


CEL: 
Głównym celem projektu jest przygotowanie 30 
beneficjentów (10 uczniów, 10 rodziców i 10 nauczycieli) 
do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania          
w świecie wirtualnym w czasie pandemii koronawirusa. 
 
MIEJSCE DZIAŁANIA: 
Zespół Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie 
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane – Nida 
 
OKRES REALIZACJI: 
 
październik – listopad 2020 r. 

 



 W tym okresie, w którym dorośli przeżywają 
niepokój i niepewność, szczególną uwagę 
należy poświęcić zdrowiu psychicznemu 
młodszych. 



 
 Wytłumacz, dlaczego w czasie epidemii ważne jest utrzymywanie 

odległości ok. 1-1,5 metra od innych osób i dlaczego należy unikać 
dotykania innych osób w tym okresie. 

  Porozmawiaj o tym, co to jest kwarantanna i jak się w niej należy 
zachować.  

 Wytłumacz, że czasem w przypadku zakażenia konieczny jest 
pobyt w szpitalu, a także wyjaśnij, że dzieci bardzo rzadko chorują 
na tę chorobę.  

 Wytłumacz, że osoby starsze (np. dziadkowie) mogą przechodzić 
chorobę ciężej i z tego powodu musicie czasowo ograniczyć 
spotkania z nimi.  

 Wytłumacz, że ta choroba powoduje zmiany np. w podróżowaniu, 
pracy, szkole. Wyjaśnij, że ograniczenia są podejmowane po to, 
aby można było tę chorobę szybciej pokonać.  

 Wytłumacz, że sam nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania i że 
odpowiedzi na niektóre pytania poszukają także naukowcy. 



 Niektóre dzieci mogą bać się, że same zachorują lub 
że rodzic zachoruje i umrze. 

  Mogą czuć złość związaną np. z ograniczeniami w 
kontakcie z rówieśnikami. Zapewnij je, że nawet 
trudne uczucia, są normalne i mogą się nimi dzielić.  

 Wytłumacz, że sam też czasem czujesz złość, smutek 
czy niepokój i jak sobie z tym radzisz.  

 Zapewnij dzieci, że są bezpieczne, a dorośli pracują 
nad tym, aby wszystko szybko wróciło do 
normalności, a ono mogło wrócić do szkoły i 
kontaktów z rówieśnikami.  

  Zadbaj o to, aby Twój przekaz był prawdziwy i 
autentyczny. 



 Kontroluj szczególnie treści, z którymi styka się Twoje 
dziecko w Internecie i na portalach 
społecznościowych.  

 Może być mu trudno zweryfikować ich wiarygodność. 
Okaż zainteresowanie aplikacjami w telefonie i 
stronami w Internecie, z których dziecko korzysta.  

 Porozmawiaj o bezpieczeństwie w sieci, gdyż dziecko 
w sytuacji braku zajęć w szkole znacznie więcej czasu 
będzie poświęcało Internetowi.  

 Spróbuj wspólnie z dzieckiem ustalić, ile czasu będzie 
spędzało w sieci i te zasady egzekwować.   



 Dbaj o utrzymanie kontaktów z członkami 
rodziny w kwarantannie lub z osobami 
szczególnie zagrożonymi cięższym 
przebiegiem choroby w bezpieczny sposób 
(np. robiąc wideokonferencję z dziadkami). 



 Warto, by porozmawiali ze sobą przez telefon 
lub poprzez videorozmowę. 



 Uwzględniającą czas na naukę dla dzieci w 
wieku szkolnym. Skorzystaj z materiałów na 
stronie: www.gov.pl/web/edukacja.  

 Zaplanuj też czas na wspólne gry i zabawy 
(np. czytanie książek, planszówki). 

https://www.gov.pl/web/edukacja


 Dbaj o prawidłowe odżywianie dziecka oraz zapewnij 
dostosowaną do wieku dziecka aktywność fizyczną 
nie narażającą na zarażenie – minimum godzinę 
dziennie. Możecie razem pójść na spacer do lasu lub 
pograć na świeżym powietrzu z innymi 
domownikami, pojeździć na rowerze – o ile 
wychodzenie na zewnątrz nie jest niezalecane lub 
zabronione. Jeżeli musicie pozostać w domu – 
możecie pogimnastykować się wykorzystując na 
przykład ćwiczenia dostępne online. 

 Skorzystaj z materiałów przygotowanych przez 
ekspertów Narodowego Centrum Edukacji 
Żywieniowej. 
 

http://www.ncez.pl/
http://www.ncez.pl/


 Mogą to być np. złość i agresja, napady 
płaczu, trudności z koncentracją uwagi, 
trudności z zasypianiem, obniżenie nastroju, 
bóle głowy lub ciała. 
Jeśli objawy Cię niepokoją skonsultuj się ze 
specjalistą – na przykład umawiając się na 
poradę z wykorzystaniem systemu 
teleinformatycznego w poradni zdrowia 
psychicznego. 



 Pomóż im zrozumieć, że nie powinno spotykać 
się z innymi w sposób niekontrolowany. 
Podkreśl, że sytuacja ma charakter czasowy. 
Stawiaj dziecku wyraźne granice sygnalizując, że 
pewne zachowania niezależnie od emocji nie są i 
nie będą przez Ciebie akceptowane np. 
okazywania braku szacunku dla osób starszych 
czy hejt kierowany do innych, szczególnie osób 
dotkniętych chorobą lub będących w 
kwarantannie. 



 Dlatego dbaj o siebie: wysypiaj się, jedz 
zdrowo, uprawiaj aktywność fizyczną, dzwoń 
do rodziny i przyjaciół. Pamiętaj, że 
najważniejsza jest Twoja postawa i Twoje 
kompetencje, pokazuj jak Ty przeżywasz i jak 
sobie radzisz w tej sytuacji (dzieci uczą się 
szczególnie szybko przez  naśladowanie). 













 2. Po drugie –rodzic/opiekun może zadzwonić do 
specjalisty świadczącego pomoc- są różne grupy 
zrzeszające osoby świadczące pomoc, w tym też 
wolontaryjną dla pacjentów i profesjonalistów 
(edukujące profesjonalistów jakie interwencje 
podejmować). Grupy te koordynowane są przez 
wykwalifikowane oso-by. Dyżury osób świadczących 
pomoc powinny być dostępne na stronach 
internetowych dotyczących zrzeszających się 
specjalistów. Rodzic/ opiekun kontaktując się może 
zdefiniować problem dotyczący siebie lub dziecka i 
uzyskać adekwatną do potrzeby pomoc. 



Należy pamiętać, że teleporady są pierwszą i najwłaściwszą formą szukania 

pomocy. Może to być rozmowa telefoniczna lub kontakt on-line. Świadomy 

rodzic/opiekun korzystając z dostępnych metod wsparcia otwiera sobie 

przestrzeń do lepszego rozumienia swoich emocji, a tym samym lepszej ich 

kontroli, co naturalnie wpływa na kontrolę własnych reakcji w relacjach z 

bliskimi.  



 3. Po trzecie - dziecko/adolescent również ma 
możliwość kontaktu z psychologiem/ 
psychoterapeutą, w sytuacji, w której 
doświadcza trudnych emocji. Ważna jest 
edukacja w obszarze wiedzy na temat 
dostępności do osób świadczących pomoc. 

  4. Po czwarte – w sytuacji, gdy rodzina, dziecko/ 
adolescent już korzysta z pomocy 
profesjonalistów – lekarz psychiatra, psycholog, 
psychoterapeuta – należy skontaktować się z 
osobami, które już realizowały proces leczniczy, 
prowadziły psychoterapię.  



 Ważne jest podkreślenie faktu potrzeby czasowego 
przenoszenia (gdy tylko jest taka możliwość) kontaktu 
z pacjentami na drogę teleporad czy formę sesji on-
line.5. Te same zalecenia dotyczą opiekunów dzieci 
przebywających w placówkach (Domy Dziecka, 
Ośrodki Opiekuńcze).6. Wizyta w izbie przyjęć szpitala 
psychiatrycznego jest ostatecznością, zawsze, po 
uprzednim telefonicznym kontakcie z lekarzem 
dyżurnym. Przyjęcia są tylko w sytuacji 
bezpośredniego zagrożenia życia, gdyż to właśnie 
placówka ochrony zdrowia może być źródłem 
zakażenia COVID-19. 



 Pamiętamy o ryzyku pojawiania się zachowań 
wyładowczych, w tym zarówno ryzyka 
zachowań suicydalnych lub zachowań 
wzajemnego prowokowania się młodzieży do 
realizacji niebezpiecznych zachowań celem 
rozładowywania emocji. Młodzi ludzie obecnie 
gromadzą się w przestrzeni internetowej (grupy 
spotkaniowe pozostające bez nadzoru 
dorosłych) szukając wzajemnego wsparcia i 
niestety pojawiają się tendencje do realizacji 
niebezpiecznych aktywności. 



 W tym aspekcie bardzo ważne jest wspieranie wszelkiej pracy 
dającej możliwość realizacji działań grupowych w formule on-line, 
które są nadzorowane przez specjalistów – spotkania terapii 
grupo-wych, grup rozwijających umiejętności społeczne, grup 
socjoterapii celem edukowania i przejmowania kontroli nad 
niebezpiecznymi działaniami i dawania w alternatywie możliwości 
prorozwojowych metod dla wyrażania trudnych emocji i 
zyskiwania wsparcia. Ten aspekt pracy jest bardzo ważny 
zwłaszcza dla grupy, gdzie w rodzinach występują inne trudności 
(chodzi o rodziny, w których występowały w przeszłości tendencje 
do nadużywania alkoholu, przemocy, trudności ekonomiczne lub 
zaburzenia emocjonalne/psychiczne opiekunów mogące nasilać 
występowanie sytuacji konfliktów rodzinnych). 



 Musimy pamiętać, że obecnie, nawet w rodzinach, w których do 
tej pory nie występowały trudne emocje i kryzysy we wzajemnych 
relacjach, narażenie na codzienny stres wywołuje duże napięcia 
emocjonalne mogące generować konflikty. Edukujemy i 
wskazujemy na możliwości pozyskiwania pomocy on-line lub w 
postaci teleporad w formie indywidualnej lub grupowej. 
Edukowanie powinno obejmować również tematykę dotyczącą 
COVID-19- merytorycznie, rzeczowo ukierunkowaną na poczucie 
odzyskania kontroli poprzez wskazywanie zasadności stosowania 
środków ochrony, przestrzegania restrykcji i rekomendowanych 
ograniczeń. Rolą specjalistów jest szeroko rozumiane 
psychopordnictwo i wsparcie wobec  trudnych pojawiających się w 
pacjentach i rodzinach emocji. 



 Pamiętamy też, że dzieci i młodzież 
pozostając w naturalnej zależności 
emocjonalnej od opiekunów mogą odczuwać 
ich nieświadome doświadczane napięcia 
emocjonalne i swoim zachowaniem mogą 
nieświadomie prowokować do konfliktów, 
negowania zasad, negowania wzajemnej 
więzi, wyrażać złość i niestabilność 
emocjonalną.  



 Edukujemy rodziców i opiekunów wobec obecności 
tego zjawiska, dając im tym samym dojrzałość do 
nieulegania nieświadomym prowokacjom i 
pozostawania w postawie konsekwencji, stałości, 
opiekuńczości z pełnym rozumieniem tego procesu. W 
miarę możliwości w kontakcie z dzieckiem i/lub 
adolescentem również dajemy przestrzeń do 
opracowywania jego nieświadomych prowokacji jako 
rozładowywania lęku lub np. poszukiwania uwagi oraz 
nieświadomego stawiania rodzica/opiekuna przed 
testem bycia w bezpiecznej więzi/relacji.  



 Numery telefonów do specjalistów 
świadczących pomoc są dostępne na 
wszelkich portalach zrzeszających osoby 
wykwalifikowane do realizacji pomocy – 
towarzystwa i instytucje pełniące 
merytoryczny nadzór nad jakością 
świadczonej pomocy.  



 
 Telefon zaufania Fundacji Znajdź Pomoc 

dla osób w kryzysie psychicznym, 
związanym z pandemią koronawirusa 

 Działania linii obejmują pierwszą pomoc 
psychologiczną, rozmowę psychologiczną i 
działania psychoedukacyjne. tel. 800 220 280 
od poniedziałku do piątku w godz. 17-20 
 



 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 
prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom 
Siłę     Tel. 116 111  (czynny całą dobę) 

 Telefon dla rodziców i profesjonalistów w 
sprawie bezpieczeństwa dzieci prowadzony 
przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę 

 Tel.800 100 100 (czynny od poniedziałku do 
piątku w godzinach 12:00-15:00.  

 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw 
Dziecka: 

 Tel.: 800 121 212 (czynny całą dobę). 
 

 
 


