POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W
CZASIE TRWANIA PANDEMII

Ze względu na wyjątkowe okoliczności epidemiologiczne w dalszym ciągu zapraszamy
do kontaktu ze specjalistami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 przez dziennik elektroniczny
oraz platformę MS Teams. Pedagog i psycholog poza konsultacjami on-line, świadczą również
pomoc telefoniczną: 77 404 52 15 oraz 506 128 060.
Specjaliści otaczają uczniów i Państwa opieką w sytuacjach występowania reakcji
stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa. Do zadań pedagogów szkolnych
należą w dalszym ciągu działania wspierające ogólny rozwój ucznia.
Specjaliści inicjują i prowadzą działania interwencyjne w sytuacjach trudnych.
Minimalizują skutki negatywne zachowań uczniów, które mogą się pojawić w wyniku nauczania
zdalnego, otaczają opieką i udzielają wsparcia uczniom, którzy mają trudności z nauczaniem
zdalnym. Specjaliści udzielają uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zarówno w
normie jak i mających specjalne trudności edukacyjno-rozwojowe. Prowadzą zajęcia o
charakterze terapeutycznym, psychoedukacyjnym i wspierającym.
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju i na świecie epidemiczną oraz koniecznością
prowadzenia nauczania zdalnego dla pedagogów, psychologów i terapeutów pracujących w
szkołach pojawiły się nowe wyzwania. W naszej pracy w ramach sieci współpracy i
samokształcenia staramy się zwrócić szczególną uwagę na sferę psychiczną, emocjonalną i
społeczną osoby, która w istniejącej rzeczywistości nabiera wyjątkowego znaczenia.
Upowszechniamy również wykaz placówek, poradni, fundacji i innych instytucji zewnętrznych
świadczących pomoc psychologiczno-terapeutyczną online.

TELEFONY ZAUFANIA
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
Internetowy Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” –
pomoc@telefonzaufania.org.pl
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP
Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień
behawioralnych i ich bliskich 801 889 880
Anonimowa policyjna linia specjalna 800 120 148
Antydepresyjny telefon zaufania 22 654 40 41
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800
12 12 12

http://www.dzieckowsieci.pl/
https://dyzurnet.pl
https://www.niebieskalinia.pl

DROGI UCZNIU!
JEŚLI NIE RADZISZ SOBIE Z EMOCJAMI, LĘKIEM, IZOLACJĄ, POTRZEBUJESZ
PROFESJONALNEJ POMOCY TO ZADZWOŃ:
•

z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić,

•

nie radzisz sobie z jakimś problemem,

•

czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;

•

czujesz się odizolowany od rówieśników albo wpadłaś/ wpadłeś w towarzystwo, które robi
rzeczy, które Ci się nie podobają (uważasz, że są złe),

•

nie potrafisz porozumieć się z kolegami w klasie,

•

źle czujesz się w swojej klasie,

•

masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,

•

masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać,

•

masz problem z wyborem zawodu lub dalszej drogi kształcenia,

•

nie wiesz co robić po ukończeniu szkoły,

•

chcesz podzielić się swoją radością i sukcesem,

•

chciałby pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,

•

masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,

•

potrzebujesz rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znalazłeś/znalazłaś,

•

masz jakiś sekret/ tajemnicę i chcesz się z tym kimś podzielić,

•

masz problemy osobiste, zdrowotne lub rodzinne,

•

nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicami lub rówieśnikami,

•

masz problemy z nauką,

•

czujesz się samotny lub skrzywdzony,

•

ktoś stosował wobec Ciebie przemoc,

•

potrzebujesz wsparcia lub pomocy,

•

chcesz rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia,

•

ktoś Ci dokucza, wyzywa, wyśmiewa, grozi,

•

masz problem z kontrolowaniem agresji.

Jeśli podejmiesz się tego wyzwania i zadzwonisz lub
napiszesz o swoim problemie, może okazać się, że
znajdziemy sposób na ich rozwiązanie. Nie czuj się
gorszą/gorszym przez to, że korzystasz z pomocy. Wszyscy
ludzie miewają problemy, jednak nie wszyscy mają odwagę je
rozwiązywać. To ważny krok w podejmowaniu właściwych
decyzji.

DROGI RODZICU/OPIEKUNIE!
Zadzwoń/napisz do nas jeśli:
•

martwi Cię zachowanie Twojego dziecka,

•

niepokoją Cię jego wyniki w nauce,

•

Twoje dziecko ma problemy z dostosowaniem się do nowej sytuacji związanej z
nauczaniem zdalnym,

•

Twoje dziecko ma lęki i stany nerwicowe,

•

coś się dzieje w Twojej rodzinie i boisz się, jaki to będzie miało wpływ na Twoje
dziecko,

•

zachowanie Twojego dziecka nagle się zmieniło, a nie wiesz dlaczego,

•

Twoje dziecko jest nieśmiałe lub agresywne i chciałbyś mu pomóc to zmienić,

•

chciałbyś poprawić lub pogłębić relacje ze swoim dzieckiem,

•

nauczyciele zwracają uwagę, że w szkole z dzieckiem się coś dzieje (ma problemy z
koncentracją, ma trudności w nauce, łatwo wpada w gniew, ma trudności

•

z przestrzeganiem dyscypliny, jest lękliwe lub wycofane itd.),

•

Twoje dziecko zachowało się tak, że czujesz się zaskoczony i chcesz się upewnić czy
wszystko jest w porządku,

•

chcesz się zasięgnąć porady dotyczącej instytucji świadczącej pomoc dziecku i rodzinie,
a także placówek specjalistycznych (diagnostycznych i leczących),
Jesteś najważniejszą osobą w życiu swojego dziecka, dlatego dbasz o jego dobrostan.

Domyślam się, że nie jest łatwo Ci zadzwonić/napisać do mnie bo może obawiasz się, że
będziesz oceniany jako rodzic/opiekun. To normalne odczucia, które towarzyszą każdemu, kto
korzysta z pomocy specjalisty. Będziemy omawiać umiejętności wychowawcze i sposoby
radzenia sobie z problemem. Pamiętaj proszę, że moja praca nie będzie miała większego efektu,
jeśli nie będziemy razem współpracować. Nie złość się o to, że proszę Cię o spotkanie. Chcę
dobra Twojego dziecka i pragnę wspólnie z Tobą znaleźć rozwiązanie na pojawiające się
trudności.

Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam.
To tylko próba sił z mojej strony.
Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję - poczucia bezpieczeństw.
Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to
jeszcze w ogóle możliwy.
Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę głupio
dorosłego.
Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele
bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu
wartości.
Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i
nieprzyjemnych.
Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem,
lecz twoja miażdżąca przewaga.
Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by
przyciągnąć twoją uwagę
Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.
Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego
wszystkiego nie wychodzi.
Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To, dlatego nie zawsze
się rozumiemy.
Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do

kłamstwa.
Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.
Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o
wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do
zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem
podziękować miłością, o takiej nawet ci się nie śniło.
Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na
życie, więc przymknij na to oczy.
Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym
galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.
Nie bój się miłości. Nigdy.

