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BADANIE

Nauczyciele w sytuacji powrotu do szkół w czasie pandemii
COVID-19. Raport z badań przeprowadzonych od 10 września
do 10 października 2020 roku.

CEL

Celem badania było poznanie sytuacji nauczycieli pracujących
w przedszkolach i szkołach różnego typu w początkowym okresie
roku szkolnego 2020/21, tj. podczas powrotu do pracy stacjonarnej w placówkach edukacyjnych w czasie trwania pandemii,
po okresie pracy zdalnej w poprzednim roku szkolnym.

METODA

Badanie przeprowadzono online, wykorzystując ankietę opracowaną na jego potrzeby oraz zestaw kwestionariuszy. Uczestnikami
było 1455 nauczycieli pracujących z dziećmi lub młodzieżą w placówkach oświatowych różnego typu. Główne pytania badawcze
dotyczyły obaw nauczycieli związanych z pracą stacjonarną
w czasie pandemii, oceny przygotowania placówek oraz własnego
przygotowania do pracy w tych szczególnych warunkach, największych potrzeb placówek edukacyjnych, współpracy z rodzicami,
otrzymywanego wsparcia społecznego oraz kondycji psychicznej
(nasilenia symptomów lęku i depresji).
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WYNIKI
Około 50% badanych nauczycieli akceptowało decyzję o powrocie do nauczania stacjonarnego na początku roku szkolnego
2020/21, oczekując jednocześnie odpowiednich procedur i środków zmniejszających ryzyko zakażenia. Pozostali byli zwolennikami pracy zdalnej, łączenia obu form pracy lub uważali, że
decyzję należy pozostawić placówkom i rodzicom.
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Nauczyciele wyrażali wiele obaw związanych z powrotem
do pracy stacjonarnej. Dotyczyły one głównie ich zdrowia, ryzyka
zakażenia najbliższych oraz zagrożenia dla zdrowia uczniów
i ich rodzin.
Ocena przygotowania placówek była bardzo zróżnicowana
(ok. 17% badanych oceniało je bardzo nisko, a ok. 14% uznało,
że placówka jest w pełni przygotowana do pracy stacjonarnej).
Badani czuli się natomiast w większości co najmniej dobrze
przygotowani do prowadzenia nauczania zdalnego.
Nauczyciele zwracali uwagę na brak zrozumienia przez wielu
rodziców szczególnej sytuacji placówki w czasie pandemii oraz
konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Raportowali również brak wsparcia ze strony odpowiednich
władz i swoich przełożonych.
Ponad połowa badanych deklarowała odczuwanie symptomów
depresji i lęku, przy czym u kilkunastu procent były one bardzo
nasilone. Poziom wypalenia zawodowego oraz strategie regulacji
emocji najsilniej wiązały się z nasileniem symptomów depresji
i lęku, a zmienne związane z przebiegiem pandemii COVID-19
z poczuciem bezpieczeństwa nauczycieli.
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Wyniki projektu wskazują czynniki ryzyka oraz
czynniki ochronne dla dobrostanu psychicznego nauczycieli w sytuacji pracy stacjonarnej w warunkach pandemii, a także obszary,
w których wsparcie nauczycieli jest szczególnie pożądane.
Wspieranie nauczycieli w rozwijaniu swoich
kompetencji w zakresie regulacji emocji,
dostarczanie im rzetelnej wiedzy na temat zagrożeń związanych z koronawirusem w pracy
z dziećmi, a także przeciwdziałanie wyczerpaniu emocjonalnemu, które wzrasta w sytuacji
braku odpowiedniej wiedzy oraz wsparcia ze

strony przełożonych, to kluczowe kierunki
zapobiegania wysokiemu poziomowi nasilenia
symptomów depresji i lęku w tej grupie.
Czynnikiem ochronnym jest również odpowiednie przygotowanie placówek do pracy
w warunkach reżimu sanitarnego, a także
jednoznaczny przekaz dla rodziców, aby
mieli świadomość zagrożeń zdrowotnych
związanych z pobytem dzieci w placówkach
edukacyjnych i współpracowali z nauczycielami w przestrzeganiu zasad zmniejszających
ryzyko zdrowotne.
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