
Co robię w trakcie pandemii? 

Zacznę od tego że każdy dzień jest praktycznie taki 
sam. Staram się robić coś innego (ale oczywiście 
nie zawsze wychodzi) żeby moje życie w tych 
czasach nie było monotonne. Najczęściej bywam w 
domu (jak każdy z nas), wychodzę na spacery z psem, 
między lekcjami wietrzę pokój aby lepiej mi się 
pracowało. 
Po lekcjach odrabiam prace domowe i ćwiczę na 
bieżni albo wyjeżdżam z domu i jadę do stajni 
pojeździć konno (jest to taka moja odskocznia od 
siedzenia przed komputerem). Czasem “biegam i 
skaczę’’ mam na myśli skoki przez przeszkody (na 
nogach). Zazwyczaj skaczę z siostrą albo z psem 
(chociaż nie zawsze chce współpracować). Głównie 
chodzę na spacery i jeżdżę konno. Dużo piję i staram 
się jeść zdrowo. Myślę, że nie każdy ma tyle 
możliwości co ja, ale na pewno większość z nas 
powinna wychodzić przynajmniej 3 razy w tygodniu na 
5-6-cio minutowe spacery.

Jan, 13 lat

Co mi pomaga w trakcie pandemii? 

Wiadomo cała sytuacja z zostawaniem w domu źle 
wpływa na ludzką psychikę, szczególnie u dzieci
i młodzieży. Uważam, że w tej sytuacji najlepiej 
pomaga robienie rzeczy, które cię uszczęśliwiają. 
Osoby posiadające jakieś hobby mogą zająć się tym, 
zapominając o pandemii i różnych innych problemach. 
Mi bardzo to pomaga. Uwielbiam robić domowe 
treningi i rysować, pozwala mi to oderwać się
od rzeczywistości i na chwilę zapomnieć o wszystkim. 
Daje mi to dodatkowo chęć do życia, uśmiech i 
motywację. Dobrym sposobem jest też spędzanie 
czasu z najbliższą rodziną. Nie czujesz się wtedy tak 
samotnie. Przez pandemię nie widujemy często 
znajomych i przyjaciół, ale aby nie zapomnieć o 
normalności można codziennie do nich dzwonić np. na 
kamerkach. Oczywiście to nie to samo, ale często 
pomaga. Tak naprawdę sposobów jest wiele. Każdemu 
pomaga coś innego. Myślę jednak, że jest jedna rzecz, 
która pomogłaby wszystkim. Koniec pandemii.

Zosia, 12 lat

Listy uczniów



Młodzi a pandemia,
izolacja i kryzys
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Szkoła

Przed rokiem Obecnie



Źródła problemów 
związane z pandemią:

• Izolacja i ograniczenie relacji społecznych

• Zatarcie granicy między domem a szkołą

• Nadmiar czasu przy komputerze

• Brak aktywności fizycznej

• Problemy techniczne i logistyczne

• Brak zasobów: materialnych, 

psychicznych, społecznych.
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Wsparcie psychologiczne w szkole

Uczeń/Nauczyciel/
Rodzic

Wychowawca Psycholog szkolny Poradnia



Program 
Wychowawczo-
Profilaktyczny 
Szkoły

• jest źródłem dowiadywania się o problemach uczniów

i jednocześnie propozycją pomocy na bieżąco

• jest „rozkładem jazdy” działań wychowawczych

i psychoprofilaktycznych w Szkole w cyklu rocznym

• obecnie, w czasie pandemii na tym modelu działań dobudowujemy 

dodatkowe działania, więcej powiedzą o tym wychowawcy

3 przykładowe elementy/ „stacje” Programu:

1. warsztaty psychoedukacyjne np. „ Uczymy się języka Żyrafy”, „Dobra 

współpraca w parach i trójkach” i warsztaty psychoprofilaktyczne np. 

„Trudne stany emocjonalne”, „Radzenie sobie z presją grupy”, 

„Profilaktyka zachowań ryzykownych” (autor M. Król Fijewska)

2. pokonywanie Progu Edukacyjnego klasy czwartej - wizyty i testy 

(wcześniej Próg Gimnazjum, nowość Próg klasy ósmej)

3. Tydzień Postaw Prospołecznych w formie warsztatów i działań 

wspólnych np. „Rozpoznawanie i praktykowanie postawy życzliwości w 

pandemii”, „Dochodzenie wspólnie do rozwiązań akceptowanych przeze 

mnie- konsensus”, „Z Żyrafa na ulicach Warszawy”



1. Kto zauważa pojawiające

się problemy uczniów?

2. W jaki sposób i kto reaguje

w Szkole, kiedy określi się problem?

3. W jaki sposób sprawdzamy

efekty podjętych działań?

Etapy wsparcia
psychologiczno

-pedagogicznego



Źródła informacji:

• nauczyciel przedmiotowy

• wychowawca obecny na lekcji (50%)

• rodzic

• rówieśnicy

• psycholog szkolny

Etapy wsparcia
psychologiczno

-pedagogicznego

1. Kto zauważa
pojawiające

się problemy uczniów?



• planowe działania wynikające

z programu wychowawczego

• włączenie psychologa szkolnego

do działań diagnostyczno –

terapeutycznych (min. 4 spotkania)

• włączenie rówieśników

• włączenie rodziców

Etapy wsparcia
psychologiczno

-pedagogicznego

2. W jaki sposób
i kto reaguje w szkole,

kiedy określi się
problem?



• rozmowa ewaluacyjna z uczniem

• rozmowa ewaluacyjna z rodzicami

• obserwacja zachowań ucznia

w trakcie warsztatów

psychoedukacyjnych

• omówienie wniosków

z wychowawcą

Etapy wsparcia
psychologiczno

-pedagogicznego

3. W jaki sposób
sprawdzamy efekty
podjętych działań?



Udzielanie
pomocy
ze schematu

"Case study":

1. Ilona, klasa 8 - problem zgłoszony przez rodziców: izolacja, 

poczucie odrzucenia, dokuczanie i utrudnianie pokazania

swoich możliwości.

2. 4 rozmowy diagnostyczno-terapeutyczne pokazały: obniżenie

poczucia własnej wartości, rezygnację z inicjatywy wobec

koleżanek.

3. Rozmowy z zastosowaniem wizualizacji oraz obszaru praw

osobistych (asertywność) "mam takie samo prawo czuć się dobrze

w mojej klasie".

4. Ewaluacja: obserwacja zachowania uczennicy w trakcie

warsztatów "Miesiąca Postaw Prospołecznych" (on-line). 

Rozmowa z uczennicą, rozmowa z rodzicami potwierdzające

zmianę.

5. W tym przypadku nie było wskazań do dalszej terapii Poradni.



Perspektywa nauczyciela - wychowawcy



Relacje

• Zasoby

• Przepływ informacji

• Podejście holistyczne

• Elastyczność

• Otwartość

• Obecność



Kryzys jako szansa



Drogowskazy

• Psychoedukacja

• Zasady

• Relacje - ciągła praca

• Zapewnij komfort, miejsce na emocje

• Subiektywne, indywidualne odczucia

• Szukamy pozytywów

• Obniżanie napięcia, relaksacja

• Bezpieczna baza, zaciekawienie

• Reintegracja

• Przestrzeń na propozycje uczniów

• "Każdy ważny"



• Frekwencja / stały plan lekcji

• Problemy ze sprzętem (U i N)

• Obecność i ciekawość

• Zacznij od rozmowy

• Zebranie – spotkanie online

• Indywidualne konsultacje

• Trzymaj kontakt

• Praca w grupach/projekty

• Open space

• Lekcje wychowawcze "szyte na miarę"

Nasze
sposoby



Pomysły
na godziny wychowawcze

Integracja Psychoedukacja Praktyka



Pomysły na godziny wychowawcze:
• Grafiki - Co pomaga w pracy zdalnej?

• Moje supermoce – poszukiwanie mocnych stron tkwiących 
w każdym z uczniów. Tworzenie wizerunku superbohaterów
uczniów.

• Moje marzenia -
tworzenie graficznych odzwierciedleń swoich marzeń w 
formie kart przypominających Dixit.

• Trening pozytywnego myślenia – stworzenie karty 
pozytywnych emocji którą można zawiesić nad 
biurkiem/łóżkiem i się odwoływać 
w trudnych/smutnych momentach.

• Wizualizacje relaksacyjne

• „walizeczka ratunkowa” – stworzenie wyobrażeń dających 
oddech, rozluźniających i wyciszających na 
trudne/kryzysowe sytuacje. – zaprezentować?

• Łamacz lodów – pytania diagnozujące

• Czółko/ Zgadnij kto to?/scriblio – angażowanie całej klasy

• Kalambury w grupkach – rysowanie/pokazywanie (materiały 
z poradni)

• Moje pasje – pokazywanie np. szklarni, gotowanie, widok nad 
morzem

• Moje zwierzątko – „Efekt Chrupka”

• Lekcja filmowa - http://projekcje.edu.pl/znajdz-
film/ https://filmotekaszkolna.pl/dla-nauczycieli/nasze-lekcje

• Filmiki ORE : „Rozwijam skrzydła” 
: https://www.youtube.com/watch?v=762XasOJ5NQ&list=PLHL
GEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx - zaprezentować?

• Dni 
wycieczek https://wirtualnykraj.pl/ https://kulturadostepna.pl/o
n-line/wirtualne-muzea

• ROZMOWA! Pytania otwarte, każdy zabiera głos.

• Warsztaty „Język żyrafy”

• Warsztaty dla dziewcząt i chłopców

• Doradztwo zawodowe, testy, dni otwarte online, oglądanie szkół, 
zapraszanie absolwentów

http://projekcje.edu.pl/znajdz-film/
https://filmotekaszkolna.pl/dla-nauczycieli/nasze-lekcje
https://www.youtube.com/watch?v=762XasOJ5NQ&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx
https://wirtualnykraj.pl/
https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea


Powrót do szkoły
- czego możemy się spodziewać?



Nauczycielu,
zadbaj o siebie!

• 65% nauczycieli czuje się gorzej

i dużo gorzej

• Pierwsze ogniwo pomocy

• Zostawieni sami sobie

• Starają się tłumaczyć, ale sami nie

wiedzą

• Pod ciągłą obserwacją

• Relacje N-U-R

• Granice dom - szkoła?

• Obciążenie psychiczne i fizyczne





Nowa rola 
rodziców
w szkole

Reakcje rodziców na sytuację pandemiczną

i system nauczania online:

• Lęk

• Bezradność

• Wycofanie

• Nadopiekuńczość

• Wygórowane wymagania

➢ Szukanie pomocy



Jak wspierać 
rodziców?

1. Psychoedukacja:

a. maile o potrzebach młodzieży (ruch, dieta, rozmowy itp.); 

o potencjalnych zagrożeniach i problemach oraz sposoby zapo

biegania (np. izolacji społecznej, zaburzenia nastroju, problem

y ze snem)

b. informacje na stronie szkoły/FB - linki

do artykułów, webinarów itp.

c. warsztaty dla rodziców

2. Zaproszenie do współodpowiedzialności, współpraca ze szkołą



O czym 
rozmawiać
z rodzicami?

1. Rutyna a motywacja - obowiązki domowe źródłem satysfakcji

2. Relacje rodzinne i rówieśnicze

3. Poczucie bezpieczeństwa

4. Zasoby dziecka i rodziny

5. Autorytet rodzica



Terapeuta ma możliwość: 

• stałego kontaktu z nauczycielem, 

wychowawcą

• obserwacji postępów nie tylko

w gabinecie, ale i podczas zajęć 

lekcyjnych

• spotkania nauczyciela, ucznia

i rodzica w jednym miejscu



Poradnia dla szkoły: 
Uczeń

• zindywidualizowane zajęcia - uczeń może korzystać

z gier i ze wszystkich dostępnych  pomocy, narzędzi 

oraz aktywności

• szybka rzetelna diagnoza w znanym środowisku -

uczeń podczas diagnozy czy terapii ma poczucie 

bezpieczeństwa w znanym miejscu

• diagnoza logopedyczna w klasach 0 i 1

• terapia na terenie szkoły - uczeń ma więcej wolnego 

czasu na odpoczynek i swoje zainteresowania

• przytulne miejsce do pracy indywidualnej

i odpoczynku

• holistyczne podejście do ucznia I celowanie terapii



Poradnia dla szkoły: 
Klasa

• badania przesiewowe w kierunku

diagnozy dysleksji w klasach 3

• warsztaty prowadzone

przez terapeutów zewnętrznych

dostosowane do potrzeb grupy



Poradnia dla szkoły: 
Rodzic

• dostępność – rodzic z uczniem nie szukają pomocy

na zewnątrz;

• pomoc na miejscu -grafik dostosowany do planu dnia

dziecka

• bezpośredni przepływ informacji

• terapeuta-nauczyciel-rodzic

• szybka i fachowa diagnoza



Poradnia dla szkoły: 
Nauczyciel

Dzięki współpracy z poradnią ma możliwość:

• szybko zdiagnozować problem

• uatrakcyjnić terapię uczniów ze specyficznymi

potrzebami

• skonfrontować efekty terapii

• doświadczyć na sobie nowych terapii

• szkolić się z zakresu nowoczesnych terapii

• korzystać z zasobów poradni (gry, pomoce, literatura

specjalistyczna)

• wziąć udziału w projektach szkolnych i zewnętrznych

• zyskać dodatkowe zatrudnienie w miejscu pracy

(szkoła -poradnia)



Prewencja/
zapobieganie:
co oferujemy 
uczniom
w trudnym 
czasie:

Klasy 8 – diagnozowanie poziomu stresu przed egzaminami, rozmowy
indywidualne, określanie form pomocy przy radzeniu sobie z trudnościami

Nauka koncentracji przy pomocy sprzętu Biofeedback

Terapia Tomatisa poprawiająca przetwarzanie słuchowe i koncentrację

Terapia Novafon - logopedia

Reedukacja w stałym kontakcie z wychowawcą, nauczycielem

Dostępność zajęć w czasie pandemii on-line oraz stacjonarnie

Dostępność oferty dla uczniów z zewnątrz



Zapraszamy

do zadawania 

pytań.
?


