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Powrót do szkoły po tak długim okresie 

kształcenia na odległość to niełatwe 

zadanie dla uczniów, nauczycieli i 

rodziców.

Towarzyszy mu cała gama uczuć od 

euforii, radości od zniechęcenia, 

strachu i obaw.



Dziecko może niechętnie wracać szkoły po 

wielomiesięcznej przerwie. Lek i opór są naturalne i 

adekwatne. Po tak długim czasie izolacji powrót do 

szkoły może być dla ucznia KRYZYSEM

Kryzys psychologiczny to subiektywne odczuwanie bądź doświadczanie wydarzenia 

lub sytuacji jako

 Niemożliwej do rozwiązania

 Wyczerpującej zasoby jednostki

 Przekraczającej dotychczasowe sposoby radzenia sobie z trudnościami.



Stan emocjonalny dziecka w obliczu sytuacji 

kryzysowych może się przejawiać na różne sposoby:

 Złość

 Frustracja

 Utrata równowagi

 Lęk

 Apatia

 Wszechogarniające cierpienie

 Przygnębienie, smutek

 Utrata kontroli i władzy nad sobą i swoim życiem

 Intensyfikacja emocji spowodowana nieprzewidywalnością zdarzeń



Lęk - charakteryzuje się odczuwaniem 
nieuzasadnionych obaw, uczucia zagrożenia, z 
różnym nasileniem i czasem trwania

Co należy robić kiedy dziecko się boi:

 Starać się zrozumieć jego obawy,

 Być przy dziecku, wspierać je,

 Odwołać się do własnych 
doświadczeń, opowiedzieć historię o 
osobie, która miała podobny 
problem i poradziła sobie z nim,

 Powoli oswajać dziecko z sytuacją 
budzącą lęk,

 Jeśli uznasz, iż lęk jest bardzo silny, 
dezorganizuje dziecku czas lub coś 
Cię w nim niepokoi, bez zwłoki udaj 
się do specjalisty.

Czego nie wolno robić, gdy dziecko 

się boi:

 Wyśmiewać się z jego lęków,

 Zawstydzać go przed innymi,

 Zmuszać do radzenia sobie z 

sytuacją wywołującą lęk, gdy nie 

jest na to gotowe,

 Niecierpliwić się,

 Karać dziecko za to, że się boi,

 Zakładać, że dziecko boi się z 

własnej lub naszej winy.



Smutek – emocjonalny ból powiązany z uczuciem 
niekorzystnej sytuacji, stratą, rozpaczą, żalem, 
żałobą, bezradnością oraz rozczarowaniem.

Jeśli typowe objawy zaburzenia depresyjnego utrzymują się przez co najmniej 2 tygodnie, należy 
skonsultować się z psychologiem lub lekarzem psychiatrą dzieci i młodzieży.

Do objawów depresji należą:

 Obniżenie nastroju,

 Rozdrażnienie,

 Ograniczenie zainteresowań,

 Utrata odczuwania przyjemności i zadowolenia.

 Bezsenność lub nadmierna senność,

 Znaczący spadek lub brak oczekiwanych przyrostów masy ciała,

 Pobudzenie lub spowolnienie psychoruchowe,

 Zmęczenie lub poczucie braku energii,

 Poczucie braku własnej wartości lub nieadekwatne, nadmierne poczucie winy,

 Zmniejszona zdolność myślenia lub koncentracji,

 Nawracające myśli o śmierci lub chęć zrobienia sobie krzywdy.



Autoagresja – działanie mające na celu 

spowodowanie sobie psychicznej lub fizycznej 

szkody.

 Autoagresja bezpośrednia – gdy dochodzi do samookaleczenia czy 

samooskarżania.

 Autoagresja pośrednia – gdy jednostka prowokuje i poddaje się 

agresji innych.

 Autoagresja werbalna – zaniżanie własnej samooceny, 

samooskarżaniu się, obarczaniu się winą i samokrytyce.

 Autoagresja niewerbalna  - samouszkodzenia, samookaleczenia, 

działania zagrażające życiu oraz próby samobójcze.



Jak postąpić w przypadku 

ujawnienia aktu autoagresji?

1. Oceń stopień zagrożenia życia dziecka:

 Jeżeli nasilenie lub sposób dokonywania samouszkodzeń może 

stanowić zagrożenie dla życia dziecka konieczna jest 

natychmiastowa konsultacja psychiatryczna lub hospitalizacja –

wezwij karetkę!

 Jeżeli nasilenie i sposób dokonywania samouszkodzeń nie wskazuje 

na zagrożenie życia należy zapewnić pomoc w domu czy w szkole 

oraz zaplanować konsultację specjalistyczną.

 Nie pozostawiaj dziecka bez opieki.



Jak wesprzeć dziecko w powrocie 

do szkoły?

 Okaż zarówno cierpliwość, jak i konsekwencję wobec niechęci dziecka 
do powrotu do szkoły.

 Postaraj się nawiązać bliższą relację z dzieckiem.

 Przypomnij dziecku jakąś szkolną aktywność, z której dziecko czerpało 
radość. 

 Jeśli masz obawy co do sytuacji pandemii, nie przekazuj dziecku 
swojego niepokoju i lęku.

 Zapewnij dziecku ruch – spacer, jazdę na rowerze, zabawę na świeżym 
powietrzu. Stres związany z dużą zmianą codziennego funkcjonowania 
skutecznie obniży aktywność ucznia.

 Porozmawiaj z dzieckiem o fakcie powrotu i przedstaw plusy tej sytuacji. 
Nie narzekaj przy dziecko: „No teraz trzeba wcześniej wstawać, koniec 
laby”.



Jak wesprzeć dziecko w powrocie 

do szkoły?

 Jeżeli na skutek izolacji dziecko ma trudności w kontaktach z 
rówieśnikami, warto zorganizować spotkania pozalekcyjne, które dadzą 
okazje do swobodnej zabawy.

 Okaż dziecku wsparcie w pierwszych dniach powrotu do szkoły, pomóż 
spakować plecak, przygotować do szkoły. Może to zmniejszyć napięcie 
z powodu braku przyborów, śniadania czy trudności z organizacją.

 Daj dziecku możliwość odreagowania emocji, udziel wsparcia, nie 
zaprzeczaj i nie neguj tego co czuje dziecko.

 Ustal z dzieckiem z kim może porozmawiać w szkole, gdy będzie  czuło 
się niepewnie lub niekomfortowo: wychowawca, pedagog, psycholog.

 Pamiętaj, że powrót do szkoły wiąże się z radością, ale i obawami jak to 
teraz będzie. Postaraj się pokazać, że wszystkie trudności są do 
przezwyciężenia, a w trudnych chwilach trzeba prosić o pomoc.



Sieć pomocy

 Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży

bezpłatny, anonimowy numer 116 111, www.116111.pl

 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

bezpłatny, całodobowy numer 800 12 12 12, www.brpd.gov.pl

 Ośrodki Interwencji Kryzysowej

 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

 Specjalistyczne Poradnie Rodzinne

http://www.116111.pl/
http://www.brpd.gov.pl/

