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Raport jest zestawieniem wniosków z literatury obejmującej problematykę 

sześciu modułów tematycznych projektu Szkoła Dobrostanu, realizowanego 

przez Fundację Szkoła z Klasą w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół 

Szkoły Polskiej w Reykjaviku. Nawiązuje do istotnych wyników wybranych 

krajowych i międzynarodowych badań oraz do opracowań teoretycznych.

Wnioski przedstawiono w formie syntetycznych punktów. Stanowią one 

podstawę do przygotowania modułów opisujących teoretyczne i praktyczne 

aspekty wyznaczonych w projekcie obszarów. Skupiamy się głównie na naj-

nowszych diagnozach, które jedynie uzupełniają ekspercką wiedzę zastoso-

waną w treści modułów.

 



Spis treści

Zaburzenia nastroju i depresja .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

Budowanie poczucia wartości   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

Integracja klasy i budowanie poczucia przynależności   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6

Przemoc rówieśnicza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8

Dobrostan cyfrowy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

Interwencja kryzysowa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12

Bibliografia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13



3

Zaburzenia nastroju i depresja 

• W programach dotyczących zaburzeń nastroju i depresji warto uwzględniać zagadnienia 

związane ze zdrowiem psychicznym i dobrostanem nauczycielskim. Ten ostatni od wielu lat 

jest zagrożony u znacznej części polskiej kadry pedagogicznej (np. Pyżalski, Merecz 2010).

• Zdrowie psychiczne osób dorosłych obrazują m.in. badania EZOP z lat 2008–2009 oraz 

2018–2019. Dzięki powtórzeniu badań w tej grupie na przestrzeni 10 lat możemy porów-

nać wyniki. Wskazują one na wzrost zachowań depresyjnych wśród dorosłych, co zgadza 

się z tendencjami widocznymi w statystykach z krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjed-

noczonych (Moskalewicz, Wciórka 2021).

• W badaniach z lat 2018–2019 po raz pierwszy uwzględniono dzieci i młodzież. Wyniki wska-

zują, że ta grupa stosunkowo często doświadcza zaburzeń depresyjnych oraz manii. W róż-

nych okresach życia depresja dotknęła 1,3% dzieci i 4% młodzieży, z kolei w przypadku manii 

liczba zachorowań wynosi odpowiednio 1,6% i 3,7% (Ostaszewski i in. 2021).

• Kryzys pandemiczny zmienił bardzo dużo w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży. Jak poka-

zują badania Poleszaka i Katy (2022), kilkanaście procent nastolatków ma myśli samobój-

cze. W przypadku pewnej części młodych osób pojawienie się takich myśli jest prawidło-

wością rozwojową, jednak skala zjawiska jest niepokojąca. 

• Powyższe badania wskazują również na inne alarmujące objawy. W grupie uczniów 

i uczennic ostatnich klas szkół podstawowych w większym nasileniu występują objawy psy-

chosomatyczne (problemy ze snem, problemy z apetytem, bóle głowy lub brzucha itp.), ogól-

ne rozdrażnienie o nieustalonej przyczynie, myśli samobójcze i niepokój o bliskich.

• Z kolei w grupie młodzieży ze szkół średnich częściej dominują trudności w skupieniu uwa-

gi, problemy z motywacją oraz nasilona negatywna emocjonalność.

• W obu grupach obserwuje się nasilone (dotyczy to ponad 20% nastolatków) poczucie osa-

motnienia oraz doświadczanie smutku (Poleszak i Kata 2022).

• Powyższe informacje z badań znajdują potwierdzenie w statystykach policyjnych, które 

notują istotny wzrost liczby prób samobójczych po okresie pandemii (zwłaszcza w środo-

wisku dziewcząt). W okresie 01–04.2022 r. liczba ta wzrosła o ponad 100% wśród dziew-

cząt, a wśród chłopców o 50% (w stosunku do okresu 01–04.2021 r.). To bardzo niepo-

kojące wyniki, zwłaszcza że dane policyjne nie rejestrują wszystkich tego typu sytuacji, a 

jedynie te zgłoszone.
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Budowanie poczucia wartości 

• Poczucie wartości to jeden z najczęściej badanych obszarów funkcjonowania człowieka. 

Jest on bardzo mocno powiązany z jakością realizowania zadań rozwojowych. Choć pod-

waliny samooceny kształtują się w dzieciństwie i młodości, to jest ona ważna dla całego 

życia. Jej stabilność maleje w okresie senioralnym i wynika to z naturalnych procesów ży-

ciowych. Warto tworzyć wszelkie warunki, aby dzieci i młodzież budowały swoje poczucie 

wartości w sposób konstruktywny i oparty na solidnych fundamentach wiedzy i umiejętności 

(Trzesniewski, Donnellan, Robins 2003; Szpitalak, Polczyk 2015; Zeigler-Hill 2013).

• W teoretycznych opracowaniach dotyczących uwarunkowań pozytywnej samooceny do-

minuje przekonanie o znaczącej roli rodziców w jej kształtowaniu. Do szczególnie istot-

nych czynników należy zaliczyć także relacje z innymi kluczowymi dla rozwoju młodego 

człowieka osobami – nauczycielkami, nauczycielami, rówieśniczkami i rówieśnikami (Kata 

2018; Ryś 2011).

• Z kolei Branden (1998) jako kluczowe determinanty poczucia wartości wymienia: świado-

me życie, samoakceptację, odpowiedzialność za siebie (za własne wybory), asertywność, 

celowe życie i integralność.

• Badania z wykorzystaniem Skali samooceny SES (The Rosenberg Self-Esteem Scale) wyka-

zały, że co czwarty młody człowiek ma niski poziom poczucia wartości. Wyniki są podobne 

bez względu na płeć i typ szkoły. Potrzebne jest więc wsparcie dużej grupy młodych ludzi 

we wszystkich typach szkół (Wosik-Kawala 2020).

• Poczucie wartości to bardziej złożony obszar badań niż często się wydaje. Badając samo-

ocenę, należy kontrolować jej zakłócenia wynikające z takich problemów jak: narcyzm, sa-

mooszukiwanie się, stabilność poczucia własnej wartości i inne (Baumeister i in. 2003).

• Silne poczucie wartości powinno być budowane na wielu filarach. Nie wystarczy go opie-

rać jedynie na ogólnym wyniku samooceny. Badając różne aspekty poczucia własnej war-

tości i ich wzajemne współdziałanie, możemy uzyskać głębszy wgląd w motywacje, które 

sprawiają, że młodzi ludzie o różnym poziomie samooceny przejawiają różne zachowania, 

w tym zachowania ryzykowne (Crocker, Park 2003).

• Porównanie wyników badań z kilku lat wskazuje, że znacznie spada aktywność młodych 

ludzi w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych (aż 45% młodzieży czeka na nawiąza-

nie relacji). Ta pasywność zwiększa trudności w realizacji ważnych zadań rozwojowych, 

w tym także utrudnia budowanie konstruktywnej samooceny (Poleszak, Kata 2021; Pyżal-

ski, Kata 2018; Ostaszewski, Poleszak 2018).

• W powszechnym odbiorze łączy się aktywność w internecie z niską samooceną. Bada-

nia korzystania z Facebooka zrealizowane przez Mehdizadeh (2010) potwierdzają 

to założenie. Więcej czasu w tym serwisie spędzają osoby o niskim poczuciu wartości.  

Z kolei badania prowadzone przez zespół Śliwaka i in. (2017) nie wykazały istotnych staty-

stycznie zależności między ogólnym poziomem samooceny a częstotliwością korzystania  

z internetu. Zauważono jednak związki pomiędzy niektórymi wymiarami poczucia warto-
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ści a czasem spędzanym w sieci. Odkryto też istotne statystycznie korelacje między oceną 

własnych zdolności przywódczych a aktywnością na portalach społecznościowych. 

• W innych badaniach dostrzeżono związek samooceny z korzystaniem ze stron pornogra-

ficznych. Młodzież z niską samooceną zagląda na nie częściej niż osoby o wysokim poczu-

ciu własnej wartości (Poleszak 2018).
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Integracja klasy i budowanie poczucia przynależności 

• Pozytywny klimat szkoły (na który w dużym stopniu składa się poczucie przynależności 

do klasy/szkoły) ma ogromne znaczenie w zapobieganiu niekorzystnym zjawiskom (np. za-

chowaniom agresywnym i przemocowym). Wpływa też korzystnie na skuteczność działań 

profilaktycznych. Ponadto oddziałuje na ogólny dobrostan młodych ludzi, ich motywacje, 

osiągnięcia szkolne, ale także na funkcjonowanie w społeczeństwie (Jakubowski i in. 2017; 

Przewłocka 2015; Ostaszewski 2012; Fong Lam i in. 2015; Wilczyńska 2019).

• Ponieważ konsekwencje niezaspokojenia potrzeby przynależności mogą być bardzo po-

ważne dla młodych osób (Jaskulska, Poleszak 2015), należy szukać przyczyn, dla których 

polskie nastolatki coraz rzadziej lubią szkołę (Małkowska-Szkutnik 2018). Niski poziom 

poczucia przynależności to jedna z najsłabszych stron naszego systemu edukacji. Pod tym 

względem polska szkoła wypada niekorzystnie na tle innych krajów. Ta tendencja utrzymuje 

się lub nawet pogarsza (Konarzewski, Bulkowski 2016; Zawadzka, Korzycka 2018).

• Badania wskazują, że realizacja potrzeby przynależności w warunkach klasy szkolnej jest 

szczególnie utrudniona w przypadku niektórych grup uczniów i uczennic, np. z niepełno-

sprawnościami lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Plichta 2021). Wśród powodów 

odrzucenia wymienia się m.in. odróżnianie się od innych (Przewłocka 2015).

• Należy wzmacniać funkcję wychowawczą i profilaktyczną szkół, np. poprzez stawianie na 

współpracę uczniów i uczennic oraz ograniczanie rywalizacji, która w dłuższej perspekty-

wie pogłębia istniejące podziały (Nowakowska, Przewłocka 2015).

• W takich obszarach jak wychowanie i profilaktyka sprawdzają się całościowe strategie 

(Whole School Approach). Ich przykładem jest podejście określane jako promocja zdrowia. 

Ma ona na celu wzmacnianie zdrowia psychicznego, emocjonalnego i społecznego wszyst-

kich uczestników i uczestniczek szkolnego życia (tj. uczniów i uczennic, nauczycielek i 

nauczycieli, innych osób pracujących w szkole oraz rodziców). Szkoły realnie promujące 

zdrowie tworzą warunki do osiągania lepszych wyników, bo zdrowi ludzie lepiej się uczą i 

funkcjonują (Poleszak 2015; Woynarowska 2016).

• Działania nauczycieli i nauczycielek wpływają na kształtowanie się poczucia przynależno-

ści uczniów i uczennic. Potwierdzają to praktyczne doświadczenia, ale także wyniki ba-

dań międzynarodowych (np. młodzi ludzie pozytywnie oceniający wsparcie nauczycielskie 

około dwa razy częściej mają wysokie poczucie przynależności do szkoły. Z kolei uczenni-

ce i uczniowie, którzy uważają się za niesprawiedliwie traktowanych, dwukrotnie częściej 

mówią o wyobcowaniu w szkole (Jakubowski i in. 2017). Należy zatem rozwijać kompe-

tencje nauczycielskie służące budowaniu i integrowaniu grupy klasowej, a także tworzyć 

okazje do wymiany doświadczeń między nauczycielami i nauczycielkami w kwestiach doty-

czących spraw wychowawczych.

• Zachowania nauczycieli i nauczycielek wzmacniające poczucie przynależności to m.in. 

okazywanie ciepła, troski i szacunku wobec uczniów i uczennic (Niemiec, Ryan 2009) oraz 

tworzenie klasowych rytuałów.
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• W kształtowaniu pozytywnych relacji społecznych w klasie/szkole należy dbać o uczenie 

konkretnych umiejętności i skłanianie do pogłębionej refleksji. Niestety często działania 

nauczycielskie odbywają się tylko w jednostronnym modelu informacyjno-podawczym 

(Barlińska i in. 2018).

• W integrowaniu klasy szkolnej ważne jest wykorzystywanie zarówno metod „specjalnych” 

(warsztatów, wyjazdów integracyjnych etc.), jak i codziennych działań realizowanych „przy 

okazji” (np. przesadzanie uczniów, praca w różnych grupach). Te ostatnie bywają niedoce-

niane, choć odgrywają ważną rolę w budowaniu poczucia przynależności: tworzą najlepszą 

bazę do naturalnych interakcji i wzajemnego poznawania się (Pyżalski 2019). 

• Należy korzystać z metod opartych na kooperatywnym uczeniu się – strategii realizującej 

cele wychowawcze i dydaktyczne, indywidualne i społeczne przy okazji codziennych, za-

daniowych sytuacji szkolnych (np. Hattie 2009; Tolmie i in. 2010). Ich stosowanie sprzyja 

także włączaniu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Klang i in. 2020). 

• Dla zachowania równowagi warto uzupełniać działania ukierunkowane na grupę (np. ko-

operatywne uczenie się) metodami edukacji zindywidualizowanej (np. tutoringiem). Tuto-

ring zakłada pracę w relacji opartej na szacunku i skoncentrowanej na potrzebach młode-

go człowieka. Tutor/tutorka wspiera w poszerzaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności jej 

samodzielnego zdobywania. Pomaga też osobie nauczyć się wykorzystywania własnych 

talentów (Budzyński i in. 2009).
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Przemoc rówieśnicza

• Kluczowe jest rozróżnienie bullyingu jako najpoważniejszego (w kontekście konsekwen-

cji) typu przemocy rówieśniczej. Szczególnie przydatna jest tu koncepcja autorstwa Dana 

Olweusa, która wskazuje trzy kluczowe cechy charakterystyczne dla bullyingu. Są nimi: 

powtarzalność aktów przemocy wobec tej samej ofiary, przewaga siły sprawców oraz in-

tencjonalność (Olweus 2013).

• Wszystkie dobrze prowadzone badania porównawcze wskazują, że rozpowszechnienie 

przemocy rówieśniczej w polskich szkołach od wielu lat utrzymuje się na przeciętnym po-

ziomie w porównaniu z innymi krajami europejskimi (np. Smahel i in. 2020).

• Istotna jest świadomość konieczności zapobiegania krótkotrwałym i długotrwałym konsekwen-

cjom przemocy rówieśniczej. Według metaanaliz dotyczą one m.in. depresji, lęku, zaburzeń psy-

chosomatycznych (Reijntjes i in. 2010; Ttofi i in. 2011; Zych, Ortega-Ruiz, Del-Rey 2015).

• Jednocześnie odsetek młodych ludzi doświadczających wiktymizacji jest wysoki i wymaga 

prowadzenia zarówno działań profilaktycznych, jak i interwencyjnych.

• Najbardziej rozpowszechnione, skuteczne modele przeciwdziałania przemocy rówieśni-

czej (por. Gaffney i in. 2019; Gaffney, Ttofi, Farrington 2019; Roland, Vaaland 2011; Yang, 

Salmivalli 2015) charakteryzują się następującymi cechami:

• Angażują wszystkie grupy w szkole, tj. uczniów i uczennice, rodziców, grono nauczycielskie 

oraz innych pracowników i pracownice szkoły.

• Dotyczą wszystkich rodzajów przemocy rówieśniczej, tj. przemocy fizycznej, słownej, rela-

cyjnej oraz cyberprzemocy (Pyżalski 2012).

• Zawierają w swojej strukturze rozwiązania diagnostyczne wykorzystujące wysokiej jako-

ści narzędzia. Wyniki są omawiane i uwzględnianie w praktyce wychowawczej.

• Obejmują praktyczne szkolenie grona nauczycielskiego i całego personelu placówki.

• Są nastawione na wszystkich aktorów (osoby związane z sytuacją przemocową): potencjal-

nych sprawców, ofiary, osoby pełniące obie te role oraz świadków (Salmivalli i in. 1996).

• Wspierają budowanie norm i kompetencji społecznych wszystkich aktorów.

• Obejmują perspektywiczne działania w codzienności (nie są to rozwiązania akcyjne, ich 

celem nie jest jedynie doraźna odpowiedź na problemy, które się pojawiają).

• Są nastawione nie tylko na czynniki ryzyka, ale i czynniki chroniące (nie jest to jedynie prze-

ciwdziałanie przemocy, ale też działania integrujące grupę i rozwijające współpracę).

• Traktują bullying jako element konglomeratu problemów (np. w powiązaniu z zarządzaniem klasą).

• Uwzględniają specyfikę bullyingu wobec młodych ludzi ze specjalnymi potrzebami eduka-

cyjnymi (np. Plichta 2016).

• Okres pandemii COVID-19 zakłócił jakość relacji rówieśniczych, które stanowią czyn-

nik chroniący przed przemocą (Pyżalski 2020a; Pyżalski, Poleszak 2020; Stunża 2020). 

Jednocześnie aż 11% polskich nastolatków doświadczyło cyberprzemocy rówieśniczej 

w okresie kryzysowej edukacji zdalnej (Makaruk, Włodarczyk, Szredzińska 2020).
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Dobrostan cyfrowy

• Kluczowe w rozwiązywaniu problemów niskiego dobrostanu cyfrowego lub zaburzeń ta-

kiego dobrostanu jest prawidłowe definiowanie (a także diagnoza) zjawisk z tego obsza-

ru. W literaturze pojawia się wiele terminów opisujących niekorzystne zjawiska związane 

z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Do takich określeń należą 

np. FOMO, nomphobia, phubbing, czy najbardziej kontrowersyjne: uzależnienie od inter-

netu (Tomczyk 2019ab). Obecnie wszystkie społeczne sytuacje, w których pośredniczy 

internet, a które powodują utratę możliwości kontrolowania godzin spędzonych w sieci  

i jednocześnie wpływają na jakość życia, określa się jako problematyczne używanie in-

ternetu (PUI). Taka właśnie terminologia wraz z odpowiednimi definicjami jest stosowa-

na przez czołowych naukowców zajmujących się tą problematyką. To grupa osób, która 

współpracuje w ramach sieci CA16207 – European Network for Problematic Usage of the 

Internet (EU-PUI) (https://www.cost.eu/actions/CA16207/). Koncepcyjnie punktem wyjścia 

do działań może być opublikowany przez nią manifest wskazujący kluczowe definicje, pro-

blemy oraz braki w wiedzy i działaniach profilaktycznych (Fineberg i in. 2018).

• Wcześniejsze badania (przeprowadzane przed pandemią) wskazywały, że w większości 

krajów, w tym w Polsce, poważne trudności związane z problematycznym używaniem in-

ternetu lub jego nadużywaniem dotyczą mniejszości młodych ludzi – zwykle jednocyfro-

wego odsetka populacji (Pyżalski i in. 2019; Smahel i in. 2020; Tanaś i in. 2020; Tomczyk 

2019ab).

• Okres kryzysowej edukacji zdalnej zwiększył rozpowszechnienie problemów związanych 

z obniżonym dobrostanem cyfrowym (Bozkurt, Sharma 2020; Buchner, Majchrzak, Wierz-

bińska 2020; Daniel 2020; Doucet i in. 2020, Pyżalski 2020ab; Pyżalski 2021; Sikorska i 

in. 2021). Dla dobrej ilustracji skali problemu warto przywołać dane z dużego badania na-

stolatków przeprowadzonego podczas edukacji zdalnej (Bigaj, Dębski 2020). W poniższej 

tabeli zaprezentowano odsetki młodych ludzi (N = 1400), którzy doświadczali określo-

nych przejawów problemów często lub bardzo często.

Odsetek badanych, 

którzy odpowiedzie-

li „bardzo często” lub 

„często”

Pozostawałem/pozostawałam w ciągłej gotowości do odbiera-

nia połączeń i powiadomień
63

Miałem/miałam dosyć siedzenia przy komputerze/smartfonie 57

Czułem/czułam się przeładowany/przeładowana informacjami 51
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Czułem/czułam się rozdrażniony/rozdrażniona z powodu cią-

głego używania internetu, komputera, smartfona
35

Korzystałem/korzystałam z narzędzi ekranowych tuż przed 

pójściem spać
67

Chciałem/chciałam być niedostępny/niedostępna w sieci 

dla nikogo
34

Bolała mnie głowa od ciągłego korzystania z narzędzi ekrano-

wych i internetu
37

Byłem/byłam niewyspany/niewyspana z powodu używania in-

ternetu, komputera, smartfona
34

Miałem/miałam problemy z koncentracją z powodu korzysta-

nia z internetu i narzędzi ekranowych
34

Zarywałem/zarywałam nocki, korzystając z komputera, smart-

fona, telewizora, internetu
23

Podczas zajęć online korzystałem/korzystałam z portali spo-

łecznościowych, grałem/grałam w gry, przeglądałem/przeglą-

dałam internet w celach prywatnych, pisałem/pisałam do ko-

goś bez związku z lekcjami

28

Używałem/używałam swojego smartfona podczas e-lekcji, 

żeby robić coś innego
28

• Warto zauważyć, że problemy dotyczące niskiego dobrostanu cyfrowego nie były  

w okresie pandemii jedynie domeną młodej generacji. Równie wysokie (a czasem nawet 

wyższe) wyniki ujawniły się w badaniach tego problemu wśród osób nauczających i ro-

dziców (Dębski, Bigaj 2020). Oznacza to, że trzeba na nowo przeanalizować stereoty-

powe przekonania i poglądy, które wiążą problemy dobrostanu cyfrowego wyłącznie z 

dziećmi i młodzieżą, a dorosłym przypisują jedynie rolę edukatorów czy „strażników” 

młodego pokolenia. Kluczowe rozwiązania w zakresie profilaktyki problemów z dobro-

stanem cyfrowym powinny mieć charakter holistyczny. Muszą uwzględniać wszystkie 

społeczne (w tym normatywne) uwarunkowania występujących trudności. Wydaje się 

zasadne, żeby rozwiązania profilaktyczne dla młodych ludzi obejmowały też działania 

i propozycje dla osób dorosłych. 
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• Warto zwrócić uwagę, że problemy z dobrostanem cyfrowym (zarówno w „zwykłych 

czasach”, jak i podczas pandemii COVID-19) mogą w większym stopniu dotyczyć niektó-

rych grup młodych ludzi, np. osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzin 

(Buchnat, Wojciechowska 2020; Domagała-Zyśk 2020; Plichta 2011, 2017; Plichta i in. 

2020). Według cytowanych tu badań to właśnie ta grupa najbardziej dotkliwie odczu-

ła negatywne konsekwencje w obszarze zdrowia psychicznego w związku z kryzysową 

edukacją. Tego typu nierówności, ale także specyfika uwarunkowań i sposobu przeja-

wiania się problemów związanych z dobrostanem cyfrowym, powinny być uwzględniane  

w programach profilaktycznych.

• W kontekście profesjonalnych umiejętności nauczycielskich warto uwzględnić nowe wyzwa-

nia związane ze specyfiką kryzysowej edukacji zdalnej. Okres ten z jednej strony uwypuklił 

znane już wcześniej potrzeby w zakresie kompetencji cyfrowych osób nauczających. Z dru-

giej strony pokazał, że są potrzebne nowe kompetencje i uzupełnienie już funkcjonujących i 

powszechnie wykorzystywanych modeli, np. DigCompEdu – The European Framework for 

the Digital Competence of Educators (Pyżalski, Walter 2022; Redecker 2017).
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Interwencja kryzysowa

• Ostatnie lata obfitowały w trudne sytuacje, m.in. kryzys edukacji zdalnej podczas pan-
demii COVID-19. To bogate w stresory doświadczenie przełożyło się na problemy 
zdrowia psychicznego młodych ludzi, także te o najpoważniejszym charakterze (Pyżal-
ski 2020). Podobnie jest z kryzysem związanym z wojną w Ukrainie. Wynika to głównie  
z występowania nagłych i silnych emocjonalnych czynników ryzyka związanych z sytuacją 
w wymiarze globalnym.

• Część młodych ludzi doświadczyła bardzo silnych traum, choćby w konsekwencji śmierci 
osób z rodziny w wyniku COVID-19 czy perturbacji ekonomicznych i gorszej sytuacji fi-
nansowej związanej z pandemią.

• Stan zdrowia psychicznego rodziców i osób nauczających także uległ pogorszeniu 
w wyniku globalnych sytuacji kryzysowych. Tym samym trudniej było im pełnić funkcje 
opiekuńcze i wychowawcze oraz wspierać młodych ludzi w trudnych sytuacjach. Wyniki 
przeprowadzonego w Polsce szeroko zakrojonego badania z udziałem nastolatków i na-
stolatek, ich rodziców i grona nauczycielskiego (Ptaszek i in. 2020) potwierdziły, że we 
wszystkich grupach był znaczny odsetek osób, które czuły, że ich zdrowie psychiczne ule-
gło pogorszeniu podczas pandemii. Jednak odsetek uczniów, którzy czuli się znacznie go-
rzej lub nieco gorzej, był najniższy (18% czuło się dużo gorzej, a 30% nieco gorzej). Pro-
blem ten był również związany z wiekiem: pogorszenia samopoczucia doświadczyło więcej 
starszych uczennic i uczniów. Warto również zauważyć, że około 50% młodych ludzi zaob-
serwowało negatywne zmiany w swoim zdrowiu fizycznym (Bigaj, Dębski 2020). Ponieważ 
w podejściu holistycznym zdrowie fizyczne i psychiczne należy rozumieć jako dwie strony 
tego samego medalu, wynik ten ma również ogromne znaczenie przy ocenie stanu zdrowia 
młodych ludzi podczas pandemii COVID-19.

• Dane te są zgodne z wynikami innego badania dotyczącego zadowolenia z życia wśród 
młodych ludzi podczas pandemii. Około jedna trzecia osób w wieku 13–17 lat źle oceni-
ła swój poziom zadowolenia. Ten sam odsetek stwierdził pogorszenie się samopoczucia  
w porównaniu z czasem przed zamknięciem szkoły. Wszystkie te negatywne objawy były 
wyższe u dziewcząt (Makaruk, Włodarczyk, Szredzińska 2020).

• Wśród rodziców było więcej osób, które czuły się gorzej psychicznie (14% – dużo go-
rzej i 40% – gorzej). Najwyższy odsetek zaobserwowano w grupie nauczycielskiej (od-
powiednio 30% i 35%). Inne badanie, przeprowadzone 7 miesięcy po zamknięciu szkoły 
w Polsce, wykazało, że u znacznej części tej grupy pojawiały się symptomy wskazujące na pro-
blemy ze zdrowiem psychicznym: 16% – wysokie lub umiarkowanie wysokie wyniki w zakresie 
objawów depresji i 29% – wysokie wyniki w zakresie ogólnego lęku (Pisula i in. 2020). Te ostat-
nie dane są szczególnie ważne, ponieważ zdrowie psychiczne uczennic i uczniów jest w dużej 
mierze zależne od zdrowia i dobrego samopoczucia ważnych osób dorosłych wokół nich. W 
tym kontekście można zadać pytanie, czy np. nauczyciel, którego stan psychiczny uległ pogor-
szeniu, może skutecznie wspierać zdrowie psychiczne młodych osób.

• Warto także zaznaczyć, że powiązanie zdrowia psychicznego młodych ludzi i ważnych do-
rosłych (rodziców, nauczycielek i nauczycieli) było obserwowane także we wcześniejszych 

badaniach. Są to swego rodzaju naczynia połączone.
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