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Motywowanie innych do pracy to niezwykle wyczerpujące zadanie. 

Wymaga ogromnej elastyczności, kompetencji interpersonalnych i niestety 

umiejętności radzenia sobie z porażką. Zwłaszcza, jeśli wysiłek włożony w 

zachęcenie do współpracy nie daje wymiernego efektu. Nauczyciele są grupą 

zawodową, która z podobnym zjawiskiem mierzy się codziennie, ale w czasie 

nauki zdalnej, gdy na jego starania nie ma żadnej reakcji wielu uczniów, jest 

szczególnie trudno. Dlaczego? 

W zwykłej szkolnej codzienności, gdy w ławce zasiądzie komplet uczniów, łatwo można 

zapomnieć, ile innych czynników działa na ich motywację. To, jak dziecko, czy nastolatek 

podejdzie do nauki zależy od jego nastroju, sytuacji rodzinnej i rówieśniczej, stosunku 

środowiska, w którym wzrasta do inwestowania w rozwój. Do tego możemy śmiało dodać 

jego fizyczną kondycję, poczucie własnej wartości i skuteczności. Na pewno bardzo istotna 

jest relacja, którą zbudował z nim nauczyciel, zaufanie, poczucie komfortu w kontakcie, ale 

nie jest to wszystko. 

Co robię źle? 

W sytuacji dużej zmiany, kryzysu naturalne jest poczucie zagubienia, dezorientacji. Obecnie 

dotyczy to zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Prowadząc lekcję w szkolnej klasie dość łatwo 

można sprawdzić, jaka atmosfera w niej panuje. Nauka ma regularny rytm, są wyznaczone 

godziny lekcji, konkretne sale, tydzień w tydzień jest tak samo. Jeśli nie powiedzie się jedna 

lekcja, uczniowie reagują oporem, znudzeniem, lub absorbują ich inne sprawy pozalekcyjne – 

niedługo znów będzie okazja, by taką edukacyjną ,,stratę” odrobić. Poczucie winy, że nie 

zmotywowało się swoich podopiecznych bywa przykre – ale do przeżycia. Można pomyśleć o 

tym, co zrobić inaczej, jak wzbudzić w młodych ludziach chęć czerpania z edukacji, jakie 

formy zajęć uruchomią ich do działania. 

Ale co zrobić w sytuacji nauki zdalnej? 

Kiedy jeden uczeń ma komputer z kamerą i mikrofonem, inny nie ma, kiedy w wielu domach 

w ogóle tego sprzętu brakuje. Jedni uczniowie czują obowiązek nauki, inni mają myśli zajęte 

zupełnie czymś innym – lękiem o zdrowie, poczuciem odizolowania od rówieśników, 
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samotnością.  Jak w kilka tygodni przeformułować wszystkie swoje sprawdzone metody 

nauczania i stać się nauczycielem online? Wydaje się, że nikt nie jest w stanie w tak szybki 

sposób osiągnąć w tym poziom eksperta. 

Czy efekty pracy świadczą o mojej wartości? 

Taka myśl może pojawić się w głowie nauczyciela, który zmaga się z niską frekwencją na 

zajęciach, brakiem informacji zwrotnych, gdy wyślą zadania do wykonania, milczeniem na 

zdalnych lekcjach, wyłączaniem mikrofonów, gdy trwa dyskusja online. Ale czy rzeczywiście 

celem oporu, jaki przejawia wielu uczniów w czasie epidemii jest konkretny nauczyciel? 

Wydaje się, że niekoniecznie. 

Energia inwestowana gdzie indziej 

Naturalną reakcją w sytuacji kryzysowej jest kierowanie energii na to, co pozwoli przetrwać. 

A dla nastolatka, który znalazł się w domowej izolacji, odcięty od tego, co dawało mu 

przyjemność i oddech, nauka może nie być priorytetem. Nie pomoże mu ukoić niepokoju – 

choć pewnie wielu dorosłych takiego związku by się spodziewało. „Poucz się, zajmij czymś 

myśli” w świecie młodzieży jest kompletną abstrakcją. Raczej bliżej prawdy jest „Nie mogę 

się uczyć, nęka mnie tyle trudnych myśli”. 

Dlatego wielu swoją energię wytraca w grach komputerowych, pogaduchach na 

komunikatorach i przez telefon z kolegami, obserwowaniu profili gwiazd w mediach 

społecznościowych. Po co? By poczuć, że jest się w świecie znanym wcześniej, mniej 

zagrażającym, mniej trudnym, bezstresowym. 

Poczucie winy i porażki 

Wyobrażam sobie, że nauczyciele mogą teraz czuć się postawieni pod ścianą. Nagle wszystko 

to, co budowali przez lata – ich pomysły, zainteresowania, scenariusze lekcji, sposoby 

radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w klasie, metody, których używali, by angażować 

ciekawość poznawczą uczniów, narzędzia, dzięki którym sprawdzali wiedzę – wszystko to na 

gwałt trzeba przeformułować. I właściwie nikt nie wie, co sprawdzi się najlepiej. 

Na taką rewolucję potrzeba czasu, nie jest możliwe, by od razu efektywnie zacząć pracować 

w zupełnie innej rzeczywistości. Mimo to wielu nauczycieli przeżywa teraz duże poczucie 

winy, że ich lekcje nie są tak interesujące i wartościowe, jak wcześniej. 

Choć z boku wydawałoby się to zupełnie zrozumiałe – kadry pedagogiczne nie muszą mieć 

kompetencji informatyka czy prezentera telewizyjnego. Jednak presja społeczna w obecnej 

sytuacji robi swoje – nauczycieli się porównuje, wytyka ich potknięcia, wymaga się więcej, 

niż są w stanie zaoferować. Być może właśnie taki mechanizm sprawia, że pracownicy szkół 



zmagają się z bezradnością, czują się bardzo obciążeni i jednocześnie mało docenieni. Choć 

absolutnie należy im się wsparcie – z dnia na dzień zmienili swoje środowisko pracy  

i podtrzymują od tygodni edukację w Polsce tak, by sytuacja epidemii przyniosła w tym 

obszarze jak najmniejsze straty. 

Z kim może być najtrudniej? 

Uczniowie szkół podstawowych, zwłaszcza młodsi są bardzo zależni od motywacji 

zewnętrznej – ta wewnętrzna cały czas jest w procesie kształcenia. W dużej mierze jednak 

mają nad sobą opiekunów, którzy sprawiają pieczę nad tym, ile i jak się uczą. To może być 

pomocne w nauczaniu zdalnym – gdy nauczyciel ma w rodzicu sojusznika, który pomoże 

zachęcić dziecko do lekcji. 

Trudniej jest, gdy mowa o nastolatkach, uczniach szkół średnich, którzy już są w większym 

stopniu samodzielni w swojej edukacji. Chodzenie do szkoły dla dzieci w każdym wieku ma 

wiele wymiarów – prócz nauki ogromną wartością są kontakty rówieśnicze. Dla nastolatków 

to priorytet – grupa równolatków jest niczym Święty Graal, potrzebna niczym powietrze. 

Teraz, gdy tego czynnika nie ma – lekcje nie są okazją do bycia z innymi, trudniej jest 

zmotywować nastolatka do udziału. Zwłaszcza, jeśli sprawa dotyczy przedmiotów 

zawodowych, gdzie tak istotne są realne czynności, które młodych ludzi zazwyczaj łatwiej 

angażują do pracy. 

W kryzysie ważna jest obecność 

Warto pamiętać, że zwyczajny kontakt z nauczycielem, nawet kilkuzdaniowa wymiana zdań 

na komunikatorze, czy przez telefon to już dla uczniów bardzo dużo. Poczucie, że ich 

wychowawcy, psycholog czy pedagog są stale obecni, nie zniknęli w czasie pandemii i nadal 

troszczą się o swoich podopiecznych, to samo w sobie ogromne wsparcie. W kryzysowych 

sytuacjach taka świadomość może być dużo ważniejsza niż wartość merytoryczna lekcji. 

Niezależnie od tego, czy lekcje są efektywne, mają przełożenie na rozwój umiejętności, każda 

próba kontaktu ze strony ważnej osoby dorosłej daje dużo. I to nauczyciele powinni pamiętać 

i doceniać we własnej pracy. 

Dbając o innych, dbajmy o siebie 

W tym trudnym czasie warto być dla siebie wyrozumiałym. Wymaganie od siebie zbyt wiele  

i obciążanie zadaniami ponad własne możliwości jest bardzo męczące. Gdy do tego się doda 

trudne emocje związane z izolacją społeczną, własny niepokój o zdrowie czy przyszłość, robi 

się naprawdę trudno. Nauczyciel jest tylko człowiekiem – ma własne emocjonalne granice 

 i warto, by je zobaczył. By zwyczajnie nie atakował samego siebie poczuciem winy. 


