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Koronawirus i wakacje. Rodzice uznali, że dzieciom potrzeba ruchu i
kontaktów z rówieśnikami. Najlepiej bez telefonów
Data publikacji: 06.06.2021, 20:00

– Dzieci najbardziej potrzebują teraz normalności, poczucia
bezpieczeństwa, powrotu do beztroskiego dzieciństwa – tłumaczy
Dorota Zawadzka, psycholożka dziecięca, telewizyjna Superniania.
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Czytasz ten artykuł dzięki aktywnej subskrypcji Newsweek

Zainteresowanie jest dużo większe, niż się spodziewaliśmy. Widać, że rodzice i dzieci bardzo chcą, żeby te
wakacje się odbyły. I żeby były w miarę normalne – mówi Daniel Kochanowski, współwłaściciel gdańskiej
firmy Poszukiwacze Przygód.
– Wiele osób chciałoby wreszcie trochę odsapnąć od tego wspólnego przebywania w domu. Jak tylko
możliwe były zapisy, rezerwowali miejsca. Najszybciej sprzedała się oferta żeglarska, już w styczniu nie
było wolnych miejsc. Może dlatego, że obóz odbywa się na żaglówce, gdzie jest stała załoga, pływają razem.
Rodzice najwyraźniej uważali, że to najbezpieczniejsza forma wypoczynku – dodaje Krzysztof
Alchimowicz, właściciel biura CHRIS Turystyka i Rekreacja.
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Marcin Garsztka, właściciel Qumpli, wciąż pamięta ubiegły rok, kiedy wielu rodziców, obawiając się o
bezpieczeństwo, zrezygnowało z wysłania dzieci na obozy. – W tym roku nie wydaliśmy ani złotówki na
reklamę, a mamy tak dużo chętnych, że nie jesteśmy w stanie wszystkich przyjąć – mówi.
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Czytaj też: „Kochany, ja czytałam wszystko, jak leci”. Co ukształtowało Olgę Tokarczuk?

Dużo powietrza, dużo dzieci
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Rodzice mają mnóstwo pytań. – Przede wszystkim chcą wiedzieć, czy będzie dużo dzieci, dużo zajęć na
świeżym powietrzu, dużo ruchu. To zupełnie inaczej niż w poprzednich latach, kiedy zachęcaliśmy do
udziału w naszych obozach i koloniach argumentem, że grupy będą małe. Rodzice zapewne chcą, żeby
dzieciaki nadrobiły zaległości w kontaktach społecznych z czasu pandemii – mówi Daniel Kochanowski.
– Świeże powietrze, dużo przestrzeni to podstawowe wymagania – potwierdza Krzysztof Alchimowicz.
Magdalena Pawłowska, metodyk nauczania języka angielskiego, pomysłodawczyni Happy Kids Center,
uważa, że pandemia uświadomiła rodzicom, jak bardzo potrzebny jest ich dzieciom kontakt z kolegami. – U
niektórych pojawiły się lęki, problemy w relacjach, zwłaszcza jeżeli rodzice nie dopilnowali, aby poza
nauką online miały normalne zajęcia i zabawy w grupie rówieśniczej – mówi.
– Dzieci najbardziej potrzebują teraz normalności, poczucia bezpieczeństwa, powrotu do beztroskiego
dzieciństwa – tłumaczy Dorota Zawadzka, psycholożka dziecięca, telewizyjna Superniania. – Żeby nie
przejmować się problemami dorosłych, koronawirusem, szczepionkami. One mają dużo zmartwień, boją
się, jak będzie wyglądała szkoła. Nie mają pewności, czy we wrześniu wrócą do klas, czy znowu będzie
nauka zdalna – dodaje. Rodzice piszą do niej, pytając, czy wysyłać dzieci na wakacje, czy to bezpieczne.

Gotowa na zakupy?
Mohito.com

Jednak Daniel Kochanowski z Poszukiwaczy Przygód uważa, że pytań o bezpieczeństwo jest zaskakująco
mało. – W zeszłym roku rodzice szczegółowo dopytywali, jak będą organizowane obozy pod kątem
wytycznych epidemicznych, teraz właściwie nie ma tego tematu – mówi.
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Sam nie zapomina o wirusie, ale ma nadzieję, że te wakacje będą inne od ubiegłorocznych. – Wytyczne
sanitarne były wtedy bardzo restrykcyjne, oderwane od rzeczywistości. W tym roku są dużo lepiej
przemyślane, wszyscy jesteśmy w tej kwestii dużo mądrzejsi – zapewnia.
Czytaj też: Relacja z szefem jest ważniejsza, niż przypuszczamy. Nieraz mamy z nim częstszy kontakt niż z
własnymi dziećmi

Wariactwa od rana do nocy
Lista pandemicznych przepisów przygotowanych przez MEN jest długa. Jeszcze przed wyjazdem rodzice
muszą wysłać do organizatorów oświadczenie, że ich dziecko jest zdrowe. Muszą się zgodzić na to, że w
czasie obozu będzie miało mierzoną temperaturę, a gdyby pojawiły się jakieś objawy infekcji, to odbiorą je
w ciągu 12 godzin.
Przed wejściem do autokaru obowiązkowe mierzenie temperatury: kto ma 37,5 st. C, nie wsiada. Po drodze
zero zakupów na stacjach benzynowych, by zminimalizować kontakt z osobami postronnymi. A na
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miejscu: żadnych odwiedzin rodziców. Nawet gdyby byli w okolicy, nie będą mogli zabrać dziecka na kilka
godzin.
Organizatorzy dwoją się i troją, by spełnić ministerialne wytyczne. Na koloniach organizowanych przez
lubelski Camp Fun w Krasnobrodzie zajęcia będą się odbywać na zewnątrz, pod zadaszeniem. – Tak, żeby
był przepływ powietrza, a jednocześnie osłona przed słońcem i deszczem. Musieliśmy też zredukować
liczbę uczestników, żeby nie mieszali się w czasie zajęć – mówi opiekunka Paulina.

One Night Squad
player.pl

Otwórz

Nie rozgryźli jeszcze, jak zorganizować dojazd na spływ kajakowy. Planowali, że jednego dnia jadą trzy
grupy, a następnego – kolejne trzy. Ale czy dzieci z tych grup mogą wsiąść razem do autokaru?
Albo taka wytyczna: w pokoju muszą być cztery metry na osobę. – Ale nie wiadomo, co zrobić, jeśli mamy
trójkę rodzeństwa i rodzice chcą, żeby byli razem w pokoju? Mimo że jest nieprzepisowo mały. Z każdą taką
sprawą trzeba będzie dzwonić do sanepidu – przewiduje Paulina.
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Qumple organizują obozy w ośrodku wynajętym na wyłączność. – Uczestnicy są podzieleni na grupy
maksymalnie 12-osobowe. Wszystkie atrakcje organizujemy przy użyciu własnego sprzętu. Mamy
wygrodzoną własną strefę na plaży, miejsce do kąpieli w jeziorze. Nie robimy wycieczek, nie korzystamy z
transportu publicznego. Jesteśmy samowystarczalni i tym samym ograniczamy ryzyko zakażenia do
minimum. Każda grupa ma swoje miejsce zbiórek. Na posiłki przychodzą w odpowiednich odstępach i
siedzą przy osobnych stolikach – opowiada Marcin Garsztka.
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Dzieci najbardziej potrzebują teraz normalności, poczucia bezpieczeństwa, powrotu do beztroskiego dzieciństwa – Dorota Zawadzka,
psycholożka dziecięca, telewizyjna Superniania
Fot.: VIPHOTO/EAST NEWS / East News

Jego kadra zna pandemiczne przepisy i zalecenia. – Ale dzieci są dziećmi i nie zamierzamy ich trzymać
zamkniętych w pokojach czy wyznaczać nieprzekraczalnych stref, żeby czasem nie zbliżyły się do innych
uczestników na odległość mniejszą niż półtora metra. Robimy to, do czego zobowiązują nas przepisy i co
nakazuje zdrowy rozsądek. Serwujemy dzieciakom aktywne wakacje z rówieśnikami, a nie kolejną izolację
społeczną. Czas się wylogować ze zdalnego świata i wracać do normalności. Do spotkań na żywo, rozmów,
zabaw i wspólnego wariactwa od rana do nocy – mówi.

Jak zbudować szałas
Daniel Kochanowski twierdzi, że w tym roku mniej popularne niż w poprzednich latach są obozy
tematyczne, np. wokalne, fotograficzne lub plastyczne. Jego zdaniem rodzicom zależy głównie na tym, żeby
ich dzieci mogły odpocząć. Nie chcą dla nich żadnych zajęć wymagających skupienia czy wysiłku. – Chyba
z tego powodu nie wybierają np. obozów typowo sportowych, siatkarskich czy piłkarskich – domyśla się
Kochanowski.
– Rodzice nie chcą też, by dzieci w czasie wakacji nadrabiały zaległości z roku szkolnego, siedziały w
książkach. Wolą, aby wyszły do ludzi. Na campach mają szansę nauczyć się czegoś nowego: budowania
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relacji – mówi Paulina z Camp Fun. Jej podopieczni to głównie dzieci z miast, więc na koloniach będą się
uczyć tego, czego na co dzień nie robią: jak zbudować szałas w lesie, rozpalić ognisko i czytać mapę, jak
wymienić dętkę w rowerze. Wszystko pod okiem instruktorów, angielskich native speakerów.
U Qumpli uczestnicy mają pięć bloków zajęć po półtorej godziny w ciągu dnia. – Cztery Zajawki, jak
nazywamy zajęcia, od śniadania do kolacji plus wieczorna imprezka, zwykle terenowa. Przebieramy się
wtedy z kadrą za postacie z bajek czy filmów, są klimatyczna muzyka i fabuła, którą odgrywamy. Na
uczestników czekają zadania wymagające współdziałania i wykorzystywania różnych umiejętności, a nawet
wiedzy – tłumaczy Marcin Garsztka.
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Telefony w sejfie
Psycholożka Dorota Zawadzka zwraca uwagę, że w czasie pandemii dzieci musiały stać się bardziej
samodzielne, ale z drugiej strony – zdziecinniały, przeżyły swoisty regres. – Mówią, że chcą wszystko robić
same, ale równocześnie potrzebują wzmożonej opieki i troski. To znak, że ich poczucie bezpieczeństwa
zostało poważnie zaburzone – mówi.
– Wciąż zbyt mało mówi się o tym, co zostało dzieciakom zabrane przez ostatnie półtora roku. Dziury z
matematyki czy historii da się załatać, ale uzupełnienie kompetencji społecznych będzie bardzo trudne. A
one są najistotniejsze w dzisiejszych czasach. Liczba interakcji, w jakie wchodzą na obozie, jest znacznie
większa niż w czasie roku szkolnego. Tu przez całą dobę dziecko jest z rówieśnikami, intensywność
kontaktów jest dużo większa. To może pomóc zasypać pandemiczną wyrwę – przekonuje Krzysztof
Alchimowicz, współwłaściciel biura CHRIS.
Podaje przykład: na obozie żeglarskim trzeba wynieść łódkę na brzeg. – Najczęściej nie da się tego zrobić w
pojedynkę, dzieciaki muszą się dogadać. Na naszych obozach jest mnóstwo mechanizmów, które
wymuszają interakcje, uczą współpracy. Choćby dzięki temu, że dzieci oddają telefony. Od kiedy zaczęliśmy
je zabierać siedem czy osiem lat temu, poziom integracji przyspieszył trzykrotnie, mierzyliśmy to –
przekonuje Alchimowicz. Poinformowali wtedy rodziców, że telefony zostaną zdeponowane w sejfie, dzieci
będą mogły z nich korzystać w wyznaczone dni, w czasie przerwy po obiedzie.
Na koloniach Camp Fun też nie ma telefonów. – Jesteśmy z Lublina, a kolonie są na Roztoczu, to mniej niż
półtorej godziny jazdy. Psychologicznie rzecz biorąc, mama i tata nie są daleko. Ale słyszałam historie z
innego obozu o dziecku, które nie chciało oddać telefonu i groziło, że wyskoczy z okna, jeżeli ktoś mu go
zabierze – opowiada Paulina.
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Na wyjazdach Happy Kids Center najmłodsi dostają telefony tylko na godzinę. Najstarsi sami tworzą
regulamin, jak będą z nich korzystać. – Rozmawiamy z nimi o tym i, o dziwo, sami dochodzą do wniosku, że
chcą od nich odpocząć. Nie demonizujemy telefonów, są nam potrzebne. Dzieci w niektórych zadaniach
używają telefonów do robienia zdjęć albo szukania informacji – tłumaczy Magdalena Pawłowska.
– Straszono nas, że jak będziemy chcieli odebrać dzieciom telefony, to stracimy klientów. Że rodzice nie
poślą dzieci na obóz, jeśli nie będą mieć z nimi kontaktu – mówi Krzysztof Alchimowicz. – Ale udało się i
to jest nasz największy sukces pedagogiczny. Bo jak dwójka dzieci siedzi i nie ma telefonów, to choćby z
nudów ze sobą pogada.
Współpraca Natalia Fabisiak
Czytaj też: Zmęczenie telekonferencyjne. Jak zdalnie pracować i nie zwariować
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