
PRACA NAUCZYCIELA W CZASACH PANDEMII 
 

Koronawirus. To słowo jest dziś odmieniane przez wszystkie przypadki i znane każdemu z nas. 
Postanowiliśmy porozmawiać ze zwykłymi ludźmi i zapytać, jak się żyje w czasie pandemii i 
jak wpłynęła ona na ich życie. Oto pierwsza rozmowa cyklu – z Jolantą Górecką, 
nauczycielką języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy 
 
AG: Dzień dobry. Jest Pani nauczycielką w szkole średniej. Sam jestem uczniem klasy 8 i 

chętnie dowiedziałbym się, jak koronawirus zmienił życie nauczycieli. A zmienił? 

JG: Oczywiście i to znacznie bardziej niż Wam, uczniom, się wydaje. Można powiedzieć, że 

musieliśmy znaleźć zupełnie inne metody pracy z Wami, a trzeba przyznać (śmiech), że i w 

czasach przed pandemią nie było to łatwe. I nie myślę tylko o tym, że zostaliśmy zmuszeni do 

sięgnięcia po nowe techniki i urządzenia, co dla niektórych nauczycieli nie było łatwe. Nie, 

chodzi przede wszystkim o to, że musieliśmy pokazać Wam, że choć świat stanął na głowie, 

to jednak życie trwa dalej. 

AG: A co jest dla Pani najtrudniejsze? 

JG: W pracy z uczniami czy w ogóle? 

AG: Jedno i drugie… 

JG: Na początku najtrudniejsze było to, żeby jakoś uspokoić uczniów i ich rodziców. W sieci 

pojawiło się wiele fake newsów, ślady histerii, sprzeczne informacje. Pojawiły się dwa groźne 

słowa: koronawirus i kwarantanna. Część z moich uczniów i ich rodziny została nią objęte, bo 

rodzice wracali z zagranicy. Im było trudniej odnaleźć się w tej trudnej sytuacji. Dlatego 

stworzyłam grupy wsparcia, wykorzystując aplikacje WhatsApp i Messenger. 

Rozmawialiśmy na nich online. Podawałam linki do poważnych stron, uczniowie sami 

przygotowywali prezentacje o koronawirusie. Musiałam ich przekonać, że choć jest groźny, 

to jednak najważniejsze dowiedzieć się jak najwięcej. Najbardziej boimy się tego, czego nie 

znamy. 

Trudne było też czytanie komentarzy dotyczących naszej pracy. Dla wielu rodziców byliśmy i 

nadal jesteśmy nierobami, którzy zadają tylko prace i nic nie robią 

AG: Ale przyzna Pani, że jest w tym trochę prawdy, że niektórzy nauczyciele dosłownie 

„zawalili” uczniów pracami? 

JG: Tak. Moi uczniowie też zgłaszali, że siedzą przed komputerami po 10 godzin i więcej, bo 

najpierw mają lekcje online, a później odrabiają prace. Musisz jednak pamiętać, że ta sytuacja 

zaskoczyła i Was, i nas. Poza tym nauczyciele, dyrektorzy muszą się też liczyć z opinią 



zwierzchników, kuratoriów. Ale prosiłam uczniów, by porozmawiali z nauczycielami, by o 

tym powiedzieli i wszystko wróciło do normy. Może i Wy powinniście spróbować, jeśli ktoś 

Wam zadaje za dużo? 

 AG: A coś pozytywnego? 

JG: Oczywiście. Moja babcia mawiała, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Nawiązałam 

nowe relacje z uczniami, rozwinęłam swoje kompetencje medialne, obsługuję nieznane 

wcześniej aplikacje, robię wideokonferencje. Widzę wielki trud lekarzy i pielęgniarek, 

ogromną solidarność ludzi, gdy trzeba pomagać mieszkańcom domów pomocy społecznej i 

szpitalom. Słucham o młodych ludziach, którzy z własnej woli robią zakupy i pomagają 

osobom starszym. To pokazuje, że choć popełniamy błędy, to jednak „Człowiek nadal brzmi 

dumnie”. 

AG: Dziękuję za wywiad… Spróbujemy skorzystać z Pani rady i porozmawiać z 

niektórymi nauczycielami, by zadawali nam trochę mniej. 

JG: Ja również dziękuję i życzę powodzenia podczas egzaminów… I nie dziękuj, bo to 

przynosi pecha (śmiech). 

  

Wywiad przeprowadził: Aleksander Gotowała kl. 8b 

 


