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Samorząd pomoże uczniom i nauczycielom w powrocie do szkół po przerwie spowodowanej pandemią
W Międzynarodowym Dniu Dziecka Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego przedstawiła samorządowy projekt „Rozmawiaj z
klasą”.

– Dzisiejsza data nie jest przypadkowa – powiedziała Paulina Stochniałek. – Widzimy się 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka, ponieważ jest to
doskonała okazja nie tylko do tego, żeby złożyć serdeczne życzenia dzieciom, ale żeby porozmawiać o nich w kontekście ich bezpieczeństwa, także
psychicznego – tego, które dla każdego rodzica powinno być najważniejsze. Wiele mówi się obecnie o powrocie dzieci do szkół po rocznym nauczaniu zdalnym,
o tym jak dużo materiału będzie trzeba nadrabiać, o nowych i szalonych pomysłach dotyczących podstawy programowej, natomiast najbardziej istotną sprawą z
punktu widzenia każdego rodzica i dziecka jest ich bezpieczeństwo psychiczne. Właśnie na to chcemy teraz, przed wakacjami, i w kolejnym roku szkolnym
zwrócić szczególną uwagę nauczycielom, pedagogom, osobom, które mają styczność z dziećmi. Tak narodził się pomysł projektu „Porozmawiaj z klasą.”
Powrót uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych do szkół jest niezmiernie ważny społecznie. Po prawie rocznej nauce zdalnej i osłabieniu więzi osobistych w
grupach rówieśniczych pojawiło się szereg problemów psychicznych. Z badań przeprowadzonych przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii wynika, że
funkcjonowanie dzieci i młodzieży w czasie lockdown`u zostało mocno zaburzone. Część młodych ludzi poradziła sobie z nauką zdalną oraz zdalnymi kontaktami
z przyjaciółmi. Jednocześnie stwierdzono, że ponad 50 proc. miało problemy ze snem, u 40 proc. wystąpiły objawy uzależnienia od mediów, a 30 proc. wskazało
izolację jako największy problem nauki zdalnej.
Dziś specjaliści mocno podkreślają konieczność przygotowania kompleksowego wsparcia dla nauczycieli i dyrektorów szkół w rozwiązywaniu powstających
trudności. Działania mające na celu udzielenie systemowego wsparcia dla uczniów borykających się z konsekwencjami długotrwałej izolacji są przedmiotem
zainteresowania Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W projekcie „Rozmawiaj z klasą”, realizowanym w całej Wielkopolsce, wezmą udział Departament
Edukacji i Nauki UMWW, Departament Zdrowia UMWW, Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie, Fundacja Edukacji
Zdrowotnej i Zdrowia Psychicznego oraz inne instytucje mogące wesprzeć działania w tym zakresie.
W ramach projektu „Rozmawiaj z klasą” mają one objąć długofalowy program wsparcia dyrektorów szkół i nauczycieli w pracy z uczennicami i uczniami, którzy
borykają się z konsekwencjami izolacji spowodowanej pandemią COVID 19. Przewiduje się m.in.:
• kampanię o zasięgu wojewódzkim, promującą zdrowie fizyczne i psychiczne, która ma trwać cały rok szkolny 2021/2022 i skierowaną do szkół i placówek
oświatowych;
• zorganizowanie konferencji o zasięgu ogólnopolskim, poruszającej temat stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, niwelowanie skutków długotrwałej
zdalnej nauki dla zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów oraz przegląd metod wsparcia w wychodzeniu z kryzysu;
• uwzględnienie zagadnienia w formach szkoleniowych dla dyrektorów szkół i nauczycielom w ramach nowej oferty szkoleniowej na rok 2021/22 placówek
doskonalenia nauczycieli na terenie województwa wielkopolskiego.

Paulina Stochniałek, zwracając się do dorosłych poprzez zgromadzonych przedstawicieli mediów, złożyła życzenia także dzieciom:
– Bardzo nam zależy, aby nauczyciele skupili się na dobrostanie psychicznym dzieci, bo on jest podstawa do tego, aby można było cokolwiek dalej robić. Wiedzę
merytoryczną możemy uzupełnić na każdym etapie życia. Tymczasem skala prób samobójczych i skala samobójstw w Polsce jest przerażająca i w takiej sytuacji
musimy pamiętać, że już chodzi o to, czy dziecko umie dodawać, odejmować lub wykonywać skomplikowane działania matematyczne albo przeczytało jakąś
lekturę, teraz najważniejsze jest jego życie, zdrowie, bezpieczeństwo. Z naszego punktu widzenia jest to sprawa absolutnie kluczowa. Dzisiaj, w Dniu Dziecka,
wszystkim dzieciom życzę, aby czuły się po prostu dobrze w swoim ciele, ze sobą, żeby akceptowały siebie i czuły się kochane.
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