
    Drodzy uczniowie! 

 Sytuacja związana z zamknięciem szkół była przez Was różnie odbierana i wywoływała 

wiele skrajnie różnych emocji. Bez wątpienia znaleźliście się w trudnej sytuacji. Zdalne 

nauczanie ma swoje wady i zalety. Większość z Was lubi przecież bezpośredni kontakt z 

nauczycielem. Samotne siedzenie w domu w odizolowaniu (bez kolegów i koleżanek) może 

być dla  niektórych z Was również dotkliwe. Jak przetrwać ten trudny czas? Spójrzcie do tabeli 

Zachowania sprzyjające radzeniu sobie 
z kryzysem 

Zachowania niesprzyjające radzeniu sobie 
z kryzysem. 

zachowanie spokoju ciągłe poszukiwanie informacji dotyczących 
pandemii koronawirusa 

przestrzeganie zaleceń  Ministerstwa Zdrowia 
i Głównego Inspektora 

robienie zbędnych zakupów, narażanie się 
poprzez przebywanie w dużych skupiskach ludzi, 
następnie ciągłe zamartwianie się – czy się 
rozchoruję? czy się zaraziłem/am? 

ustalenie harmonogramu dnia, realizowanie 
obowiązku szkolnego poprzez zdalne nauczanie 

brak zdyscyplinowania, nie wykonywanie 
zleconych zadań, nagromadzenie zaległości 
w nauce, poczucie straconego czasu 

realne wsparcie w postaci wspólnych rozmów 
i czasu spędzonego z najbliższymi, ujawnianie 
swoich emocji, obaw 

brak zrozumienia i czasu ze strony najbliższych 
osób, izolowanie się, powstrzymywanie się od 
rozmów, tłumienie emocji/lęków 

poszukiwanie wsparcia, inicjowanie kontaktów z 
innymi: rodziną oraz online ze znajomymi 

mówienie, że nikt nas nie zrozumie; brak 
inicjowania jakichkolwiek kontaktów 
społecznych 

myślenie pozytywne poczucie przytłoczenia i nie podejmowanie prób  
poradzenia sobie z negatywnymi myślami 
(myślenie czarno-białe: np. i tak się tego nie 
nauczę) 

bieżące rozwiązywanie trudności, bieżące 
poszukiwanie wsparcia w przypadku 
nieumiejętności poradzenia sobie z określoną 
sytuacją/zadaniem 

brak podejmowania prób poradzenia sobie 
z określonymi zadaniami, brak szukania pomocy 
(tzw. wyuczona bezradność) 

rozpoznawanie symptomów zmęczenia, robienie 
krótkich przerw podczas nauki, przestrzeganie 
normy czasu snu: dla dzieci w wieku 6-13 lat 
wynosi ona 9-11 godzin na dobę (w założeniu 
braku drzemki w ciągu dnia) 

niekontrolowany czas korzystania z urządzeń 
elektronicznych, pogorszenie koncentracji 
uwagi, dolegliwości somatyczne, brak higieny 
snu 

zbilansowana dieta sprzyjająca odporności 
organizmu 

fast foody, słodycze, dieta uboga w niezbędne 
składniki odżywcze i witaminy, co pogarsza 
odporność immunologiczną oraz sprawne 
funkcjonowanie układu nerwowego (a co za tym 
idzie drażliwość, niepokój itp.) 
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