prowadzi do następujących wniosków : 
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• Uczniowie oceniający bardzo pozytywnie nauczanie zdalne (13 osób widzących w nim 

same albo prawie same zalety) : 

 

-  większość (10 na 13) była dość lub bardzo zadowolona z osiągniętych wyników 

-  11 na 13 uważa, że dobrze radziła sobie z samodzielna nauką  

-  10 na 13 miało dość dobre (3) lub bardzo dobre samopoczucie (7) 

-  8 na 13 doświadczało przewagi emocji pozytywnych 

-  8 na 13 uważa, że osiągnięte wyniki zależały głównie od ich pracy i zaangażowania 

-  prawie wszyscy (12 na 13) uznali, że wykorzystali czas epidemii i nauki zdalnej dla 

    własnego rozwoju, nikt z tej grupy nie uważa, że był to czas stracony 

-  10 na 13 wykorzystało czas minionych miesięcy na naukę - 3 przyznało, że zaniedbali naukę  

-  7 na 13 stwierdziło, że wykorzystało miniony czas na rozwój pasji i zainteresowań 

-  tylko 1 uczeń z tej grupy stwierdził, że uciążliwe były dla  niego dolegliwości psychiczne 

 

• Uczniowie, którzy bardzo krytycznie ( negatywnie) ocenili zdalne nauczanie 

realizowane przez szkołę ( 26 osób uważających, że miało same lub prawie same wady): 

 

-  19 na 26 było niezadowolonych z wyników w nauce, w tym 13 zupełnie niezadowolonych, 

    a 6  lub raczej niezadowolonych  z wyników w nauce 

-  20 na 26 przyznało, że słabo sobie radziło z samodzielną nauką 

-  13 na 25 miało złe samopoczucie,  ale 6 dobre, w tym 4 bardzo dobre 

-  11 przeżywało więcej emocji negatywnych , 9 więcej emocji pozytywnych 

-  12 na 26 stwierdziło, że wyniki w uczeniu się w większym stopniu zależą od pracy i 

    zaangażowania nauczycieli niż od nich samych, 10 miało pogląd przeciwny 

-  20 na 26 uważało, że okres minionych 3 miesięcy był dla nich czasem straconym, a tylko 4  

    stwierdziło, że wykorzystało ten czas dla własnego rozwoju 

- Tylko 1(!) uczeń na 26 z tej grupy, wykorzystał ten czas na naukę, 17 zaś przyznało, że  

   zaniedbało naukę 

- 11 na 26 uczniów rozwijało pasje i zainteresowania 

- dla 12 uczniów ( 48%) uciążliwe w okresie epidemii były dolegliwości psychiczne 

                                 

 

Podsumowując uczniowie krytycznie oceniający naukę zdalną realizowaną w  ich szkole przez 

nauczycieli są to licealiści, którzy :  

- w większości byli niezadowoleni ze swoich wyników w nauce (jest to z pewnością jedno ze 

źródeł ich krytycyzmu i negatywnego nastawienia do szkoły, nauki, nauczycieli) 

- przyznawali, że słabo radzili sobie z nauką (samokrytyczni) i uznawali, że zaniedbali naukę  

- czas minionych 3 miesięcy był dla nich czasem straconym ( może słusznie tak uznali skoro 

  zaniedbali naukę)  

- znacznie częściej doświadczali trudnych emocji niż uczniowie pozytywnie oceniający zdalne 

  nauczanie, jednocześnie część z nich realizowała swoje pasje i zainteresowania, a  niektórzy 

  cieszyli się dobrym samopoczuciem. 

- są skłonni swoje wyniki w uczeniu się częściej przypisywać nauczycielom (ok. połowa to 

  robi) niż uczniowie pozytywnie oceniający szkołę ( większość tej grupy przypisuje  wyniki w 

  nauce własnej pracy). 
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Najważniejsze i najciekawsze wyniki badania – wersja poszerzona 
 

 

Wyniki badań przedstawimy w podziale na cztery obszary, odpowiadające głównym zakresom 

tematycznym badania 

 

I.   Zdalne nauczanie - ocena, plusy, minusy, postulaty uczniów 

 

II. Uczenie się uczniów ( samodzielne) -  trudności, efekty, kompetencje i deficyty uczniów 

 

III. Kondycja psychiczna uczniów - samopoczucie, dominujące emocje i radzenie sobie z  

            nimi, trudności ( uciążliwości) okresu epidemii, izolacji społecznej i nauki zdalnej 

 

 IV. Bilans okresu zdalnego nauczania - negatywne i pozytywne skutki (zjawiska)  

 

 

I. Zdalne nauczanie - ocena , zalety i słabości, sugestie uczniów 

 
1. Ocena zdalnego nauczania 

 

Badani uczniowie liceów ogólnokształcących  ocenili zdalną edukację następująco (tabela 1) : 

 

• Blisko co trzeci badany uczeń pozytywnie ocenił zdalne nauczanie, dostrzegł więcej 

zalet zdalnego nauczania niż wad lub same zalety (31%)  

• Co czwarty badany uczeń (24%)  negatywnie ocenił zdalne nauczanie, uważał, że miało 

ono więcej wad niż  zalet lub same wady  

• Zatem odsetek uczniów, którzy ocenili pozytywnie zdalne nauczanie wyniósł 31% i był  

wyższy niż odsetek uczniów, którzy ocenili je  negatywnie ( 24% ) 

• Największy zaś odsetek uczniów ocenił przeciętnie zdalne nauczanie, uważając, że 

miało ono trochę zalet i trochę wad ( 45% ) 

 

Podsumowując można stwierdzić, że uczniowie byli dość wyrozumiali w ocenie pracy 

nauczycieli w tym trudnym dla wszystkich okresie, w swojej ocenie wzięli pod uwagę 

okoliczności i trudne warunki realizacji nauki zdalnej. Odsetek uczniów, którzy ocenili 

pozytywnie zdalne nauczanie wyniósł 31% i był  wyższy niż odsetek uczniów, którzy ocenili je  

negatywnie ( 24% ) 

 

 

2. Różnice pomiędzy uczniami wystawiających szkole pozytywne i negatywne oceny 

 

Grupa uczniów, która pozytywnie oceniła zdalne nauczanie (30,8%) różniła się pod wieloma 

istotnymi względami od grupy uczniów, którzy negatywnie ocenili tę formę edukacji (24,1%). 

(patrz. rozdział III.1.) 

 

Najważniejsze różnice pomiędzy „ przeciwnikami” a „ zwolennikami” zdalnego nauczania : 

 

• „ zwolennicy” czyli uczniowie pozytywnie oceniający zdalne nauczanie w porównaniu 

z "przeciwnikami", uczniami negatywnie oceniającymi zdalne nauczanie znacznie lepiej 

radzili sobie z nauką (71 % zwolenników dobrze radziło sobie z nauką  w tym okresie, 
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a tylko 2% tej grupy źle sobie radziło z nauką, w grupie przeciwników 18 % uczniów 

radziło sobie dobrze z nauką, a  42 % źle) 

• zwolennicy byli bardziej zadowoleni z wyników osiągniętych w nauce (59% 

zwolenników było zadowolonych z wyników w nauce wobec zaledwie 4% 

zadowolonych uczniów w grupie przeciwników, ponadto wśród zwolenników było 

zaledwie 15% niezadowolonych z wyników, podczas gdy w grupie przeciwników 

odsetek niezadowolonych wyniósł 68% 

• zwolennicy cieszyli się znacznie lepszym samopoczuciem w okresie nauki zdalnej i 

epidemii niż przeciwnicy (50% uczniów tej grupy miało dobre samopoczucie, podczas 

gdy w grupie przeciwników było takich uczniów 25%, ponadto tylko 15%  

zwolenników miało złe samopoczucie, w grupie przeciwników odsetek ten wyniósł 

47% 

• „przeciwnicy” znacznie gorzej znosili trudne okoliczności i uciążliwości towarzyszące 

epidemii, izolacji społecznej i nauce zdalnej  

• zwolennicy lepiej radzili sobie psychicznie w okresie epidemii niż przeciwnicy 

• ponadto zwolenników charakteryzował lepszy bilans okresu epidemii niż przeciwników 

zdalnego nauczania - ci pierwsi uważali, że dobrze wykorzystali czas na rozwój, naukę, 

zachowali lepsze zdrowie (fizyczne i psychiczne), ci drudzy przeciwnie, wielu z nich 

uważa czas nauki zdalnej za stracony, sądzą, że pozbawił on ich wieku szans , czują się 

osłabieni pod względem psychicznym i z obawami patrzą  

            w przyszłość 

 

Podsumowując można powiedzieć, że uczniowie negatywnie oceniający nauczanie zdalne mieli 

do tego istotne powody, gorzej się czuli w czasie epidemii, mieli więcej problemów z 

samodzielnym uczeniem się, osiągnęli gorsze wyniki w nauce i w efekcie negatywnie ocenili 

zdalne nauczanie, ponadto w znacznie większym stopniu niż uczniowie pozytywnie oceniający 

zdalne nauczanie uważają, że czas nauki zdalnej i epidemii był dla nich pod każdym względem 

czasem niedobrym i zmarnowanym. 

 

3. Zalety („plusy") zdalnego nauczania prowadzonego przez nauczycieli szkoły. 

   Jakie działania nauczycieli pomagały uczniom w nauce ? 

 

Zdecydowana większość badanych uczniów wskazało szereg plusów (pozytywnych aspektów) 

zdalnego nauczania, aż 91% badanych uczniów udzieliło odpowiedzi na pytanie o zalety 

(plusy) tej formy nauki -zatem zrobili to nawet ci uczniowie, którzy  generalnie negatywnie 

ocenili tę formę nauki. 

 

Wśród zalet zdalnego nauczania uczniowie wymienili:   

 

• Postawa i zachowania (niektórych) nauczycieli, kontakt z nauczycielami, ich 

dostępność ( często uczniowie  dodawali, że tylko w  pojedynczych przypadkach !) 

• Pomocne praktyki dydaktyczne ( metody , materiały, notatki, lekcje online) 

• Organizacja zajęć np. lekcje online według planu, systematyczność lekcji ( tam gdzie 

miały one miejsce) 

• Elastyczność, dogodne warunki uczenia się, większa swoboda w sposobie i czasie 

uczenia się niż w szkole 

• Mniejszy stres, mniejsza presja niż w szkole 

• Lepsze oceny niż w szkole ( ale czy lepsze wyniki( efekty) uczenia się ?) 

• Aspekty techniczne np. dobra jakość połączeń ( rzadko wskazywany pozytyw) 
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4. Wady („minusy”) zdalnego nauczania  realizowanego przez nauczycieli szkoły. 

    Jakie działania nauczycieli (lub ich brak) utrudniały uczniom naukę ? 

 

Aż 95% badanych uczniów wskazało „minusy” (słabe strony) zdalnego nauczania - zatem 

zrobili to także ci uczniowie, którzy generalnie pozytywnie ocenili zdalne nauczanie. 

 

Wśród wad ( słabości,  minusów) zdalnego nauczania uczniowie wymienili :  

(patrz także pkt.II.2.Pczyczyny trudności w uczeniu się) 

• Nadmiar zadań przesyłanych przez nauczycieli, nadmierne obciążenie nauką 

 ( najliczniejsza kategoria odpowiedzi !) 

• Organizacja nauki, chaos przy planowaniu i prowadzeniu nauczania, brak koordynacji 

• Brak kontaktu z nauczycielami, trudność w komunikacji, porozumieniu 

• Niewłaściwy, nieumiejętny sposób prowadzenia lekcji ( online), nieciekawe lekcje 

• Brak lekcji ( zajęć) z niektórymi nauczycielami 

• Problemy techniczne - słaba jakość dźwięku, obrazu, problemy z łączem , sprzętem 

• Niska jakość materiałów od nauczycieli  

• Braki w koncentracji, problemy z motywacją, zaplanowaniu codziennej nauki 

• Brak zrozumienia zagadnień, słabsza możliwość przyswajania wiedzy 

• Problemy ze sprawdzeniem wiedzy (brak sprawdzania wiedzy) i ocenianiem 

• Nadmiar godzin przy komputerze 

• Nieobecność uczniów na lekcjach, ich pasywność i brak reakcji nauczycieli na to 

 

5. Sugestie uczniów dotyczące poprawy zdalnego nauczania. 

    Co mogliby robić nauczyciele, aby zdalne nauczanie przebiegało lepiej ? 

 

Na to pytanie udzieliło odpowiedzi 83% uczniów w całej badanej zbiorowości .  

 

Oto powtarzające się sugestie - postulaty uczniów  : 

 

• Mniej prac domowych i samodzielnych zadań ( najczęściej wypowiadana sugestia) 

• Mniej pracy w domu a więcej lekcji online 

• Lepsza organizacja i koordynacja pracy pomiędzy nauczycielami 

• Prowadzenie zajęć na jednej platformie, wysyłanie wszystkiego w jedno miejsce 

• Więcej tłumaczenia, a mniej zadawania, więcej wskazówek i pomocy w nauce 

• Lepsze opanowanie technologii  i obsługi platform edukacyjnych przez nauczycieli 

• Wysyłanie większej ilości materiałów ( ale nie zadań) do lekcji 

• Wysyłanie materiałów  lepszej jakości 

• Utrzymywanie ciągłego kontaktu z uczniami, lepszy i szybszy kontakt z uczniami 

• Więcej interakcji z uczniami, a nie tylko nudne i suche wykłady, więcej interesujących 

zajęć 

• Więcej wyrozumiałości, otwartości na sugestie uczniów, empatii, zaufania do uczniów 

- Bardziej przyjazne patrzenie na ucznia, który naprawdę staje na wysokości zadania 

- Starać się polepszyć swoje kontakty z uczniami, komunikacja i zrozumienie są    

      najważniejsze 

 

Rozszerzona typologia sugestii uczniów : 
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1. Zmniejszenie liczby prac, zadań domowych, rozsądny dobór ilości materiału (to 

sugestia najczęściej pojawiająca się w propozycjach uczniów) 

2. Lepsza organizacja i koordynacja pracy pomiędzy nauczycielami 

3. Prowadzenie zajęć na jednej platformie, aby uniknąć chaosu, wysyłać wszystko w jedno 

miejsce 

4. Szkolenie nauczycieli z obsługi platform e-learningowych, poprawienie umiejętności  

technicznych nauczycieli i związanych z obsługą platform i programów 

5. Zakup lepszego sprzętu – komputerów, laptopów, mikrofonów, kamerek 

6. Przeprowadzenie więcej lekcji online a mniej zadań do domu (częste oczekiwanie) 

7. Więcej tłumaczenia, uczenia  a mniej zadawania, więcej wskazówek i pomocy w nauce 

8. Wolniej tłumaczyć i dyktować, nie spieszyć się a materiałem, ale dokładniej i wolniej 

tłumaczyć 

9. Więcej interakcji z uczniami, a nie tylko nudne i suche wykłady, więcej interesujących 

zajęć 

10. Informacja zwrotna o błędach a nie tylko oceny bez wyjaśnień 

11. Więcej wyrozumiałości, otwartości na sugestie uczniów, empatii, zaufania do uczniów 

12. Utrzymywanie ciągłego kontaktu z uczniami, lepszy i szybszy kontakt z uczniami, 

odpowiadanie na maile 

13. Przesyłanie materiałów do lekcji przed lekcjami i po lekcjach w celu powtórzenia, 

uzupełnienia braków, udostępnianie uczniom materiałów, notatek konspektów z lekcji, 

prezentacji dla uczniów (często powtarzające się oczekiwanie)  

13. Udostępnianie na ekranie notatek z lekcji, udostępnianie ekranu 

14. Nie wysyłać zadań po godzinach, wieczorem, nocą 

15. Dłuższe terminy na oddanie prac, więcej czasu na wykonanie testów zadań 

16. Skupianie się na wszystkich a nie tylko na wybranych osobach  

17. Późniejsze rozpoczynanie lekcji 

18. Krótsze lekcje, gdyż lekcje online są bardziej męczące  

19. Trzymanie się planu lekcji, sprawdzanie obecności na lekcji 

20. Żeby je (lekcje) w ogóle prowadzili 

 

II. Radzenie sobie z samodzielną nauką, trudności , kompetencje uczniów 
 

1. Radzenie sobie z samodzielną nauką w okresie zdalnej edukacji 

 

Wśród badanych uczniów liceów wystąpiło istotne zróżnicowanie umiejętności radzenia sobie 

z samodzielną nauką w okresie zdalnego nauczania (tabela 2) 

 

- Blisko co piąty badany uczeń (18,6%) miał sporo problemów z samodzielną nauką w okresie 

zdalnego nauczania, w tym 7,2% radził sobie słabo, a 11,4% nie najlepiej  i miał dużo 

problemów 

 

- Blisko połowa badanych uczniów (47,8%)  radziła sobie z uczeniem się w okresie nauczania 

na odległość dobrze, w tym całkiem dobrze (38,2%) lub bardzo dobrze ( 9,6%) i miał nieliczne 

problemy 

 

- Co trzeci badany uczeń (33,6%) na pytanie o radzenie sobie z uczeniem się w okresie zdalnego 

nauczania wybrał odpowiedź różnie , raz lepiej raz gorzej i miał trochę problemów 

 

2. Przyczyny trudności w uczeniu się - odsetki uczniów, którzy wskazali dane trudności 
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Wśród przyczyn trudności związanych z uczeniem się uczniowie wskazywali : (tabela 3)   

 

• własne braki ( w motywacji, organizacji nauki, samodyscyplinie) - 61,7% 

• brak kontaktu lub słaby kontakt z nauczycielem - 45,7% 

• ogólna atmosfera i emocje związane z epidemią (niepewność, obawy) - 42,0 % 

• problemy z Internetem - 40,5% 

• brak kontaktu z kolegami/koleżankami w klasie - 34,5% 

• zła ( słaba) jakość materiałów przekazywanych przez nauczycieli - 25,9% 

• warunki w domu nie pozwalały mi się uczyć - 13,7% 

• brak lub ograniczony dostęp do komputera ( laptopa) - 11,7% 

• zaledwie 7,5% badanych uczniów nie miało żadnych trudności w uczeniu się 

 

Znacznie większe trudności z nauką mieli uczniowie, który źle znosili psychicznie okres 

epidemii i nauki zdalnej ( uczniowie o złym samopoczuciu) - 44% z nich miało znaczne 

trudności w nauce , podczas gdy w grupie  o dobrym samopoczuciu było takich uczniów 9%. 

 

Blisko 80% uczniów grupy źle czujących się nisko oceniło swoje kompetencje w zakresie 

samodzielnego uczenia się, wskazując na braki własne (w motywacji, organizacji nauki, itp.), 

jako na podstawową przyczynę trudności w uczeniu się, 65% przeżywało silnie niedogodności 

psychicznie, 60% wskazywało na brak lub niewłaściwy kontakt z nauczycielami,  a 40% na 

słabą jakość materiałów od nauczycieli  

 

3. Wyniki w nauce - uczniowie zadowoleni i niezadowoleni z wyników w nauce 

 

Badani uczniowie różnią się w ocenie wyników w nauce, jakie osiągnęli w okresie 3 miesięcy 

nauki zdalnej oraz pod względem stopnia zadowolenia z efektów swojej nauki ( tabela 4). 

 

- Blisko 30% badanych uczniów ( 29,0%) uważa, że osiągnęło  dobre ( 16,5%) lub  bardzo 

  dobre ( 12,5% ) wyniki w nauce  i jest z nich dość lub bardzo zadowolona 

 

- Prawie co trzeci uczeń (28,3%) nie był zadowolony z osiągniętych wyników, ocenił   

  je jako słabe (12,6%) lub raczej słabe (15,7%). 

 

- Co trzeci badany uczeń (32,7%) był tylko częściowo zadowolony z wyników. 

 

Podsumowując można uznać, że wyraźna większość licealistów, bo ponad 70%, ukończyła rok 

szkolny ze znacznym, umiarkowanym lub częściowym poczuciem zadowolenia z osiągniętych 

wyników, mniejszość zaś z brakiem satysfakcji. 

 

4. Różnice pomiędzy uczniami zadowolonymi i niezadowolonymi z wyników w nauce 

 

Jak pokazują nasze analizy uczniowie zadowoleni z wyników pod wieloma względami różnią 

się od uczniów niezadowolonych z wyników w  nauce ( patrz. rozdział III.2. ) 

 

„Zadowoleni” z wyników w porównaniu z „ niezadowolonymi” z wyników w nauce : 

• znacznie lepiej oceniają naukę zdalną w szkole 

•  uważają, że lepiej radzili sobie z nauką  

• mieli mniej problemów z nią związanych 

• mieli znacznie lepsze samopoczucie w okresie epidemii i dobrze sobie radzili  



93 

 

psychicznie z dolegliwościami i uciążliwościami tego czasu 

• bardziej pozytywnie oceniają (bilansują) okres trzech miesięcy, dostrzegając wiele 

pozytywnych zmian w swoim życiu. 

 

Zatem poczucie sukcesu w uczeniu ( także w okresie nauki zdalnej) jest dobrym syntetycznym 

wskaźnikiem zdrowia psychicznego i wiąże się z rozwojem dojrzałych mechanizmów radzenia 

sobie z wyzwaniami życiowymi ( także w okresie kryzysu). 

Natomiast niepowodzenie w nauce lub poczucie niepowodzenia wiąże się z gorszymi 

wskaźnikami zdrowia psychicznego, gorszym radzeniem sobie  z sytuacją kryzysową, a w 

efekcie negatywnymi oczekiwaniami co do przyszłości. 

 

5.  Kompetencje pomocne uczniom w uczeniu się, kto wspierał uczniów i co im pomagało ? 

 

Zdecydowana większość uczniów potrafiła wskazać kompetencje i osobiste zalety, które 

pomagały im w samodzielnym uczeniu się, mimo iż 62% wskazywało braki w tym zakresie. 

Trudności we wskazaniu własnych zalet mieli uczniowie, którzy słabiej radzili sobie z nauką , 

osiągnęli gorsze wyniki, mieli gorsze samopoczucie w okresie nauki zdalnej i sporządzili 

negatywny bilans tego czasu. 

 

Co pomagało uczniom w uczeniu się - według ich własnej opinii: 

 

• umiejętności i  kompetencje ( zarządzanie czasem, umiejętność samodzielnej nauki, 

posługiwanie się urządzeniami mobilnymi, obsługa komputera, samodzielne myślenie, 

dobre planowanie i organizacja nauki, koncentracja, sporządzanie notatek, kończenia 

zadań, znajdowanie informacji, zdolność szybkiej nauki, obowiązkowość 

• mocne strony, cechy charakteru, dobre nawyki ( samozaparcie, samodyscyplina, 

determinacja, wytrwałość, cierpliwość, pokora, systematyczność, sumienność, 

solidność, pracowitość, punktualność, odpowiedzialność, obowiązkowość, zaradność , 

elastyczność, zdrowy rozsądek, spokój i opanowanie) 

• motywacja, mobilizacja, ambicja ( silna motywacja, ambicje, cele na przyszłość, 

patrzenie w przyszłość – takie działanie,  aby uniknąć problemów w przyszłości, wizja 

czekającej mnie matury, zaangażowanie w  ważne przedmioty, chęć doskonalenia się 

dążenie do perfekcji, chęć czerpania wiedzy, własne zainteresowanie przedmiotem, 

chęć nauki, poczucie obowiązku, ciekawe lekcje, nagrody na lekcji, dążenie do lepszej 

średniej 

• skuteczne strategie działania (poświęcenie dużo czasu na zadania, naukę, powtarzanie 

materiału, nie odkładanie zadań na potem, wyspanie , wypoczęcie, robienie przerw w 

nauce ) 

• korzystne warunki- czas i elastyczność ( więcej wolnego czasu bo nie było się w szkole, 

praca we własnym tempie w dowolnej porze, można było pracować własnym trybem i 

lepiej się skupić niż w szkole, w domu jest większy spokój i lepsze warunki niż w 

szkole, lubię uczyć się w samotności)   

• co pomagało - źródła( strony internetowe, youtube, książki, rożne programy , ciekawe 

filmy, notatki i materiały od nauczycieli ) 

• kto pomagał - korepetytorzy, rodzina, mama, starsza siostra, koleżanki i koledzy z klasy, 

chłopak , znajomi, mili nauczyciele, motywacja i wsparcie przyjaciół 

• inne - witaminki, muzyka, modlitwa   

 

6.  Doświadczenia i umiejętności, które  uczniowie chcieliby „przenieść” do dalszej nauki  

   (tzw. kompetencje transferowalne)  
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Większość uczniów (75%) potrafiła wskazać umiejętności, które chcieliby „przenieść’ do 

dalszej nauki i życia ( kompetencje transferowalne), co czwarty badany uczeń nie potrafił tego 

uczynić. Uczniowie zwykle wskazywali te kompetencje, które pomagały im w uczeniu się . 

 

Najczęściej wymieniana przez uczniów kompetencje ( transferowalne) to : 

 

• umiejętność samodzielnej pracy i nauki, rozwiązywania problemów, poszukiwania 

informacji  

• dobre planowanie ( dobre planowanie, rozkładanie pracy , dobra samoorganizacja) 

• większa samodyscyplina (sumienność, systematyczność, wytrwałość przy 

trudnościach, cierpliwość,  pilność w odrabianiu lekcji) 

• umiejętność koncentracji 

• obsługa programów komputerowych ( programowanie , używanie office, itp.) 

• mniejszy stres, lepsze radzenie sobie ze stresem 

• docenienie bezpośredniego kontaktu z nauczycielami, możliwości konsultacji 

• zdolność robienia prezentacji multimedialnej i prowadzenia ustnych prezentacji 

• przesyłanie nauczycielom prac przez Internet 

• koncentracja na kluczowych przedmiotach 

• życzenia pod adresem nauczycieli (wysyłanie przez nauczycieli prezentacji, które są 

wykorzystywanie na lekcjach, dokładne rozpisywanie i tłumaczenie, ciekawe 

doświadczenia na fizyce zamiast trudnych sprawdzianów ) 
 

7.  Kto miał większy wpływ na wyniki w uczeniu się w okresie nauki zdalnej - uczniowie czy 

nauczyciele? 

 

Większość badanych uczniów ( 52%) uważa, że : ( tabela 5) 

• osiągnięte wyniki zależały przede wszystkim od ich pracy i wysiłków 

• znacznie mniejszy odsetek (16%) skłonnych jest nauczycielom przypisać decydujący 

wpływ na własne wyniki w nauce 

• znacząca część badanych uczniów ( 34% ) uważa, że ich wyniki w połowie zależały od 

nich samych a w połowie od nauczycieli 

 

Co oznaczają te wyniki ? 

 

 Zdecydowana większość uczniów ( 84%) uważa, że w dużym stopniu lub co najmniej w 

połowie osiągnięte przez nich rezultaty  w trakcie nauki zdalnej zależały od  pracy własnej, co 

w warunkach nauczania zdalnego, kiedy tak ważną rolę odgrywała samodzielność i 

konieczność organizacji pracy własnej ( znaczna ilość zadań do realizacji w domu) oraz 

zachowania motywacji i samodyscypliny przy obniżonych możliwościach kontroli 

zewnętrznej, jest trafnym postrzeganiem. 

Jednak istnieje też znacząca grupa uczniów ( blisko połowa ),  która skłonna jest przypisywać 

wyniki osiągnięte przez  nich w nauce w połowie lub głównie nauczycielom (atrybucja 

zewnętrzna), w tym 4,3 % składa na nauczycieli całkowitą odpowiedzialność za osiągnięte 

rezultaty, co wydaje się niezbyt dojrzałą postawą, w szczególności u uczniów szkoły średniej. 

Uświadamia to jednak, że sposób pracy nauczycieli ( postawy, metody pracy, zaangażowanie, 

przygotowywane zadania i materiały, kompetencje dydaktyczne , itp.) ma też niebagatelne 

znaczenie dla efektów pracy uczniów, może sprzyjać motywacji , zrozumieniu i wyższym 
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osiągnięciom uczniów lub odwrotnie zniechęcać, utrudniać( nie pomagać) i w efekcie obniżać 

osiągnięcia uczniów. 

 

III. Samopoczucie uczniów w trakcie nauczania zdalnego w warunkach epidemii 

oraz psychiczne radzenie sobie z trudnościami i ograniczeniami  tego okresu 
 

1. Samopoczucie uczniów - stan psychiczny uczniów w okresie epidemii i nauki zdalnej 

 

- Co trzeci badany uczeń (34,8%) przeżywał na ogół w badanym okresie negatywne stany 

emocjonalne, czuł się w badanym okresie  nie najlepiej (18,5%) lub źle 9 16,35) 

  

- 35,6% badanych uczniów przeżywało na ogół w badanym okresie pozytywne stany 

emocjonalne, cieszyło się w okresie epidemii i zdalnej nauki dość dobrym samopoczuciem 

(22,8%) lub zdecydowanie dobrym samopoczuciem ( 12,6%) 

 

 - Blisko co trzeci licealista (29,6%) stwierdził, że czuł się różnie , raz lepiej , raz gorzej  

 

Podsumowując w badanej zbiorowości licealistów wystąpiły istotne różnice pod względem 

kondycji psychicznej w badanym okresie, odsetek uczniów, których samopoczucie było dobre 

( 36%) jest prawie taki sam, jak uczniów , którzy czuli się źle lub nie najlepiej( 35%). 

Należy też zwrócić uwagę, że 16,3% badanych uczniów określiło swoje samopoczucie jako złe, 

zaś 12,8% jako bardzo dobre ( tabela 7) 

 

2. Uczniowie o złym samopoczuciu, w słabej kondycji psychicznej 

 

Warto zwrócić uwagę na znaczą grupę tych uczniów, którzy stwierdzili, że przez większość 

czasu trwania epidemii mieli złe samopoczucie (16%), częściej doświadczali  emocji 

negatywnych (lęk, osamotnienie, smutek zdenerwowanie, apatia, zmęczenie zniewolenie, 

niepewności, zagubienia, przeciążenia nauką, stresu, itp.) niż pozytywnych (zadowolenie, ulga, 

spokój, energia, humor, poczucie wolności). 

 

Jest to grupa uczniów szczególnie wrażliwa na trudną sytuację, z jaką przyszło im się zmierzyć, 

i z którą trudno było sobie im poradzić. 

 

Czym różni się grupa uczniów o bardzo dobrym samopoczuciu (12,8% badanej próby) w 

porównaniu z uczniami o złym samopoczuciu ( 16,3% badanej próby) – patrz. Rozdział III.1. 

 

Uczniowie o złym samopoczuciu w porównaniu z  uczniami o dobrym samopoczuciu : 

 

• znacznie rzadziej pozytywnie oceniali zdalne nauczanie (15% ocen pozytywnych 

wobec 50% ocen pozytywnych w grupie uczniów dobrze czujących się)  

• znacznie gorzej radzili sobie psychicznie z niedogodnościami, ograniczeniami i 

trudnymi emocjami tego czasu (70 % sobie radziło sobie źle, żaden uczeń w grupie o 

dobrym samopoczuciu nie radził sobie źle ) 

• blisko 90% uczniów o  złym samopoczuciu było przeciążonych zadaniami szkolnymi 

( 52% w grupie o dobrym samopoczuciu), 60% doświadczało licznych niedogodności  

            psychicznych (żaden uczeń z grupy dobrze czujących się), 50% męczyło ciągłe 

            przebywanie z rodziną, (tylko 15% w grupie dobrze czujących się ) 
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• znacznie gorzej radzili sobie z nauką, mieli więcej problemów z nią związanych (44% 

wobec 9% w grupie o dobrym samopoczuciu), blisko 80% nisko oceniło swoje 

kompetencje w zakresie samodzielnego uczenia się, wskazując na braki własne (w 

motywacji, organizacji nauki), jako na podstawową przyczynę trudności w uczeniu się  

      (w grupie dobrze czujących się tylko 30%), 60% wskazywała na brak lub niewłaściwy 

      kontakt z nauczycielami, a 40% na słabą jakość materiałów (odpowiednie dane dla  

      grupy dobrze czujących się to 28% i 16%) 

• osiągnęli znacznie gorsze wyniki  w nauce (19%  miało dobre wyniki w porównaniu z 

65%  w grupie dobrze czujących się) 

• sporządzili negatywny bilans zjawisk i zmian okresu zdalnego nauczania, np.60 % ma 

poczucie utraty wielu szans, 60% uważa, że zaniedbało naukę w szkole, ok.60% ma 

liczne obawy co do przyszłości, 44 % czuje się słabiej pod względem psychicznym niż 

przed epidemią, a ok. 40% czuje się gorzej pod względem zdrowia fizycznego 

            (odpowiednie dane dla grupy dobrze czujących się  to 25%, 3,5%, 0%, 10% ). 

 

3. Emocje przyjemne i nieprzyjemne (trudne) – co przeważało ? 

 
- Co trzeci badany  uczeń (32,0%) doświadczał  zwykle lub często emocji  trudnych,  

nieprzyjemnych (lęk, osamotnienie, smutek zdenerwowanie, apatia, zmęczenie zniewolenie, 

niepewność, zagubienie, przeciążenie nauką, stres,, itp.), w tym co dziesiąty uczeń (11,3%) 

uważał, że emocje negatywne zdecydowanie dominowały w jego doświadczeniu ( tabela 8) 

 

- Podobny odsetek badanych  licealistów (31,9%) doświadczał zwykle lub często emocji 

przyjemnych (zadowolenie, ulga, spokój, energia, humor, poczucie wolności), w tym  11,7% 

badanych uczniów przeżywało głównie emocje przyjemne. 

 

- Ponad jedna trzecia badanych uczniów (36,1%) wybrała odpowiedź pośrednią, twierdząc, że 

bywało różnie, było trochę emocji przyjemnych i trochę nieprzyjemnych  

 
Podsumowując odpowiedzi uczniów na pytanie o przeżywane w czasie epidemii emocje są 

zbliżone do odpowiedzi na pytania dotyczącego samopoczucia (są to podobne pytania). 

Podobnie jak w pytaniu o samopoczucie, w przypadku doświadczeń emocjonalnych wystąpiło 

istotne zróżnicowanie reakcji licealistów, przy czym wyróżnić można trzy równoliczne grupy, 

uczniowie doświadczający przeważnie emocji przyjemnych , uczniowie z istotną przewagą 

emocji trudnych i grupa doświadczająca równowagi obu stanów emocjonalnych 

 

4. Radzenie sobie psychiczne z trudnymi okolicznościami i emocjami  

 

- Ponad połowa badanych uczniów (53,0%) dobrze radziła sobie psychicznie z trudnymi 

okolicznościami i emocjami towarzyszącymi epidemii i nauce zdalnej, w tym na ogół dobrze 

28%, a bardzo dobrze  25% ( tabela 9) 

- Co piąty badany (19,5%) ocenił, że nie radził sobie ( 9,2%) lub radził sobie nie najlepiej   

  (10,3%) 

- Więcej niż co czwarty badany (27,5%) wybrał odpowiedź pośrednią, stwierdził, że radził 

sobie różnie, czasem dobrze, czasem niezbyt dobrze. 

 

Podsumowując mimo iż 35% badanych licealistów na ogół nie czuło się dobrze w okresie 

epidemii, to tylko ok. 20% uważa, że nie radziło sobie z tym samopoczuciem. Oznacza to, że 

co trzeci uczeń, który przeżywał często negatywne emocje ocenił, że potrafił sobie z nimi 
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radzić. Ponad połowa uczniów (53%) uważa, że dobrze radziła sobie psychicznie w trudnym 

okresie epidemii i w niecodziennych warunkach ograniczeń i zdalnego nauczania. 

 

5. Trudności (uciążliwości, niedogodności) okresu epidemii i edukacji zdalnej 

     

Uczniowie doświadczali szeregu trudności (uciążliwości) wywołanych przez epidemię, izolację 

społeczną i zdalny tryb nauki . 

Lista wskazywanych trudności - odsetki uczniów, wskazujących daną trudność : ( tabela 6 ) 

 

• przeciążenie zadaniami szkolnymi - 60,5% 

• brak spotkań z przyjaciółmi, znajomymi - 57,7% 

• nuda, monotonia - 52,5% 

• niemożność wychodzenia z domu - 35,2% 

• niedogodności psychiczne -  34,5% 

• brak ruchu, sporty, przebywania na świeżym powietrzu - 33,5% 

• zmęczenie informacjami na temat epidemii - 31,2% 

• ciągłe przebywanie z rodziną - 28,7% 

 
Warto zwrócić uwagę, że dla większości uczniów bardziej uciążliwe okazały się trudności 

szkolne ( przeciążenie nauką, trudności w samodzielnej nauce) oraz okoliczności związane z 

izolacją społeczną ( brak kontaktów z rówieśnikami), niż czynniki bezpośrednio związane z 

epidemią ( niedogodności psychiczne, negatywne informacje na temat epidemii). 

 

Znacznie silniej  trudne okoliczności i niedogodności towarzyszące okresowi epidemii i nauki 

zdalnej odczuwali uczniowie, którzy określili swoje samopoczucie w tym czasie jako złe. 

Blisko 90% uczniów o  złym samopoczuciu odczuwało przeciążonych zadaniami szkolnymi, 

60% doświadczało licznych niedogodności psychicznych, 50% męczyło ciągłe przebywanie z 

rodziną. 

 

IV. Bilans okresu nauki zdalnej – zmiany negatywne i pozytywne 
 

1. Negatywne skutki i zjawiska wskazywane przez uczniów  
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Uczniowie zauważyli i doświadczyli szeregu negatywnych skutków epidemii i nauki zdalnej 

dla ich obecnego i przyszłego życia . 

 

Negatywne skutki (zjawiska) wskazywane przez uczniów - odsetki wskazań uczniów : 

 

• mam poczucie utraty wielu szans -  41,2% 

• jestem pełen obaw co do przyszłości  - 41,2% 

• zaniedbałem naukę szkolną - 39,4% 

• pogorszyło się moje zdrowie fizyczne - 37,0% 

• był to dla mnie czas stracony - 28,7% 

• czuję się teraz słabszy psychicznie - 28,7% 

• pogorszyły się moje relacje ze znajomymi -  25,5% 

• pogorszyły się moje relacje rodzinne - 7,5% 

 

2. Pozytywne skutki (zjawiska) wskazywane przez uczniów 

 

Znaczący odsetek uczniów wskazał także pozytywne zjawiska i konstruktywne działania, jakie 

podejmowali oraz  korzystne zmiany, jakie miały miejsce w ich życiu w czasie epidemii. 

 

Pozytywne zjawiska wskazywane przez uczniów -  odsetki  wskazań uczniów: 

 

• realizowałem swoje zainteresowania - 52,5% 

• dobrze wykorzystałem ten czas dla własnego rozwoju - 32,8% 

• utrzymałem lub poprawiłem swoje relacje ze znajomymi ( przyjaciółmi)- 31,8% 

• wzmocniłem moje relacje ( więzi) z rodziną - 30,5% 

• wykorzystałem ten czas na naukę - 26,0% 

• utrzymałem lub poprawiłem swoje zdrowie fizyczne - 24,5% 

• z nadzieją patrzę w przyszłość - 20,5% 

• czuję się teraz mocniejszy psychicznie - 18,0% 

 

3. Bilans zjawisk negatywnych i pozytywnych 
 

            Zmiany negatywne              Zmiany pozytywne 

Mam poczucie utraty wielu szans - 41% Dobrze wykorzystała/em ten czas dla 

własnego rozwoju - 33% 

Zaniedbała/em naukę szkolną - 39% Wykorzystała/em ten czas na naukę - 26 %  
Pogorszyło się moje zdrowie fizyczne - 37% Utrzymała/em lub poprawiła/em moje 

zdrowie fizyczne - 24% 

Był to  dla mnie czas stracony - 29% Realizowała/em swoje pasje i zainteresowania 

- 52% 

Czuję się teraz słabsza/y psychicznie niż 

przed epidemią - 29% 

Czuję się teraz mocniejsza/y psychicznie niż 

przed epidemią - 18% 

Jestem pełna/en obaw co do przyszłości-  41% Z nadzieją patrzę w przyszłość - 20% 

Pogorszyły się  moje relacje ze  

znajomymi - 25% 

Utrzymała/em lub poprawiła/em swoje relacje 

ze znajomymi - 32% 

Pogorszyły się  moje relacje z rodziną - 7% Wzmocniła/em moje relacje z rodziną - 30% 
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Niepokojące zjawiska 

 

• 37% uczniów stwierdziło, że co pogorszyło się ich  zdrowie fizyczne  

• ok. 30% uczniów czuło się  słabszych psychicznie niż przed epidemią  

• 39% uczniów zaniedbało naukę szkolną - będzie to z pewnością rzutować na naukę po 

powrocie do szkoły ( zaległości, nierówności pomiędzy uczniami) 

• 41% uczniów z obawami patrzy w przyszłość ( może jest to uzasadnione ?) 

• Uczniom towarzyszyło poczucie straty czasu ( 29%) i wielu szans (41%), co wpłynie z 

pewnością negatywnie na ich kondycję psychiczną, nastrój i emocje (żal, smutek, złość, 

poczucie zawodu, utraty szans, spadek dynamiki życiowej), może wywoływać 

( pogłębiać) stany przygnębienia ( depresji) 

• 25% pogorszyło swoje relacje ze znajomymi, a 7%  relacje z rodziną ( tylko czy aż ?) 

 

Zjawiska pozytywne 

 

• wielu uczniów realizowało swoje pasje i zainteresowania ( 52%)  

• uczniowie wykorzystali czas ( 3 miesięcy) dla własnego rozwoju ( 33%) 

• 30% uczniów wzmocniło swoje relacje ( więzi) z rodzina - pomimo zgłaszanej 

uciążliwości związanej z ciągłym przebywaniem z rodziną) 

• 26% wykorzystało czas na naukę szkolną ( dużo to czy mało?- Z.K.) 

• 24% utrzymało lub poprawiło swoje zdrowie fizyczne 

• 20% ( tylko ?) z nadzieją patrzy w przyszłość 

• 18% czuje się mocniejszych psychicznie niż przed epidemią 

  

Bilans  trzech miesięcy okresu epidemii i nauki zdalnej jest oczywiście znacznie gorszy w 

grupie uczniów, którzy w tym czasie doświadczali wielu trudnych emocji i złego samopoczucia, 

większość uczniów tej grupy jest pełna obaw co do przyszłości ( 57%), zaniedbało naukę 

szkolną ( 60%), ma poczucie utraty wielu szans( 615), pogorszył się ich stan psychiczny ( 44%). 

 

Można mieć uzasadnione obawy co do kondycji psychicznej tych osób (ok. 15% badanej 

zbiorowości licealistów) oraz zdolności radzenia sobie z licznymi wyzwaniami - zadaniami, 

które przyniesie przyszłość ( bliższymi i dalszymi, związanymi z nauką, zdrowiem, kondycją 

psychiczną, zdolnościami adaptacyjnymi. relacjami społecznymi, pracą i kariera zawodową). 
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Rekomendacje  
 

Motto 

 

Bezrefleksyjny powrót do „normalności” niesie ze sobą wiele zagrożeń, przede wszystkim dla 

uczniów.  

                            Raport „ Edukacja. Między pandemią COVID - 19 a edukacją przyszłości „ 

 

 

Rekomendacja 1 

 

 Potrzeba zespołowej refleksji i przedyskutowania w gronie pedagogicznym (a także w 

zespołach przedmiotowych )  

 

a. wniosków z doświadczeń nauczycieli z okresu nauczania zdalnego, co się sprawdziło, co 

wymaga ( wymagałoby) poprawienia, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk,  na wypadek 

powrotu szkoły do  nauczania zdalnego lub mieszanego (hybrydowego)  

 

b. warto włączyć sprawdzone elementy nauczania zdalnego (nauczania online ) do  nauczania 

stacjonarnego, w celu wzbogacenia i uelastycznienia warsztatu pracy ( metod dydaktycznych , 

narzędzi i materiałów z wykorzystaniem e - podręczników, filmów , cennych programów i 

materiałów w Internecie, ) - patrz Część I  Rozdział.1.3.oraz 1.4 tego Raportu  

 

c. W dyskusji i wymianie doświadczeń nauczycieli można i należy wziąć pod uwagę także 

opinie uczniów, także z którymi podzielili się w badaniach ankietowych  

• co uczniom pomagało w uczeniu się, co uznali za plusy (zalety) zdalnego nauczania 

realizowanego przez nauczycieli w ich szkole  - patrz Część I. Rozdział 1.2. Raportu 

• co uważają za minusy ( braki, słabe strony) zdalnego nauczania i uczenia się - patrz 

Część I. Rozdział 1.3. tego Raportu  

• jakie sugestie mają pod adresem nauczycieli - patrz Część I. Rozdział 1.4. Raportu  

 

d. Potrzebna jest tu otwarta a nie obronna ( atakująca) postawa nauczycieli i dialog z uczniami 

bez wzajemnego obwiniania czy przerzucania się odpowiedzialnością za wyniki nauczania. 

 

Rekomendacja 2 

 

Opracowanie przez Radę Pedagogiczną, nauczycieli poszczególnych przedmiotów planów 

 i pomysłów działań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych uwzględniających 

obecną sytuację w szkołach oraz działań dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

• obowiązujące przepisy sanitarne związane z bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli 

• potrzeby i wyzwania stojące przed nauczycielami i uczniami (a także rodzicami) 

związane  z jednej strony z realizacją programów nauczania i wychowania z drugiej zaś  

uwzględniające 

• obecny stan wiedzy (braków) i kompetencji uczniów, zróżnicowany stopień tej wiedzy, 

stopień zrealizowania celów i treści nauczania (odniesienie do podstawy programowej) 

• potrzeba określenia jakie zakresy wiedzy czy umiejętności przewidziane w planach 

nauczania nie zostały przez uczniów wystarczająco opanowane, co sprawia największe 

trudności, itp.  
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• uwzględnienie obecnego stanu psychicznego i możliwości emocjonalnych, 

motywacyjnych i intelektualnych uczniów po okresie nauczania zdalnego na progu 

nowego roku szkolnego ( patrz Część I. Rozdział 3 i rozdział 4  III. tego Raportu ). 

 

Rekomendacja 3  

 

Uwzględnienie w refleksji i dyskusji nauczycieli odpowiedzi na następujące pytania - m.inn.* 

 

• Czemu nadamy priorytet - dydaktyka, wychowanie, pomoc psychologiczno-

pedagogiczna ? 

• W jaki sposób diagnozować będziemy stan wiedzy i kompetencji uczniów ? 

• Jak równolegle realizować zadania dydaktyczne i nie zaniedbać także ważnych ( a  

nawet według niektórych ważniejszych) zadania wychowawcze i związane ze 

wspieraniem uczniów i pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trudnej dla nich 

sytuacji powrotu do szkół i trwających nadal zagrożeń epidemicznych ? 

• Jak pomóc uczniom w nadrobieniu ( ewentualnych) zaległości ? 

• Jakie programy wyrównawcze wprowadzić i jak indywidualizować pomoc ? 

• W jaki tempie będziemy pracować - ile czasu dajemy sobie i uczniom na działania 

wyrównawcze ? 

• Jak to połączyć z realizowaniem bieżącego programu nauczania ? 

• W jaki sposób zamierzamy zmniejszyć różnice w wiedzy i umiejętnościach pomiędzy 

uczniami? 

• Jak rozdzielimy odpowiedzialność pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami za 

nadrobienie zaległości ( jeśli takie powstały) ? 

 

* Interesujące stanowisko dotyczące odpowiedzi na niektóre z powyższych pytań zajmują 

autorzy  raportu „Edukacja. Między pandemią COVID - 19 a edukacją przyszłości „ 

(Załącznik 1 w tym Raporcie ) 

 

Rekomendacja 4 

 

We wszystkie te plany i działania ( rekomendacja nr. 2) wskazane jest, a nawet konieczne 

włączenie i zaangażowanie uczniów i rodziców, bez których udziału wdrożenie planów się nie 

uda. 

We wszystkich tych działaniach potrzebne jest przestrzeganie zasad otwartej komunikacji, 

zaufania do intencji i kompetencji stron, dzielenie się współodpowiedzialnością, działania 

zespołowe i współpraca stron, a przede wszystkim wzajemny szacunek i zaufanie. 

 

( patrz Załącznik 2 tego Raportu) 

 

Rekomendacja 5 

 

Należy wprowadzić zajęcia wyrównawcze rekompensujące ograniczenia czasu pandemii. 

Zajęcia powinny mieć charakter zarówno powszechny (w odniesieniu do podstawy 

programowej i programów nauczania), jak i profilowany dla grup wykluczonych przed i w 

trakcie epidemii: cyfrowo i kompetencyjnie (obozy wyrównawcze, praca indywidualna z 

uczącymi się, szkolenia dla nauczycieli i wykładowców, itp.). 

 

Rekomendacja 6 
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Szkoła ( nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni) powinna pozyskiwać informacje na 

temat sytuacji domowej i rodzinnej uczniów: trudności i problemów rodziców oraz dzieci, 

dostęp do sprzętu, itp. Niezbędne jest wypracowanie indywidualnych rozwiązań dla 

potrzebujących rodzin. Zajęcia szkolne realizowane przez Internet powinny wzmacniać 

samodzielność uczniów. Rolą rodziców nie jest bezpośrednie pomaganie dzieciom w ich 

pracach szkolnych, lecz raczej pomaganie nauczycielom w utrzymaniu pozytywnej motywacji 

dzieci (rekomendacja ta dotyczy przede wszystkim sytuacji realizowania przez szkoły 

nauczanie zdalnego lub mieszanego). 

 

Rekomendacja 7 

 

Warto przemyśleć i przedyskutować w gronie pedagogicznym oraz wspólnie z uczniami, jak 

poprawić jakość materiałów do uczenia się, gdyż wielu uczniów zwróciło uwagę na ich niską 

jakość. Co mieli na myśli ?  

Pewne światło na ten problem mogą rzucić odpowiedzi uczniów wskazujące na silne a 

zwłaszcza na słabe strony oraz sugestie uczniów dla nauczycieli (Część I. Rozdział 1.2.3.4. tego 

Raportu). 

 

Rekomendacja 8 

 

Należy ze szczególną uwagą i troską odnieść się do uczniów,  którzy osiągnęli słabe wyniki w 

nauce i są z nich niezadowoleni (28%). Po powrocie do szkoły należałoby wesprzeć ich 

zarówno w nauce (programy i działania wyrównawcze ), rozwijać ich kompetencje związane z 

uczeniem się (które prawdopodobnie nie są wysokie), jak i udzielić wsparcia we wzmacnianiu 

ich zdolności adaptacyjnych i odporności psychicznej. 

Nauczyciele stają także przed wyzwaniem poradzenia sobie z brakami w kompetencjach i 

wiedzy tych uczniów oraz z dużym zróżnicowaniem poziomu umiejętności uczniów wewnątrz 

poszczególnych klas. 

 

Rekomendacja 9 

 

Trzeba mieć świadomość, że  sposób pracy nauczycieli - postawy, metody pracy, 

zaangażowanie, przygotowywane zadania i materiały, kompetencje dydaktyczne, itp. - ma 

niebagatelne znaczenie dla efektów pracy uczniów, może sprzyjać motywacji i wyższym 

osiągnięciom uczniów lub odwrotnie zniechęcać, utrudniać (nie pomagać) i w efekcie obniżać 

osiągnięcia uczniów (zwracali na to uwagę uczniowie wymieniając dobre i niewłaściwe 

praktyki nauczycieli). 

Należy rozwijać i doskonalić warsztat, metody, pracy, sposoby komunikowania się z uczniem, 

gdyż ma to duże znacznie dla efektów nauczania i uczenia się. 

 

Rekomendacja 10 

 

Należy zwrócić uwagę na znaczą grupę tych uczniów, którzy stwierdzili, że przez większość 

czasu trwania epidemii mieli złe samopoczucie (16%), częściej doświadczali  emocji 

negatywnych (niepokoju, osamotnienia, bezradności, czasami złości, niepewności, zagubienia, 

przeciążenia nauką, stresu, itp.) niż pozytywnych ( zadowolenia, spokoju, ulgi, relaksu, 

humoru, energii, poczucia wolności). 

Jest to grupa uczniów szczególnie wrażliwa na trudną sytuację, z jaką przyszło im się zmierzyć, 

i z którą trudno było sobie im poradzić. 
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Uczniowie ci wyszli ze szkoły po trzech miesiącach nauki z poczuciem wielu strat  i lęków, 

obaw co do przyszłości, z nadwerężonym poczuciem własnej wartości i sprawczości, w złej 

kondycji psychicznej. 

 

Uczniowie ci wymagają wsparcia zarówno w uczeniu się (programy wyrównawcze, 

indywidualizacja uczeniu się), jak i łatwego dostępu do pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

Warto też zwrócić szczególną uwagę na uczniów zagubionych, czy wykluczonych w okresie 

edukacji zdalnej. 

 

W artykule  Nauczyciele przed nadchodzącym wyzwaniem (dostęp www.edunews.31. 08.2020.) 

przewiduje się 

 

...”że większość dzieci będzie odporna na zakażenie Covid 19, ale wśród dzieci z rodzin, które 

zostały bezpośrednio dotknięte wirusem lub recesją gospodarczą, jedno na troje może mieć 

poważne problemy ze zdrowiem psychicznym”. 

 

„Nauczyciel musi być gotowy zarówno na pomoc uczniom w radzeniu sobie z żalem, 

zmartwieniem i lękiem, ale też musi być przygotowany na złość i agresję ze strony uczniów. Dla 

wielu uczniów szkoła była bezpiecznym miejscem, które ich zdradziło, bądź zostało im 

odebrane. Odbudowa zaufania może być powolnym procesem”. 

 

Rekomendacja 11 

 

Biorąc pod uwagę trudną emocjonalnie sytuację uczniów (ale także nauczycieli  i rodziców), 

ważną rolę do spełnienia w czasie epidemii mogą odegrać specjaliści szkolni. 

Nadal aktualne wydają się zadania, które zostały opisanie w opracowaniu Wychowanie, 

Profilaktyka-Pomoc psychologiczno-pedagogiczna ( strona internetowa poradni dla młodzieży) 

 

Pedagogom i psychologom szkolnym można przypisać następujące zadania : 

 

• Przygotowanie propozycji scenariuszy lekcji wychowawczych dopasowanych do 

zdalnej formy nauczania (oraz do obecnych potrzeb i problemów po powrocie uczniów 

do nauczania stacjonarnego, ale w warunkach trwającej ciągle epidemii i 

obowiązujących przepisów sanitarnych), prowadzenia zajęć tak by uwzględniały 

szczególne okoliczności, w jakich się znaleźliśmy 

 

• Stałe dyżury w określonych porach dnia (dostępny kontakt mailowy, telefoniczny, 

wideokonferencje, i oczywiście bezpośredni, itp.) 

 

• Wchodzenie w aktywny kontakt z uczniami, zwłaszcza z tymi wymagającymi 

szczególnego wsparcia i opieki  

 

      -   uczniowie przygnębieni, znajdujący się w złym stanie psychicznym 

      -   uczniowie doświadczający jednocześnie dwóch (lub więcej) kryzysów : zdrowotnego,  

          osobistego , rodzinnego   

      -  uczniowie mający trudne relacje czy problemy  rodzinne, większość swoich potrzeb  

         zaspakajają oni poza rodziną głównie w relacjach rówieśniczych. Odcięcie od relacji 

         rówieśniczych skazuje ich na  konfrontację z rodziną, co może, na skutek sprzężenia  
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           zwrotnego, pogłębiać ich frustrację 

- uczniowie zwykle wymagający większego wsparcia w realizacji swoich potrzeb 

edukacyjnych, często opisywanych jako specjalne (SPE), nie ich potrzeby są specjalne, 

tylko oni wymagają szczególnego namysłu nauczyciela, znalezienia odpowiedniej drogi 

realizacji potrzeb 

- uczniowie mający problemy z dostępnością do technologii cyfrowej 

- uczniowie z problemami kompetencyjnymi, motywacyjnymi, sytuacyjnymi  

- uczniowie nie nawiązujący kontaktów z nauczycielami (wyjaśnienie co się z nimi 

dzieje?) 

 

• Pomoc uczniom w problemach wynikających z trudności w uczeniu się 

 

• Udzielanie porad, konsultacji w sytuacjach kryzysowych (interwencja kryzysowa) 

 

• Prowadzenie grup wsparcia 

 

• Prowadzenie zajęć i konsultacji dla uczniów kończących szkołę  podstawową i 

maturzystów, pomoc w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych w sytuacji 

niepewności 

 

• Zwrócenie uwagi na szczególną sytuację maturzystów i uczniów klas ósmych 

 

Rekomendacja 12 

 

 Realizując wychowawczo-profilaktyczne zadania szkoły warto pamiętać o następujących 

tematach i zagrożeniach 

- radzenie sobie ze stresem 

- rozwijanie kompetencji związanych z uczeniem się  

- rozwijanie osobistych i społecznych kompetencji uczniów 

- bezpieczeństwo i zagrożenia w Internecie* 

 
* Godna polecenia jest u nowa  publikacja opisująca szeroko te zagrożenia i procedury przeciwdziałania im i 

reagowania w sytuacji wystąpienia : 

Poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa 

fizycznego i cyfrowego uczniów” 

 

- wspieranie zdrowia psychicznego i odporności psychicznej uczniów – polecane 

publikacje : 

 

- Poradnik dla nauczycieli. Rola pracowników oświaty w promocji zdrowia psychicznego i w 

zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży. ORE  

- Poradnik dla rodziców. Rola rodziców i osób bliskich w promocji zdrowia psychicznego i w 

zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży. ORE. 

- Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie i reagowanie. ORE . 

 

Rekomendujemy także publikacje opracowane przez Z. Kozańskiego (publikacje dostępne na 

stronie internetowej Poradni dla Młodzieży) : 

- Wychowanie - Profilaktyka Pomoc Psychologiczno- Pedagogiczna w czasie pandemii i nauki 

zdalnej w szkołach             

- POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Rola i zadania szkolnych  pedagogów i 

psychologów w czasie pandemii i nauki zdalnej w szkołach     
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Należy zwrócić uwagę na następujące niekorzystne zjawiska i przeciwdziałać im : 

 

• Zwiększenie ilości czasu spędzanego przez uczniów przy ekranach (laptopy, 

komputery, Internet, smartfony, telewizja ) i negatywne konsekwencje tego dla zdrowia 

uczniów - zjawisko zmęczenia cyfrowego 

• Zwiększony kontakt z komputerem i Internetem  zwiększa  ryzyko kontaktu ze 

szkodliwymi i/lub uzależniającymi treściami, pornografią, przemocą, „pototreściami”, 

wulgaryzmami)* 

• Nadużywanie czy problemowe używanie przez uczniów gier komputerowych 

• Nadmierne używanie portali społecznościowych 

• Narażenie na „hejt” i cyberprzemoc w Internecie, także w czasie lekcji zdalnych - patrz 

jak sobie z tym radzić - Poradnik Jak prowadzić bezpiecznie lekcje online 

• Niekonstruktywne sposoby radzenia sobie z emocjami i trudnościami - nadużywanie 

leków, alkohol, nikotyna, używanie substancji psychoaktywnych 

• Wzrost przemocy w domu, w rodzinach dysfunkcjonalnych, problemowych 

• Ryzyko zachowań agresywnych wobec osób chorych - stygmatyzacja, wykluczanie 

• Nasilenie problemów psychicznych jako konsekwencje długotrwałego bądź silnego 

stresu i traumatycznych wydarzeń, depresja, ryzyko zachowa autoagresywnych 

• Osłabienie relacji lub zerwanie więzi społecznych (samotność, konflikty) 

• Brak udziału uczniów w nauce zdalnej - wypadnięcie z sytemu edukacji 

• Pogłębienie się nierówności w dostępie do edukacji 

• Pogorszenie się dostępu do opieki medycznej i psychologicznej i w efekcie pogorszenie 

stanu zdrowia uczniów 
*Warto zwrócić uwagę na kampanię społeczną-  #ZglosTo – Rzecznika Praw Obywatelskich i Fundacji Dajemy 

Dzieciom Siłę przeciwko szkodliwym treściom w Internecie 

 

Rekomendacja 13 

 

Nauczyciele nie są sami odporni na skutki pandemii, większość jest wyczerpana nauczaniem 

zdalnym. Potrzebne jest wzajemne zrozumienie pośród nauczycieli w szkole i troska o 

dobrostan. Nauczyciele mogą i powinni też korzystać ze wsparcia psychologicznego. 

 

Rekomendacja 14 

 

Niezbędne jest wsparcie nauczycieli w rozwijaniu kompetencji cyfrowych. Nauczyciele 

powinni mieć stały dostęp do profesjonalne pomocy - tak dotyczącej podnoszenia ich 

umiejętności korzystania z nowoczesnej technologii, jak i psychologicznej. 

Polecany kurs : 

Kurs e-learningowy proponowany przez ORE - „ Nauczanie zdalne w szkole stacjonarnej - 

metody, materiały i narzędzia z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej” 

  

Konieczne jest wyposażenia szkół w sprzęt i oprogramowanie - potrzebne jest wsparcie 

samorządów przez państwo w tym wymiarze. 

 

 

 

Rekomendacja 15 
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Potrzebne jest rozwijanie  metodyki cyfrowej - takich zmian sposobu uczenia, aby 

zaktywizować uczniów, np. poprzez projekty, interaktywne lekcje, pracę w zespołach, ciekawe 

zadania, rozwiązywani problemów Potrzebne jest rozwinięcie i upowszechnienie zdalnych 

(cyfrowych) narzędzi pomiaru efektów uczenia się.  

 

Rekomendacja 16 

 

Badanie nasze (i nie tylko nasze) wskazało na ogromne przeciążenie uczniów nauką, zachodzi 

obawa, że w sytuacji nadrabiania braków w realizacji i programów to przeciążenie uczniów 

będzie jeszcze większe (zmęczenie cyfrowe). 

Dlatego ważnym postulatem jest troska nauczycieli, rodziców oraz samych uczniów o 

zrównoważony i respektujący zasady higieny umysłowej sposób pracy (higiena cyfrowa), nauki 

i odpoczynku, równomierne obciążenie uczniów nauką (szkoła - dom), odpowiednio do 

psychofizycznych możliwości młodzieży. 

 

Rekomendacja 17 

 

W propozycji MEN  z sierpnia 2020 r. zabrakło określenia zasad współpracy szkół z poradniami 

psychologicznymi, tymczasem trudno przewidzieć, z jakimi problemami natury 

psychologicznej i społecznej w najbliższym czasie będą się musieli zmierzyć uczniowie, 

nauczyciele i rodzice. Specjaliści powinni wesprzeć rodziców w pracy z dziećmi i udzielić im 

samym wsparcia psychologicznego. Ważne, aby informacja o ofercie trafiła do rodziców, 

najlepiej przez szkoły, które wiedzą, komu ten rodzaj pomocy jest potrzebny 

 

Rekomendacja 18 

 

Do zadań władz centralnych należy dostosowanie przepisów, by nauczyciele mogli legalnie 

zmodyfikować program adekwatnie do okoliczności. Trzeba uwolnić ich od lęku przed 

rozliczaniem za niezrealizowanie podstawy programowej. 

 

Rekomendacja 19 

 

Powrót do szkół stawia wszystkich uczestników życia szkolnego w trudnej sytuacji.  

Możliwe, że relacje pomiędzy uczniami uległy osłabieniu, a uczniowie w nowych klasach 

jeszcze nawet nie mieli okazji się poznać i tych relacji nawiązać. 

W poniższych materiałach można znaleźć ciekawe propozycje na integrację klasy : 

-  Relacja, której nie pokona monitor! DARIUSZ MARTYNOWICZ 03-09-2020 

- Siedem pomysłów na budowanie społeczności klasy podczas zdalnej nauki DANUTA 

STERNA  07-09-2020 

 

Rekomendacja 20 

 

W okresie epidemii powinny być także realizowane zadania związane z doradztwem 

zawodowym, potrzeby uczniów w tym zakresie mogą być nawet większe niż zwykle. 

Zadaniem doradcy jest rozwijanie i wzmacnianie w uczniach samodzielności, elastyczności, 

pomaganie im w odkrywaniu predyspozycji, uczenie korzystania z własnych zasobów oraz 

przenoszenia umiejętności na inne obszary zawodowe. 

Polecana publikacja Rola i zadania doradców zawodowych w okresie pandemii ( strona poradni 

dla młodzieży). 
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Załączniki 
 

Załącznik 1 

 

Rekomendacje autorów  raportu „Edukacja. Między pandemią COVID - 19 a edukacją 

przyszłości „ Rozdział  Powrót do szkoły, czyli co trzeba zrobić dzisiaj  

 

a. Zajęcia wyrównawcze, a nie testy  

 

Wciąż nie wiemy, ilu uczniów nie uczestniczyło w edukacji zdalnej – to zdumiewające, że nadal 

nie ma statystyk pokazujących skalę problemu. Uczniowie nie mogą być rozliczani za okres 

nauczania zdalnego, lecz powinni być wspierani w uzupełnianiu ewentualnych zaległości. 

Trzeba przewidzieć czas i sposoby nadrabiania ewentualnych braków w wiedzy i 

umiejętnościach uczniów, a szczególną troską otoczyć tych, którzy byli wykluczeni jeszcze przed 

kryzysem, na przykład z powodu niepełnosprawności, słabości, niesamodzielności czy trudności 

z nauką i w kontaktach interpersonalnych. Niezbędnym elementem planu powrotu do szkół 

powinno być zapewnienie placówkom edukacyjnym warunków do przeprowadzania zajęć 

wyrównawczych dla potrzebujących tego uczniów. Przestrzegamy przed niebezpieczeństwem 

koncentrowania uwagi na sprawdzaniu stanu wiedzy, czy to w za pośrednictwem nadmiernie 

rozpowszechnionych testów kontrolnych, czy poprzez tradycyjne „odpytywanie”. W obecnej 

sytuacji główna praca powinna prowadzić do trafnego zdiagnozowania potrzeb uczniów i ich 

problemów ze zrozumieniem głównych zagadnień danego przedmiotu, a także motywowania do 

uczenia się w nietypowych warunkach. Stymulowanie pracy grupowej (zarówno bezpośredniej, 

jak i zdalnej) i wzajemnej pomocy uczniów jest zdecydowanie lepszą odpowiedzią na kryzys, 

niż łatwa w realizacji „testomania” jako pozorna kontrola bieżących postępów.  

 

b. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne a nie nadrabianie programu 

 

W propozycji MEN zabrakło określenia zasad współpracy szkół z poradniami 

psychologicznymi, tymczasem trudno przewidzieć, z jakimi problemami natury psychologicznej 

i społecznej w najbliższym czasie będą się musieli zmierzyć uczniowie, nauczyciele i rodzice. 

Specjaliści powinni wesprzeć rodziców w pracy z dziećmi i udzielić im samym wsparcia 

psychologicznego. Ważne, aby informacja o ofercie trafiła do rodziców, najlepiej przez szkoły, 

które wiedzą, komu ten rodzaj pomocy jest potrzebny 

Głównym zadaniem wychowawców oraz dyrektorów szkół jest teraz odbudowanie relacji 

pomiędzy uczniami w klasach, między nauczycielami i uczniami oraz między sobą – w gronie 

nauczycielskim. 

 Potrzebna jest rozmowa z dziećmi i z młodzieżą o przeżyciach z okresu, kiedy epidemiolodzy 

zalecali znaczące ograniczenie kontaktów społecznych. Warto uczniów uwrażliwić na 

konsekwencje cyberprzemocy oraz na współodpowiedzialność i znaczenie reguł w relacjach 

społecznych w czasie epidemii. W rozmowach z uczniami, rodzicami i środowiskiem 

edukacyjnym pojawia się obawa, że konieczność intensywnego nadrabiania zaległości może 

przesłonić równie ważne dla dzieci i młodzieży budowanie dobrych relacji w grupie. Warto 

pamiętać, że oba te cele edukacji są równie ważne i nie są sprzeczne. Przeciwnie: umiejętnie 

rozwijane relacje sprzyjają uczeniu się, podobnie jak dbanie o dobrostan uczniów. ... 

 

c. Rodzice i uczniowie – sprzymierzeńcy lub obojętni obserwatorzy  

 

Szkoła jest miejscem, w którym spotykają się trzy grupy: nauczyciele, uczniowie i rodzice. 

Placówka funkcjonuje dobrze, jeśli wszystkie te grupy mają poczucie, że działają wspólnie. 
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Ostatnie miesiące przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania rodziców edukacją własnych 

dzieci. Dotychczas jedynie niektóre społeczności rodzicielskie, szczególnie w dużych miastach, 

były aktywne przy organizacji edukacji i podejmowania współodpowiedzialności (lub wręcz 

przejmowania odpowiedzialności) za edukację dzieci i młodzieży. Ciągle jednak duża grupa 

rodziców postrzegała szkołę jako instytucję, po stronie której leży wyłączna odpowiedzialność 

za edukację. Znacząca (choć warto dodać, że czasem zbyt duża) rola rodziców w edukacji 

zdalnej może skutkować zmianą takiej postawy. Dla szkoły i rodziców to szansa na zbudowanie 

prawdziwego partnerstwa edukacyjnego. Jego uczestnikami mogą też stać się uczniowie. W 

maju zaprosiliśmy gdyńskich uczniów do przygotowania jednego z Alertów Edukacyjnych. Jak 

się okazało, ich zdaniem wiele rozwiązań polskiego systemu edukacji jest przestarzałych i nie 

skupia się na rozwoju krytycznego, samodzielnego myślenia. Zwrócili też uwagę na fakt, iż w 

szkole zdobywają wyłącznie wiedzę, nie mają zaś możliwości samorozwoju i znalezienia 

pomysłu na siebie; tymczasem uczniowie chcieliby, aby nadawczo-podawcza forma edukacji 

zmieniła się w formę partycypacyjną, w której uczeń nie jest biernym odbiorcą treści. Jednym 

ze sposobów osiągnięcia tego celu jest upowszechnienie różnego rodzaju projektów, które 

uczniowie mogliby realizować w ramach zajęć szkolnych. Uczniowie chcieliby móc korzystać z 

wielu źródeł danych i informacji, by doskonalić umiejętności analizowania, szukania danych i 

rozwijania ciekawości poznawczej. Zaproponowali wprowadzenie dodatkowego przedmiotu 

kształcącego kompetencje społeczne, w czasie którego uczyliby się skutecznego komunikowania 

oraz publicznego przemawiania, ale także rozwijali umiejętności cyfrowe. Podali kilka 

czynników (nazwali je „błędami”), które blokują wykorzystanie nowoczesnej technologii w 

nauczaniu. Są to:  

• Brak zaufania do nowoczesnych technologii i trudność w ich wprowadzaniu. Znaczna część 

kadry nauczycielskiej oraz decydentów zajmujących się edukacją uważa tego typu nowinki za 

zbyt odważne w szkole, w której na pierwszym miejscu powinien stać nauczyciel i podręcznik, 

a wszelkie działania mają opierać się na jasno określonej podstawie programowej.  

• Bariery techniczne. Znaczna część szkół nie posiada bazy technicznej odpowiedniej do 

przeprowadzania lekcji w trybie zdalnym. Sami uczniowie mogą mieć problem z dostępem do 

Internetu czy nowoczesnych nośników informacji.  

• Bariery administracyjne. W polskiej szkole nie ma miejsca na wprowadzanie innowacji nawet 

przez samych uczniów czy nauczycieli, gdyż są związani programem nauczania. Brakuje 

przestrzeni na dodatkowe treści. 

 

III. Pilne modyfikacje - rekomendacje autorów Raportu 

 

1. Do zadań władz centralnych należy dostosowanie przepisów, by nauczyciele mogli legalnie 

zmodyfikować program adekwatnie do okoliczności. Trzeba uwolnić ich od lęku przed 

rozliczaniem za niezrealizowanie podstawy. 

2. Należy wprowadzić zajęcia wyrównawcze rekompensujące ograniczenia czasu pandemii. 

Zajęcia powinny mieć charakter zarówno powszechny (w odniesieniu do podstawy 

programowej i programów nauczania), jak i profilowany dla grup wykluczonych przed i w 

trakcie epidemii: cyfrowo i kompetencyjnie (obozy wyrównawcze, praca indywidualna z 

uczącymi się, szkolenia dla nauczycieli i wykładowców itp.).  

3. Niezbędne jest wsparcie nauczycieli i wykładowców w rozwijaniu kompetencji cyfrowych. 

Nauczyciele powinni mieć stały dostęp do profesjonalne pomocy – tak dotyczącej podnoszenia 

ich umiejętności korzystania z nowoczesnej technologii, jak i psychologicznej.  

4. Konieczne jest wyposażenia szkół w sprzęt i oprogramowanie (potrzebne wsparcie 

samorządów przez państwo w tym wymiarze). 

5. Potrzeba zmiany systemu wynagradzania nauczycieli i wprowadzenie klarownych kryteriów 

przyznawania dodatków motywacyjnych promujących innowacyjnych, zaangażowanych 
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nauczycieli. Nauczyciele powinni być wynagradzani zależnie od wykonywanych zadań, które 

obejmują lekcje i inne zajęcia z uczniami. 

7. Rozwinięcie i upowszechnienie zdalnych (cyfrowych) narzędzi pomiaru efektów uczenia się.  

8. Umożliwienie szkołom pozyskiwania informacji na temat sytuacji dzieci: czy  z dzieckiem w 

domu stale przebywają rodzice albo inne osoby, czy i jakim sprzętem dziecko dysponuje. Warto 

zebrać informacje o trudnościach i problemach rodziców oraz dzieci. Niezbędne jest 

wypracowanie indywidualnych rozwiązań dla potrzebujących rodzin. Zajęcia szkolne 

realizowane przez Internet powinny wzmacniać samodzielność uczniów. Rolą rodziców nie jest 

bezpośrednie pomaganie dzieciom w ich pracach szkolnych, lecz raczej pomaganie 

nauczycielom w utrzymaniu pozytywnej motywacji dzieci. 

 

Załącznik 2 

 

Sześć zasad dobrej szkoły - refleksja nauczycieli, pedagogów, badaczy po okresie nauki 

zdalnej - opracowanych w trakcie konferencji organizowanej w Centrum Nauki „Kopernik”. 

 

1.Potrzeba większego szacunku i zaufania między nauczycielami, uczniami i rodzicami 

 

Zwiększenie pola autonomii uczniów, poprawienie komunikacji, partnerstwo, komunikowania 

celów i potrzeb można osiągnąć poprzez spotkania integracyjne, warsztaty, wspólne 

przedsięwzięcia, świętowanie sukcesów. 

 

2. Potrzeba współdzielenie się odpowiedzialnością za proces edukacyjny 

 

Aby odpowiednio rozłożyć odpowiedzialność pomiędzy nauczycieli, uczniów i rodziców, 

potrzebne jest wzajemne zaufanie do swoich intencji i kompetencji. 

 

3.Budowanie większego zaangażowania uczniów 

 

Aby uczniowie czuli się podmiotami edukacji również nauczyciel musi mieć większą autonomię, 

swobodę w doborze środków, narzędzi, sposobu oceniania, aranżacji sali , itp. 

 

4.Zalegalizować błąd, nie tratować go jako porażki 

 

Ocenianie ma pokazywać uczniowi, jak on się uczy, co mu jest potrzebne, żeby osiągał większe 

postępy. Uczenie się i myślenie to nie jest prosta sprawa, to stała konfrontacja z nowym i 

nieznanym. Wymaga odwagi, umiejętności gospodarowania emocjami, budowania na 

własnych błędach. 

 

5.Wprowadzenie metodyki cyfrowej 

 

Zmiana sposobu uczenia, aby zaktywizować uczniów, np. poprzez projekty, interaktywne lekcje, 

pracę w zespołach, ciekawe zadania, rozwiązywani problemów. 

 

6.Jedna kotwica ( platforma) w nauczaniu zdalnym 

 

Podczas ostatniego semestru zaobserwowano chaos wiązany z korzystaniem z wielu platform. 

Chodzi o to aby dzieci i nauczyciel mieli możliwość spotkania się w jednym miejscu w sieci. 
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      ( materiały pomocne w przygotowaniu lekcji wychowawczych i zajęć profilaktycznych) 

 

Skuteczna nauka – jak zorganizować sobie naukę w domu, jak się motywować do 

systematycznej pracy, jak skutecznie przyswajać wiedzę i rozwijać umiejętności 

 

Jak osiągnąć sukces na maturze – prezentacja adresowana do maturzystów, zawiera 

wskazówki i porady dotyczące zarówno przygotowania się do matury ( jak powtarzać 

materiał, jak utrwalać skutecznie wiedzę ),  jak i  wiele zaleceń , jak radzić sobie ze stresem 

i przygotować się do egzaminu pod względem mentalnym 

 

Jak radzić sobie ze stresem - materiał zawiera 10 porad, których zastosowanie pomoże wam 

zachować równowagę psychofizyczną w trudnym czasie epidemii i realizować zadania 

szkolne i własne cele 

 

Jak dbać o swoje zdrowie  fizyczne i emocjonalne – jak zachowywać się w okresie 

epidemii, by nie narażać siebie i innych się na niebezpieczeństwo zakażenia, utrzymywać 

dobre relacje z innymi oraz dbać o swoją odporność i zdrowie psychiczne 

 

Jak radzić sobie z lękiem - wskazówki dla osób, które przeżywają silny lęk (wykorzystują 

wiedzę psychologiczną  i doświadczenia terapeutyczne pracowników poradni) 

 

Jak przetrwać czas odosobnienia- prezentacja 

 
21. Poradnik dla nauczycieli. Rola pracowników oświaty w promocji zdrowia psychicznego i w 

zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży. ORE . 2020. 

22. Poradnik dla rodziców. Rola rodziców i osób bliskich w promocji zdrowia psychicznego i w 

zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży. ORE . 2020. 

23. Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie i reagowanie. ORE . 2020. 

24.Poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie 

bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” Warszawa .Wrzesień 2019.MEN. 
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Spis tabel  

 

Tabela1. Jak ogólnie oceniasz nauczanie zdalne realizowane  w Twojej szkole przez nauczycieli 

( organizacja nauczania, przebieg nauczania, efekty) / 

Tabela 2. Jak na ogół radziłeś sobie z samodzielnym uczeniem się podczas zdalnego nauczania?  

Tabela 3. Co było dla Ciebie trudne, sprawiało Ci problemy, jeśli chodzi o samodzielną naukę 

w czasie epidemii ? 

Tabela 4. Sądzę, że wyniki w nauce jakie osiągnąłem w okresie nauki zdalnej były 

Tabela 5. Jak myślisz, od czego zależały Twoje wyniki w nauce w okresie nauki zdalnej ? 

Tabela 6. Co było dla Ciebie problemem ( trudnością) w czasie epidemii i nauki zdalnej ?  

Tabela 7. Jakie było Twoje ogólne samopoczucie w okresie epidemii i nauki zdalnej ? 

Tabela 8. Jakich przeżyć emocjonalnych doświadczała/eś najczęściej w okresie ostatnich trzech 

miesięcy ? 

Tabela 9. Jak – na ogół – radziła/eś sobie psychicznie z sytuacją w czasie epidemii ? 

Tabela 10. Bilans skutków i zjawisk negatywnych  

Tabela 11. Bilans skutków i zjawisk pozytywnych 

Tabela 12. Bilans skutków i zjawisk negatywnych i pozytywnych 

Tabela 13. Płeć a ocena zdalnego nauczania 

Tabela 14. Płeć a radzenie sobie z samodzielną nauką podczas zdalnego nauczania?   

Tabela 15. Płeć a wyniki w nauce ( zadowolenie z wyników) 

Tabela 16. Płeć a pogląd uczniów na temat wpływu nauczycieli i uczniów na wyniki w nauce 

Tabela 17. Płeć a samopoczucie licealistów w okresie epidemii i nauki zdalnej  

Tabela 18. Płeć a radzenie sobie psychicznie z sytuacją w czasie epidemii ? 

Tabela 19. Klasa szkolna a ocena zdalnego nauczania 

Tabela 20. Klasa szkolna a radzenie sobie  uczeniem się podczas zdalnego nauczania  

Tabela 21. Klasa szkolna a wyniki w nauce ( zadowolenie z osiągnięć szkolnych) 

Tabela 22. Klasa szkolna a pogląd na temat wpływu nauczycieli i uczniów na wyniki w nauce  

Tabela 23. Klasa szkolna a  samopoczucie uczniów w okresie epidemii i nauki zdalnej 

Tabela 24. Klasa szkolna a  radzenie sobie psychicznie z sytuacją w czasie epidemii  

Tabela 25. Ocena zdalnego nauczania prze uczniów szkół 

Tabela 26. Radzenie sobie z nauką przez uczniów szkół w czasie epidemii i nauki zdalnej 

Tabela 27. Przyczyny trudności w uczeniu się uczniów szkół 

Tabela 28. Wyniki w nauce osiągnięte przez uczniów szkół ( zadowolenie z wyników) 

Tabela 29. Poglądy uczniów szkół na temat wpływu nauczycieli i uczniów na wyniki w nauce 

Tabela 30. Trudności odczuwane przez uczniów szkół w  czasie pandemii i nauki zdalnej 

Tabela 31. Samopoczucie psychiczne  uczniów szkół w okresie epidemii 

Tabela 32. Emocje pozytywne i negatywne uczniów szkół - co przeważało ? 

Tabela 33. Radzenie sobie psychiczne uczniów szkół w okresie epidemii i nauki zdalnej 

Tabela 34. Bilans epidemii wśród uczniów szkół - zjawiska i zmiany negatywne  

Tabela 35. Bilans epidemii wśród uczniów szkół - zjawiska i zmiany pozytywne 

Tabela 36. Samopoczucie uczniów a ocena przez nich zdalnego nauczania  

Tabela 37. Samopoczucie uczniów a ich trudności w uczeniu się 

Tabela 38. Samopoczucie uczniów  a przyczyny trudności w uczeniu się 

Tabela 39. Samopoczucie uczniów a wyniki osiągnięte w nauce ( zadowolenie z wyników) 

Tabela 40 . Samopoczucie uczniów a doświadczane przez nich trudności okresu epidemii 

Tabela 41. Samopoczucie uczniów a radzenie sobie psychicznie  z trudnymi emocjami 

Tabela 42. Samopoczucie uczniów a bilans okresu epidemii – zjawiska negatywne 

Tabela 43.  Samopoczucie uczniów a bilans okresu epidemii – zjawiska pozytywne 

Tabela 44. Wyniki w nauce ( zadowolenie z wyników) a ocena zdalnego nauczania 

Tabela 45. Wyniki w nauce a radzenie sobie z samodzielnym uczeniem się 



114 

 

Tabela 46. Wyniki w nauce o skala i rodzaj trudności związanych z uczeniem się 

Tabela 47. Wyniki w nauce a samopoczucie psychiczne młodzieży w okresie nauki zdalnej 

Tabela 48. Wyniki w nauce a trudności ( uciążliwości) okresu epidemii 

Tabela 49. Wyniki w nauce a radzenie sobie psychiczne z emocjami w okresie epidemii  

Tabela 50. Wyniki w nauce a negatywne skutki okresu epidemii i nauki zdalnej 

Tabela 51. Wyniki w nauce a skutki pozytywne okresu epidemii i nauki zdalnej  

Tabela 52. Ocena zdalnego nauczania a radzenie sobie z nauką 

Tabela 53. Ocena zdalnego nauczania a wyniki osiągnięte w nauce (zadowolenie z wyników)   

Tabela 54. Ocena zdalnego nauczania a samopoczucie uczniów w okresie epidemii 

Tabela 55. Ocena zdalnego nauczania a radzenie sobie psychiczne w okresie epidemii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


