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Egzaminy maturalne to okres, który trudno porównać do jakiegokolwiek innego w całej 

edukacji. Niepewność towarzyszy maturzyście na każdym kroku – czy wystarczająco się 

przygotował, czy wybrał odpowiednie przedmioty, czy wyniki pozwolą dostać się na 

wymarzony kierunek studiów. Obecnie poziom stresu podbija dodatkowo stan epidemii. 

Wiadomo już, że egzaminy nie odbędą się w maju, ale dokładny termin wciąż nie jest 

znany. 

Uczniowie czekali w swoich domach na wiążące informacje o tym, kiedy dokładnie mogą się 

odbyć ich egzaminy dojrzałości. Ich oczekiwania okazały się jednak nierealne – nadal nie 

dostali odpowiedzi na to, kiedy dokładnie skończy się trudny dla nich czas stresu  

i niepewności. 

Kontakt z rówieśnikami to panaceum na niepokój 

Naturalną tendencją młodzieży jest przeżywanie stresu w grupie. Nic nie może się równać 

wspólnej dyskusji, możliwości wyrażenia obaw, żalu, złagodzenia napięcia poprzez nastoletni 

krytycyzm i ,,obśmianie”. Poczucie, że wszyscy razem zbliżają się do maturalnej ,,godziny 

zero” od wielu pokoleń dawała nastolatkom ulgę i wsparcie. Trudno sobie wyobrazić, jak 

może teraz czuć się zamknięty w domu maturzysta. W domu, w którym dorośli mają 

aktualnie własne troski i źródła niepokoju. 

W wielu domach brakuje przestrzeni, by zająć się emocjami młodego dorosłego, który 

zupełnie nie wie, jak dalej potoczą się losy jego edukacji i w jaki sposób sfinalizuje etap 
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szkoły średniej. A na dodatek nie ma możliwości znalezienia ujścia dla uczuć w realnym 

kontakcie z rówieśnikami. 

Kontener dla uczuć, czyli dlaczego nie obarczać nastolatka problemami dorosłych 

Poradzenie sobie z trudnymi przeżyciami bez pomocy drugiej osoby to karkołomne zadanie. 

Gdy ktoś daje możliwość wyrażenia napięcia, niepokoju i lęku, nazwania tego, co trudne, 

staje się dla rozmówcy swego rodzaju ,,kontenerem”. Automatycznie poziom frustracji opada 

– to tak, jakby wylać trochę mleka z kipiącego garnka. Wielu dorosłych potrzebuje teraz 

własnych kontenerów – rozmawiając przez telefon o pracy, finansach, zdrowiu  

z przyjaciółmi, znajomymi radzą sobie z emocjami. Naturalne jest to, że dzielą się również 

jakąś częścią swoich przeżyć z dziećmi, zwłaszcza, jeśli one już same są prawie dorosłe. 

Dla maturzysty to może jednak być zdecydowanie zbyt wiele. Krucha psychika nastolatka 

wymaga obecnie naprawdę ścisłej ochrony i wsparcia i własnego kontenera w postaci 

stabilnego, bezpiecznego dorosłego opiekuna. Nie wszyscy jednak to rozumieją. 

Stres w domowej izolacji utrudnia naukę 

Nauczanie zdalne dla wszystkich – niezależnie od strony ekranu, jest ogromnym wyzwaniem. 

Dla maturzystów ten czas, gdy zostają odizolowani w domach, nie mogą na żywo 

porozmawiać z nauczycielami, odbyć normalnych lekcji, może być podwójnie trudny. 

Chodzenie do szkoły w codziennym rytmie, rozmowy o tym, co może być na maturze, co nie, 

o czym pamiętać, pomagało przygotować się do nowej sytuacji egzaminów. Teraz 

odpowiedzialność za naukę przypadła w dużej mierze maturzystom. Co więcej – okres 

samodzielnej nauki może się wydłużyć do nieznanego obecnie terminu. I tu może rodzić się 

duże poczucie winy, że nastolatek zajmuje się nauką zbyt mało, nieefektywnie, mniej niż inni, 

nie potrafi sobie zorganizować pracy, podzielić materiału etc. 

Choć przez pryzmat kryzysu, jaki obecnie panuje w społeczeństwie, wydawałoby się 

naturalne, że trudno wykonywać swoje obowiązki tak jak dawniej. Nauka przy takim 

emocjonalnym obciążeniu graniczy z cudem. Nikt nie jest w stanie nabywać wiedzy w sposób 

efektywny wtedy, gdy jego myśli zajmuje ciężar niepewności. Dlatego tak ważne, by  

w rozmowie z maturzystami urealnić ich oczekiwania względem samych siebie. Podkreślać, 

że ich obecne kłopoty są normalną reakcją w nienormalnej sytuacji. Dać przyzwolenie na 

to, by mogli na chwilę odpuścić, odpocząć, zająć się tym, co daje chwilę oddechu. 

Zasoby nie znikną, ale trzeba je pielęgnować 

Uczniowie mogą mieć poczucie, że pozostawieni w domach, bez codziennego wsparcia 

nauczycieli i kolegów, nie dadzą sobie rady w przygotowaniach. Dlatego tak ważne jest, by 

w kontakcie online czy przez telefon wychowawcy i nauczyciele przedmiotowi podkreślali to, 

co naprawdę jest zasobem nastolatka, co potrafi, wspominali sytuacje, w których uczeń sobie 

poradził. Poczucie, że inni widzą wartość w uczniu, jego wiedzy, kompetencji teraz naprawdę 

może być dobrym lekiem na ogromny stres. 

Matura jest finalizacją wielu lat edukacji, do jej zdania potrzebne są umiejętności, które uczeń 

doskonalił w czasie długiego procesu nauki szkolnej – warto podkreślać ten fakt, zdejmując 



tym samym wagę z ostatnich miesięcy, które teraz są dla maturzystów osnute lękiem  

i napięciem. 

Podkręcanie strachu nie motywuje ucznia 

W lęku o to, czy uczeń znajdzie w sobie chęć nauki, dorośli często budują katastroficzne 

wizje przyszłości, by w ten sposób zagonić nastolatka do książek. Tymczasem w niczym nie 

pomoże  przypominanie o tym, że wynik matury przeważy o całej przyszłości nastolatka, że 

jeśli nie weźmie się do pracy może nie pójść na studia, nie wykonywać wymarzonego 

zawodu. 

Wzbudzanie w młodym człowieku poczucia winy i niepokoju nie motywuje do nauki – nawet 

jeśli w strachu maturzysta się za nią zabierze, nie osiągnie zbyt dobrych efektów. 

Zdecydowanie lepsze plony da wiara w to, że młodzież da sobie radę i udzielenie pomocy 

w organizacji pracy, wyznaczanie wspólnych – raczej krótkoterminowych celów w stylu: 

,,w tym tygodniu spróbuj powtórzyć sobie te rozdziały”. Im bardziej konkretne i rzeczowe 

będą wskazówki, tym łatwiej będzie się zabrać za ich realizację. 

Dobrze jest pokazywać uczniom różne możliwości, by zdjąć z ich barków absurdalne 

poczucie, że matura odzwierciedli ich wartość i raz na zawsze ich zdefiniuje. Współczesny 

świat daje tak ogromne możliwości rozwoju, że niezależnie od tego, jak teraz potoczą się losy 

maturzysty może on odnieść sukces na wielu polach. 

Społeczny lęk o przyszłość nieobcy maturzyście 

W mediach nie brakuje obecnie czarnych wróżb na temat rynku pracy, gospodarki, załamania 

finansowego społeczeństwa. Dla młodzieży, która niefortunnie właśnie teraz wybiera swoją 

drogę, nie jest to najlepszy klimat do podejmowania decyzji. 

Warto pamiętać, że nastolatki z natury są dość chwiejne emocjonalnie, łatwo można zmienić 

ich sposób postrzegania świata, wpłynąć na to, jak widzą swoje możliwości. I zdecydowanie 

łatwiej przyjmują negatywne komunikaty, utożsamiają się z tym, jak myślą o nich inni. 

Dlatego teraz powinni być pod szczególną ochroną. 

Warto wspierać ich marzenia, nawet jeśli dorosłym wydają się oderwane od rzeczywistości – 

będą mieli dużo czasu, by je zweryfikować, a obecnie akceptacja dorosłych jest dla nich na 

wagę złota. 

Jedną nogą w dorosłości, drugą w świecie naturalnych potrzeb dziecka 

Zdarza się, że reakcje w stresie mogą wydawać się mniej dojrzałe. Niezależnie od tego, ile ma 

się lat, naturalne jest to, że w lęku potrzebujemy opieki. Maturzyści są postrzegani zmiennie – 

przez jednych jako dorośli, przez innych jak dzieci. Ich zachowania również mają prawo być 

różne. 

Zupełną normą jest to, że dziewiętnastolatek potrzebuje się przytulić, być blisko rodziców, 

okazać swoją bezradność lub nieumiejętność poradzenia sobie z sytuacją. Może prosić o to, 

by dorosły przejął odpowiedzialność za jego decyzje, by znów mógł poczuć się jak dziecko, 



które ma w rodzicu przewodnika. Najgorsze, co można zrobić to negatywnie ocenić taką 

potrzebę, odrzucić ją. 

Nie ma w tym nic dziwnego, że w tak podwójnie trudnym okresie – w oczekiwaniu na 

maturę, która dodatkowo na pewno nie odbędzie się w terminie – nastolatek wraca do tego, 

jak radził sobie ze stresem, gdy był młodszy. Regres jest jednym z naprawdę częstych 

mechanizmów w radzeniu sobie z lękiem. Maturzysta ma pełne prawo być teraz bardziej 

wrażliwy, rozdrażniony, zagubiony, niezorganizowany, konfliktowy, wycofany lub bardzo 

pragnący kontaktu. Warto spojrzeć na takie reakcje jak na mechanizmy obronne, których rolą 

jest ochrona przed nadmiarem trudnych do zniesienia emocji. 

Odłóżmy naukę na bok, pogadajmy o tym, co nas złości 

Nikt nie wie, jak i kiedy odbędzie się matura. Stresu nie brakuje po każdej stronie – 

nauczyciele czują się odpowiedzialni za swoich uczniów, martwią się tym, jak będą 

wyglądały egzaminy, czy wszyscy będą odpowiednio przygotowani – merytorycznie i 

emocjonalnie. Uczniowie zmagają się z niepewnością, brakiem konkretnych informacji, 

samotnością. Dlatego przy okazji lekcji online warto po prostu porozmawiać. 

Należy dać klasie przestrzeń, by każdy mógł opowiedzieć o tym, jak się czuje, co jest dla 

niego najtrudniejsze w obecnej sytuacji, czego się obawia. Czas przeznaczony na grupowe 

wsparcie na pewno będzie owocny. Sama obecność nauczyciela, empatia, uważność na 

uczniów to już bardzo wiele. Warto się postarać zapewnić grupie czas i swobodę wypowiedzi, 

próbować dopytać o to, jak się czują, o czym myślą czy mają wsparcie w swoich domach. 

Wspólna rozmowa może dać poczucie, że uczeń nie jest sam w przeżywaniu stresu. 

Wysłuchanie innych, którzy zmagają się z podobnymi myślami i emocjami już samo w sobie 

działa terapeutycznie. A świadomość, że nauczyciel jest zaciekawiony swoimi uczniami, chce 

ich wysłuchać jest niezwykle cenna. 

Regularny kontakt podstawą wsparcia maturzysty 

Nie można zapomnieć o tym, że czas izolacji jest szczególnie trudny dla tych uczniów, którzy 

są narażeni na przemoc, zaniedbanie, uzależnienia członków rodziny. Najstarsi uczniowie 

mogą wydawać się już zbyt duzi, by ingerować w ich sytuacje rodzinne. Nic bardziej 

mylnego. Nadal są w ogromnym stopniu zależni od swoich opiekunów. 

Teraz, gdy maturzyści nie mają realnego kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami, odskoczni 

w postaci szkoły, podwórka, domów znajomych mogą znaleźć się w prawdziwym potrzasku. 

Jeśli nauczyciel ma poczucie, że w domu jego ucznia może dziać się coś złego, powinien 

zadbać przede wszystkim o regularny kontakt z nim tak, by mógł reagować na bieżąco. 

Naprawdę warto napisać co kilka dni choć krótką wiadomość do ucznia, zadzwonić do niego, 

zapytać o to, jak wygląda sytuacja w domu, jak sobie radzi. Poczucie, że pod ręką jest kontakt 

do odpowiedzialnego dorosłego może być bardzo pomocne. 

 


