
Protokół 

XXVIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w dniu 11 marca 2021 roku 

 

 

I. Otwarcie posiedzenia i powitanie gości 

Prof. Z. Marciniak przywitał Min. W. Bernackiego, obecnego na sali, oraz osoby 

uczestniczące zdalnie – członków Rady Głównej i zaproszonych gości. 

II. Psychologiczne i społeczne aspekty nauczania zdalnego 

Referat wprowadzający do dyskusji wygłosiła prof. Małgorzata Kossowska. Zwróciła 

uwagę na złożoność problemu. Polskie badania mają charakter wycinkowy, są zwykle 

poświęcone jakiemuś specyficznemu problemowi związanemu ze zdrowiem psychicznym 

bądź problemami edukacyjnymi, badania są prowadzone na małą skalę przez poszczególne 

ośrodki, które daną problematyką się zajmują. Nie ma natomiast badań panelowych.  

W wielu krajach europejskich, w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie są prowadzone, od 

wielu lat, systematyczne badania. Są one istotne, gdyż pozwalają na bardzo dobrą diagnozę 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, umożliwiają także uchwycenie zmiany, która 

związana jest z pandemią. W Polsce są prowadzone badania edukacyjne, które dotyczą 

aspektu organizacyjnego. Żyjemy w pandemii od roku, ale problem zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży stał się przedmiotem debaty publicznej dopiero niedawno. Świadczy  

o tym dzisiejsza debata, a także Stanowisko Nr 10 zespołu ds. COVID przy Prezesie PAN 

opublikowane w styczniu br. Z jednej strony jest to zrozumiałe, gdyż nie jest to grupa, 

która ciężko choruje, jednak skutki psychologiczne pandemii to nie tylko bezpośrednia 

czasowa perspektywa, którą możemy obserwować natychmiast, ale także skutki 

odroczone.  

Wiedza na temat psychologicznych aspektów doświadczania różnych zjawisk związanych 

z pandemią nie wynika tylko z obecnej pandemii, ale także z innych wcześniejszych 

kryzysów zdrowotnych, których doświadczały różne społeczeństwa oraz z doświadczeń 

kryzysowych. Psychologiczny trzon doświadczenia pandemicznego, czyli poczucie 

niepewności, niejednoznaczności i utrata poczucia kontroli, które są najważniejszymi 

źródłami negatywnych konsekwencji również w kryzysie zdrowotnym, jest problemem 

bardzo dobrze opisanym od strony psychologicznej i biologicznej tego mechanizmu. 

Doświadczenia psychologiczne związane z pandemią i funkcjonowanie emocjonalne, takie 

jak lęki, emocje złości, smutku, rozczarowania, buntu, poczucia niesprawiedliwości są 

charakterystyczne dla wszystkich ludzi. Dzieci i młodzież są grupą szczególnie wrażliwą 

na te doświadczenia, z uwagi na problemy rozwojowe, których doznają.  

Dodatkowo trudne w pandemii są sprawy dotyczące przemocy (rówieśniczej, ze strony 

bliskich dorosłych, biernej czy seksualnej), która znacząco wzrasta. Badania Fundacji 

Dajemy Dzieciom Siłę, przeprowadzone na grupie ponad 500 losowo wybranych 

nastolatków, uwidoczniły, że co 4 badany nastolatek oświadczył, że doświadczał przemocy 

w trakcie pandemii, co 7 był jej świadkiem, co 9 doświadczał przemocy seksualnej 

(głównie za pośrednictwem internetu). Z badań, zarówno polskich, jak i zagranicznych, 

wynika, że przemoc dotyka głównie dziewczynki. Przemoc ma degradujący wpływ na 

rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny, co skutkuje różnymi problemami w starszym 

wieku.  

Styl funkcjonowania dzieci w szkole i poza szkołą w pandemii zmienia się na gorsze. Brak 

jest rutyn, które strukturyzują ich dzień, jak ma to miejsce w przypadku normalnego 
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funkcjonowania. Szczególnie uciążliwy dla młodzieży jest brak bezpośredniego kontaktu 

rówieśniczego, doświadczeń pozytywnych. W pandemii obserwowany jest wzrost 

zaburzeń w zachowaniu. Wiele organizacji (np. WHO, UNICEF) i ekspertów 

przygotowało szereg rekomendacji związanych z poprawą funkcjonowania dzieci  

i młodzieży w pandemii. Wśród znalazły się: przestrzeganie codziennych rutyn, aktywność 

fizyczna, wypracowywanie pozytywnych sposobów patrzenia na rzeczywistość, wsparcie 

ze strony rodziców i nauczycieli, kontakt z rówieśnikami. Życie młodzieży przeniosło się 

do internetu. Niezwykle ważne jest przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania  

z internetu. Rodzice liczą na pomoc szkoły w tym zakresie.  

Prof. M. Kossowska przedstawiła wyciąg z badań na kilkudziesięciu tysiącach nauczycieli, 

dotyczących głównie organizacji edukacji oraz raportów różnych organizacji odnoszących 

się do pierwszych miesięcy pandemii. Wynika z nich, że początek zdalnej nauki w Polsce 

był szczególny, ponieważ kontekst polityczny, związany ze strajkami nauczycieli, sprawił, 

że nauczyciele nie byli zmotywowani i gotowi, aby podejmować działania. W zasadzie  

w każdym badaniu pojawiało się rozżalenie na ten kontekst. Podkreślano nierówne warunki 

mieszkaniowe i sprzętowe nauczycieli oraz brak kompetencji nauczycieli. Tylko 15% 

nauczycieli miało wcześniejszy kontakt z nauką zdalną. Badania uwidoczniły niskie 

kompetencje cyfrowe nauczycieli (również uczniów), co skutkowało zwiększonym 

stresem przy podejmowaniu nauczania online i budowaniem relacji związanych  

z autorytetem. Podnoszono również problem nienowoczesnego, transmisyjnego modelu 

nauczania. Podstawowym sposobem funkcjonowania było wysyłanie uczniom linków do 

lekcji online, odsyłanie do stron, gdzie mogą zapoznać się z informacjami i rozwiązać 

zadania, a także indywidualne konsultacje z uczniami. Nauczyciele pytani o wsparcie, 

wskazali, że otrzymali je głównie od innych nauczycieli. Należy postrzegać nauczycieli 

jako grupę wrażliwą, narażoną na długotrwałe konsekwencje tej sytuacji. Bardzo wyraźnie 

było widać przeciążenie związane z przygotowywaniem lekcji w nowym systemie, co 

wymagało większego zaangażowania i poświęcenia dodatkowego czasu. Doszły do tego 

problemy ze strony nadopiekuńczych czy kontrolujących rodziców, którzy przeszkadzali 

w prowadzeniu lekcji. Około 48% nauczycieli raportowało uczniów znikających z sytemu, 

z którymi nie ma kontaktu, a jeśli logują się na zajęcia, to w ogóle w nich nie uczestniczą. 

Zdarzało się również, że nauczyciele nie podejmowali prowadzenia zajęć online albo robili 

to w ograniczonym zakresie. Prawie połowa nauczycieli nie otrzymała wsparcia 

psychologicznego, a uzyskane wsparcie było ze strony współpracowników, dyrekcji lub 

grup wsparcia online. Z badań wynika, że nauczyciele nie otrzymali profesjonalnego 

wsparcia, jakie funkcjonuje na świecie. Wynika to m.in. z małej świadomości nauczycieli 

jak je pozyskać. Wiele gabinetów psychologicznych oferowało darmowe godziny 

konsultacji, jednak po kilku miesiącach zrezygnowały, ponieważ nie było chętnych do 

korzystania z tych sesji.  

Podsumowując, prof. M. Kossowska stwierdziła, że źle zorganizowana i źle prowadzona 

edukacja zdalna zwiększa nierówności, wyklucza, obniża dobrostan, zdrowie dzieci  

i nauczycieli, obniża szanse życiowe i szanse dla gospodarki. Przykładem kraju, który 

dobrze sobie poradził z wprowadzeniem nauczana zdalnego jest Finlandia. Ważnym 

problemem w Polsce jest brak wizji, strategii związanej z edukacją. Pandemia jest 

momentem, kiedy należałoby wprowadzić zmiany, które umożliwiłyby lepsze kształcenie 

kompetencji, które odpowiadają problemom współczesnego świata.   

Prof. Z. Marciniak podziękował za ciekawe przedstawienie tematu i otworzył debatę. 

Głos zabrał Min. W. Bernacki, który przyznał, że oferta wsparcia psychologicznego 

kierowana do nauczycieli ze strony ministerstwa, kuratoriów i poradni, nie była 

wykorzystywana przez nauczycieli. Wsparcie sprzętowe pojawiło się w latem ub.r.  
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W kwestii znikających uczniów, skala problemu nie jest większa niż w przypadku 

nauczania stacjonarnego. To zjawisko jest niepokojące. Pan Minister poinformował, że 

trwają zaawansowane prace nad czterem programami. Pierwszy z nich dotyczy problemów 

ze zdrowiem psychicznym, drugi – sprawności fizycznej uczniów, trzeci – badań wzroku, 

czwarty – wyrównania deficytów wiedzy. Min. Bernacki stwierdził, że strajk nauczycieli 

miał miejsce rok przed pandemią, więc kwestie polityczne powinny być przesunięte na 

plan dalszy.  

Dyskutanci wskazali m.in. następujące kwestie: 

 brak aktywności studentów w czasie zajęć, zmęczenie nauczaniem zdalnym,  

 frustracja wśród studentów, nauczycieli akademickich, pogorszenie nastroju 

studentów, stres pandemii,  

 straty w życiu studenckim, 

 egzamin online często jest sprawdzianem z umiejętności korzystania z zasobów 

internetu, 

 studenci pierwszego roku nie znają swoich kolegów, nie zdołali wdrożyć się do nowego 

sposobu nauczania, 

 potrzeba zapewnienia wsparcia psychologicznego, 

 brak planowania systemowego, 

 ważne jest dzielenie się informacją, jak radzą sobie uczelnie, 

 skutki dla procesów edukacyjnych na studiach, kwestia poziomu wiedzy wynoszonej  

z zajęć online. 

W dyskusji udział wzięli: prof. Z. Marciniak, prof. C. Możeński, prof. A. Przyłuska-Fiszer, 

prof. T. Szapiro, stud. K. Zalewska, prof. J. Żmija. 

Prof. M. Kossowska odniosła się do podniesionych w dyskusji wątków i udzieliła 

stosownych wyjaśnień. 

Przewodniczący RG podziękował za interesującą dyskusję i zaproponował, aby Komisja 

Kształcenia RG opracowała listę rekomendacji, które zostaną przekazane uczelniom.  

III. Przyjęcie porządku obrad 

Prof. Z. Marciniak zgłosił propozycję wykreślenia z porządku obrad punktu 

„Przedstawienie kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną do Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej”, z powodu braku informacji o sposobie wyłonienia osób do składu PKA, 

oraz  uzupełnienie porządku obrad o punkt „Zaopiniowanie wniosku Fundacji Rozwoju 

Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego o włączenie do Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji rynkowej Animowanie grup zabawowych”. 

Rada jednogłośnie przyjęła zmodyfikowany porządek obrad.  

IV. Informacje i sprawy bieżące 

Prof. Z. Marciniak poinformował, że: 

 w dniu 18 lutego odbyło się spotkanie z udziałem Min. P. Czarnka, Min.  

W. Bernackiego, się Min. W. Murdzka, prof. A. Mężyka, prof. M. Zasady, prof.  

R. Cieślaka oraz prof. Z. Marciniaka; tematem spotkania były wykazy czasopism;  

 ukonstytuowała się Komisja ds. Międzynarodowych RG, jej Przewodniczącym został 

prof. T. Szapiro, a Wiceprzewodniczącą prof. D. Ciechańska; nastąpiła zmiana na 

stanowisku Przewodniczącego Komisji Kształcenia, został nim prof. M. Krawczyński, 

a Wiceprzewodniczącym – prof. T. Szapiro; 
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 podjął pierwsze działania prowadzące do wyłonienia składu Rady na kadencję 2022-

2025 – do instytucji uprawnionych do wyboru członków Rady zostały wysłane pisma, 

z prośbą o dokonanie wyboru członków Rady i przesłanie informacji do 30 listopada 

br.; 

 przeprosił za zdominowanie rozmowy z Min. W. Bernackim podczas lutowego 

posiedzenia plenarnego Rady; poinformował, że Minister musiał opuścić posiedzenie 

Rady wcześniej, z uwagi na udział w spotkaniu z KEN. Prof. M. Szczerek stwierdził, 

że Rada powinna przypomnieć Ministrowi styczniową uchwałę dotyczącą projektu 

rozporządzenia w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”; prof.  

Z. Marciniak zaproponował ponowne przekazanie uchwały Ministrowi; Rada poparła 

tę propozycję.  

V. Zaopiniowanie wniosku Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego  

o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji rynkowej 

Animowanie grup zabawowych 

Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały przygotowany przez Komisję Kształcenia 

RG oraz udzielił dodatkowych wyjaśnień dotyczących Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji.   

Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę negatywnie opiniującą przedłożony wniosek. 

Uchwała Nr 169/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

VI. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych 

1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zmiany nazwy Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 

Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały przygotowany przez Komisję 

Kształcenia RG.  

W dyskusji udział wzięli: prof. W. Banyś, prof. M. Szczerek. 

Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę, w której negatywnie zaopiniowała propozycję 

zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa  

w Wałbrzychu na Państwową Uczelnię Angelusa Silesiusa. 

Uchwała Nr 170/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zmiany nazwy Wyższej 

Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie   

Przewodniczący RG przedstawił projekt uchwały przygotowany przez Komisję 

Kształcenia RG.  

W dyskusji udział wzięli: prof. C. Możeński, prof. T. Szapiro.  

Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę, w której negatywnie zaopiniowała przedłożony 

projekt rozporządzenia. Uchwała Nr 171/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

VII.  Sprawy różne i wolne wnioski 

Prof. Z. Marciniak, w imieniu Rady, przekazał dr. inż. B. Dołędze życzenia szybkiego 

powrotu do zdrowia. 

Prof. Z. Marciniak zwrócił się do członków Rady z prośbą o zgłaszanie chęci dołączenia do 

komisji. Sprawa zostanie przegłosowana podczas kwietniowego posiedzenia Rady.  
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Prof. T. Szapiro przedstawił informację na temat posiedzenia Komisji ds. 

Międzynarodowych RG w dniu 3 marca, w którym uczestniczyła dr G. Żebrowska, 

Dyrektor NAWA. Poinformował, że Komisja będzie przekazywała Radzie Wiadomości (co 

dwa tygodnie), w których znajdą się najważniejsze informacje dotyczące spraw 

międzynarodowych z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego. 

Prof. K. Kochanek podjął temat czasopism naukowych. Poinformował, że w Forum 

Akademickim (nr 2/2021) ukazał się artykuł pt. „Jak zapełnić sloty” M. Wrońskiego 

opisujący niepokojące zjawiska dotyczące publikacji w wysoko punktowanych 

czasopismach zagranicznych. W dyskusji udział wzięli: prof. B. Marciniak, prof.  

Z. Marciniak, prof. T. Szapiro, prof. M. Szczerek. 

VIII. Przyjęcie protokołu XXVII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego (11 lutego 2021 r.) 

Rada przyjęła protokół jednogłośnie. 

IX. Zamknięcie posiedzenia 

Prof. Z. Marciniak podziękował członkom Rady za udział w obradach i zamknął 

posiedzenie.  

                    Przewodniczący 

         Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

                                       Prof. Zbigniew Marciniak 

Załączniki: 

1. Porządek obrad 

2. Uchwały nr 169-171 


