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Coraz więcej dzieci i młodzieży zmaga się z trudnościami
psychicznymi. 
Spada motywacja do nauki.
U uczniów pojawiła się drażliwość, trudności z
koncentracją, niepokój, nerwowość, a przede wszystkim
poczucie samotności.

Globalizacja oraz szybkie przemieszczanie się ludności
spowodowało szybką transmisję wirusa COVID-19, co miało i
ma ogromny wpływ na poczucie naszego bezpieczeństwa.
Zagrożenie, z którym się borykamy już od wielu miesięcy,
powoduje  w nas strach i niepokój. Zauważamy też takie
objawy, jakie się pojawiają w reakcji na traumatyczny stres
(fobie,  problemy z koncentracją, silne napięcie mięśniowe,
koszmary senne, bezsenność). 
Ta sytuacja również dotyczy dzieci i młodzieży, która z dnia
na dzień  przeszła w system pracy zdalnej, wynikiem czego
była przymusowa izolacja. Niestety przez ciągłą
dezorganizację i brak poczucia stabilizacji, zaobserwowano u
uczniów szereg negatywnych skutków pandemii. Oto
niektóre z nich:

https://pulsmedycyny.pl/pandemia-covid-19-niezbedne-
sa-inwestycje-na-rzecz-zdrowia-psychicznego-raport-onz-
991229)

WPŁYW PANDEMII NA
POGORSZENIE ZDROWIA
PSYCHICZNEGO U DZIECI 

I MŁODZIEŻY

https://pulsmedycyny.pl/pandemia-covid-19-niezbedne-sa-inwestycje-na-rzecz-zdrowia-psychicznego-raport-onz-991229


W Polsce ma je aż 44% dzieci i nastolatków

Według ekspertów z telefonu zaufania dla dzieci i
młodzieży w 2020 roku  aż 12,5 tys. młodych osób
wysłało za pomocą specjalnego formularza
wiadomości z prośbą o pomoc. To o 3 tys. więcej niż
w roku  poprzednim.
Policja interweniowała średnio dwa razy dziennie.

Z badań wynika, że pandemia spowodowała u dzieci i
młodzieży pojawienie się lub nasilenie objawów
depresyjnych:

       ( badania Dolnośląskiej Szkoły Wyższej).



To ostre, przejściowe doświadczenie
zakłócenia równowagi psychicznej,

spowodowane zagrożeniami
powiązanymi z  sensem życia, skutkiem
konfrontacji z zaskakującą sytuacją lub

wydarzeniem krytycznym.
 

Dane doświadczenie przekracza
możliwości samodzielnego radzenia

sobie z problemami. Jest zakłóceniem
normalnego biegu zdarzeń w życiu

człowieka. Wymaga zmiany sposobu
myślenia i działania. 

Kryzys prowadzi do
dezintegracji funkcji

psychicznych, później
następuje mobilizacja

mechanizmów obronnych.

Kryzys to normalna ludzka reakcja na 
niecodzienne doświadczenie.

CO TO JEST KRYZYS
PSYCHICZNY?



RODZAJE
KRYZYSÓW
PSYCHICZNYCH

Rozwojowe Sytuacyjne

Egzystencjalne Środowiskowe



Wielu znaczących dla współczesnej psychologii
autorów wyraża pogląd, że bez kryzysu nie ma
rozwoju osobowości 

Pozytywne przezwyciężenie kryzysu, pozwala nam
odbudować się na nowo i osiągnąć wyższy
stopnień rozwoju osobowości.

       (np. E. Erikson, A. Maslow, C. Rogers).

 KRYZYS TO SZANSA NA
ROZWÓJ OSOBOWOŚCI



Wzorce lub zespoły zachowań,
sposoby myślenia, czucia,
postrzegania oraz innych
czynności umysłowych i relacji
z innymi ludźmi, będące
źródłem CIERPIENIA lub
utrudnień w funkcjonowaniu
indywidualnym osoby.
Mogą być utrwalone,
nawracające, mogą stopniowo
ustępować (remisja) lub
przebiegać jako pojedynczy
epizod.
Są przedmiotem
zainteresowania psychiatrii
klinicznej.

ZABURZENIA PSYCHICZNE



Zaburzenia nastroju (epizod depresyjny, maniakalny, zaburzenia
afektywne dwubiegunowe).
Schizofrenia i zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe  (urojenia,
omamy, zaburzenia własnej osobowości i odrębności).
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną
(lęki, fobie, natręctwa).
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia spowodowane używaniem
substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, alkohol, tabletki).
Zaburzenia psychiczne związane z obciążeniami związanymi z innymi
chorobami uszkadzającymi mózg np. (upośledzenie umysłowe, autyzm,
choroba Alzheimera, zaburzenia wywołane spożywaniem alkoholu oraz
innych substancji psychoaktywnych).
Zaburzenia związane z czynnikami fizjologicznymi i fizycznymi.
(zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania, dysfunkcje seksualne).
Inne zaburzenia bliżej nieokreślone, spowodowane np. przez zmiany
hormonalne, choroby zakaźne i pasożytnicze oraz nowotwory.

GRUPA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH



ŁĄCZNE
WYSTĘPOWANIE

OBJAWÓW Z
WYMIENIONYCH 

 OBSZARÓW ZABURZEŃ

zaburzenia
emocjonalne

trudności w relacjach
 społecznych

opóźnienia rozwoju zmiany w
zachowaniu



Nie ma siły fizycznej i psychicznej.
Świadomość, ile rzeczy ma zadane demotywuje
go do dalszej pracy i nauki. 
Dużo śpi, wycina się z rzeczywistości, która go
przerasta, jest nieobecny.
Zamyka się w pokoju i leży. Ma trudność z
kontrolowaniem czasu.
Ma poczucie braku sensu życia.
Obserwuje się u ucznia zmiany w zakresie
aktywności psychoruchowej.
Jest apatyczny.
Zdarza się, że  ma myśli samobójcze. 

UCZEŃ Z DEPRESJĄ

JEŚLI ZAUWAŻASZ U SWOJEGO DZIECKA CHOĆBY
JEDEN Z POWYŻSZYCH SYMPTOMÓW, NIE

WOLNO CI TEGO BAGATELIZOWAĆ!



JAK NAUCZYCIEL MOŻE
ROZPOZNAĆ TRUDNOŚCI
PSYCHICZNE U UCZNIA? 

Uczeń zaczyna zachowywać się inaczej niż zwykle.
Jest nadmiernie pobudzony.
Wcześniej zgłaszał się na lekcjach, a teraz nie jest

Uczeń nie pojawia się na lekcjach.
Jest nieprzygotowany do lekcji.
Jest znudzony i markotny.
Nie wysyła prac na czas, sytuacja się przedłuża.
Koleżanki i koledzy również widzą, że z uczniem
dzieje się coś złego. Często zgłaszają tę sytuację
wychowawcy. 

      w  ogóle aktywny.



CO ROBIĆ?
 
 

ZASTOSUJ FILARY
WSPARCIA



Wychowanie rodzicielskie  - wsparcie, wzmacnianie samooceny.
Profilaktyka czyli np. warsztaty prowadzone przez nauczycieli, pedagogów, wsparcie
różnorodnych fundacji.
Sposoby  radzenia sobie ze stresem.
Uczenie się asertywności przez dzieci.
Przekazanie rodzicom umiejętności aktywnego słuchania i komunikacji z dzieckiem.
Psychoterapia dziecka, dorosłego, rodziny.
Leczenie psychiatryczne (ok. 400 lekarzy psychiatrów w Polsce ze specjalnością
"psychiatra dziecięcy").
Leczenie szpitalne na oddziałach psychiatrycznych.  



JAK NAUCZYCIELE MOGĄ PRZECIWDZIAŁAĆ
TRUDNYM SYTUACJOM MOGĄCYM
PROWADZIĆ DO RÓŻNORODNYCH ZABURZEŃ

G R E E N - P O R T A L  S . A .  |  2 0 2 0

Muszą być szczególnie otwarci na potrzeby uczniów.
Powinni obserwować ucznia okiem uważności, a nie kontroli i
krytyki.
Powinni być akceptujący, łagodni i wyrozumiali.
Warto słuchać i jak najczęściej rozmawiać z uczniami.
Czasami warto jest podejmować tematy z życia uczniów, wtedy
jest szansa na otwartość z ich strony.
Warto założyć grupę klasową np. w aplikacji Messenger, aby
mieć stały kontakt z uczniami.
Warto zachęcać uczniów, aby wysyłali zdjęcia ze swoich
aktywności po lekcjach lub w weekend np. spacer.
Dzieci powinny wysyłać zdjęcia prac plastycznych, które często
odzwierciedlają ich nastrój i samopoczucie.
Organizować uczniom wspólne prace plastyczne w mniejszych
grupach (możliwość spotykania się po lekcjach zdalnych).
Godziny wychowawcze powinny być realizowane z kamerką.
Warto podsumować tydzień pracy: z czym było wam łatwo, a z
czym trudno?
Organizować częstsze spotkania/zebrania z rodzicami uczniów
w celu zorientowania się czy nie dzieje się coś złego. 



WZAJEMNA WSPÓŁPRACA RODZIC-NAUCZYCIEL

Zwrócenie uwagi na niepokojące symptomy u dziecka przez rodzica i
nauczycieli.

Pokazanie skutków przedłużającego się przebywania w nieleczonym kryzysie,
w celu niebagatelizowania objawów przez rodziców.

Prośba o skontaktowanie się z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  i
dostarczenie opinii do szkoły.



MIEJSCA I INSTYTUCJE POMOCOWE 
Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego - 800 70 2222
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży -116 111
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 
800 12 12 12
Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w  Kryzysie Emocjonalnym -116 123
Policyjny Telefon Zaufania - 800 12 02 100
Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci - 800 100 100
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
Numer alarmowy - 112
Pomocowe  strony internetowe: pokonackryzys.pl, liniawsparcia.pl,
niebieskalinia.info
Pomoc dla dzieci i młodzieży, dla ofiar przemocy dla osób z uzależnieniami:
https://forumprzeciwdepresji.pl/wazne-telefony-antydepresyjne



Dziękuję za uwagę!


