
Jak przetrwać w szkole

podstawowej?

1



Jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci?

2



Praca z klasą po śmierci kolegi/koleżanki 

– po co to robimy

• złagodzenie poczucia winy i odpowiedzialności u osób z otoczenia 

• lepsze zrozumienie przyczyny śmierci

• prewencję zachowań suicydalnych

• odreagowanie, przeżycie smutku, złości, napięcia i innych trudnych emocji

• wskazanie pozytywnych cech, zachowań osoby, która odeszła

• pożegnanie z kolegą/koleżanką 

• szukanie innych rozwiązań niż samobójstwo
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SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE wysyłane przez dziecko to m.in.:
• izolacja społeczna – wycofywanie się z kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, odwracanie się od nich

• zainteresowanie lub nawet zaabsorbowanie śmiercią – dziecko przegląda strony internetowe 
dotyczące śmierci, dużo mówi i interesuje się śmiercią, rysuje śmierć, pisze opowiadania o śmierci, 
samobójstwie itp.

• rozmawianie o samobójstwie lub jego planowanie



• wyraźne zmiany osobowości – „dziecko nie do poznania”

• poważne zmiany nastroju – zwykle znaczne obniżenie nastroju lub znaczne wahania 
nastroju

• trudności w szkole – obniżenie jakości pracy, efektów w nauce, problemy z koncentracją 
uwagi itp.

• brak dbałości o wygląd zewnętrzny

• używanie alkoholu i/lub narkotyków

• nasilony smutek, rozpacz, rozdrażnienie, złość i irytacja

• zwiększona trudność w kontrolowaniu emocji

• znacząca zmiana rytmu dobowego – zaburzenia snu i jedzenia

• utrata zainteresowań, porzucenie dotychczasowego hobby, niechęć do rozrywek

• częste skargi dotyczące złego samopoczucia fizycznego bez wyraźnej przyczyny somatycznej, 
np. ciągłe zmęczenie, bóle głowy, brzucha, ciągła nuda
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• wzrost impulsywności – zachowania impulsywne, stosowanie przemocy, zachowania 
agresywne

• ucieczki z domu, częste wagary, zachowania buntownicze

• odrzucanie pomocy – „nikt nie może mi pomóc”, „nic już nie da się zrobić”

• oskarżanie się, poczucie winy – „zasłużyłem sobie na to”, „sama tego chciałam”

• komunikaty werbalne dotyczące własnej beznadziejności i bezwartościowości – „wszystko 
jest bezsensu”, „do niczego się nie nadaję”, „mogłoby mi się coś przydarzyć”, „lepiej by 
było, gdybym się w ogóle nie urodziła”

• odrzucanie komplementów, pochwał i nagród

• rozdawanie innym swoich rzeczy, zwierząt – „oddawanie ich w dobre ręce”

• ślady po samouszkodzeniach, np. rany, blizny, opatrunki, ukrywanie ciała pod ubraniami

• sporządzanie testamentów, listów pożegnalnych.
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JAK ROZPOCZĄĆ ROZMOWĘ z Dzieckiem?

• „Widzę, że było Ci bardzo trudno/ciężko ostatnio…”

• „Mogę się tylko domyślić, że miałeś/aś ostatnio trudny czas…”

• „Wyobrażam sobie, że musiało Ci być ciężko/trudno ostatnio…”

• „Wygląda na to, że to, co dzieje się wokół Ciebie w ostatnim 
czasie jest bardzo skomplikowane i może Ci być trudno sobie z 
tym poradzić….”



Jak zakomunikować gotowość do rozmowy i zachęcić do 
podzielenia się z Tobą myślami/obawami?

• „Czy mógłbyś/mogłabyś mi opowiedzieć, co się ostatnio działo?”

• „Czy mógłbyś/mogłabyś pomóc mi zrozumieć, jak to na Ciebie
wpłynęło?”

• „Czy możesz się podzielić ze mną swoimi obawami?”

• „Czy pozwolisz mi zrozumieć, z jakimi
trudnościami/problemami/obawami się zmagasz?”
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Jak pytać dziecko o nastrój, emocje i uczucia?

• „Jeśli pozwolisz, chciałbym/chciałabym, żebyś powiedział/a mi jak się 
czujesz?

• „Czy jest coś, co przeszkadza Ci obecnie w Twoim samopoczuciu?”

• „W jakim jesteś nastroju?”

• „Czy czujesz się nieszczęśliwy/a, bezradny/a?”

• „Czy zdarza się, że czujesz się bezwartościowy/a?”

• „Czy czujesz się winny/a z jakiegoś powodu?”

• „Czy masz trudności ze snem? Czy nie masz apetytu?”
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KOGO WARTO PYTAĆ O MYŚLI SAMOBÓJCZE?
• Dzieci i młodzież:

• z zaburzeniami depresyjnymi

• u których nie stwierdzono depresji, ale występują objawy depresyjne

• leczonych psychiatrycznie

• używających i nadużywających substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki,
dopalacze)

• dokonujące samouszkodzeń

• z tendencjami autodestrukcyjnymi

• których członek rodziny lub przyjaciel/kolega popełnił samobójstwo lub ma/miał
myśli samobójcze
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Co czuje dziecko po śmierci bliskiej 
osoby?

• poczucie opuszczenia

• poczucie winy, ponieważ życzyło tej osobie śmierci lub źle o niej 
myślało,

• podejrzenie, że śmierć nastąpiła z jego winy, ponieważ powinno 
zachowywać się wobec niej inaczej,

• smutek,

• wstyd przed konfrontacją z ludźmi lub powrotem do szkoły,
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• strach, że ono także umrze,

• dezorientacja,

• złość na zmarłego, na Boga, na wszystkich ludzi,

• samotność,

• strach, że inna ukochana osoba także umrze, a ono pozostanie bez
opieki,

• otępienie,

• potrzeba kontaktu z ludźmi, którzy potrafią rozmawiać o tym, co się
stało.
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Wymagania wobec młodzieży w 
klasach 4-8?



II etap edukacyjny: klasy IV–VIII 
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Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w
szkole podstawowej to:

1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach

obcych nowożytnych;

2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu

codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie

informacji z różnych źródeł;



4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze
świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z
informatyki, w tym programowanie;

5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik
mediacyjnych;

6) praca w zespole i społeczna aktywność;

7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska
lokalnego oraz kraju.
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Kogo macie w domu?
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Dorastanie – przejście z dzieciństwa ku 

dorosłości 
�Dojrzewanie fizjologiczne - jego końcowym efektem jest zdolność do

posiadania potomstwa;

�Rozwój umysłowy – przejście z etapu myślenia konkretnego do etapu
myślenia abstrakcyjnego;

�Dojrzewanie emocjonalne – jego efektem jest uzyskanie stałości i
równowagi emocjonalnej w miejsce pobudliwości i niestałości;

�Dorastanie społeczne - polega na kształtowaniu się ocen, przekonań,
postaw moralnych i budowaniu właściwych relacji interpersonalnych;
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� Zmiany biologiczne – te dobrze znamy 

� Zmiany emocjonalne i behawioralne obfitujące w:

�wpływ grupy rówieśniczej i mediów

Pogódź się z tym – zainteresuj się jej/jego 
kolegami/koleżankami 
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� stylu wychowawczego rodziców

MY jesteśmy rodzicami, a ONO dzieckiem 
i wcale nie jesteśmy równi ! 
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� Liczne w pytania i wątpliwości

Odpowiadaj na nie wszystkie – zawsze znajdź na to czas !!!

• Intensywny rozwój umysłowy

Wykorzystaj to – rozwijaj ró żne pasje – nie martw się jak się 
poddaje !!!
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�wzmożony krytycyzm

Przyjmuj z godnością  – nikt nie jest idealny!

�wzmożona emocjonalność
- Chwiejność uczuć

- Zaburzona samoocena

Próbuj zrozumieć !
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Najczęściej popełniane przez nas błędy:

• nastolatek to dorosły 

• nieuwzględnianie stanu emocjonalnego 

• brak wsparcia w radzeniu sobie z emocjami 

• nierealistyczne oczekiwania 

• brak wiarygodności 

• chronienie przed negatywnymi konsekwencjami 
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Błędy komunikacyjne :

• nakazywanie, polecanie, komenderowanie

• ostrzeganie, grożenie

• moralizowanie, „głoszenie kazań”

• doradzanie, sugerowanie, proponowanie rozwiązań

• pouczanie, „robienie wykładu”, dostarczanie logicznych argumentów

• osądzanie, krytykowanie, dezaprobata, potępianie

• obrzucanie wyzwiskami, ośmieszanie

23



Jak pokazać „dużemu” dziecku uczucia?

• znaczenie kontaktu fizycznego

• miłość bezwarunkowa 

• skoncentrowanie uwagi (czas) 

• znaczenie więzi małżeńskiej rodziców
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Efektywna współpraca na linii 

szkoła-dziecko -rodzice





Partnerstwo w szkole, to: 
• otwartość i właściwy przepływ informacji między nauczycielami a

rodzicami oraz wzajemne wsparcie i szacunek,

• wspólna odpowiedzialność za edukację dzieci i realizację wyznaczonych
celów,

• włączanie rodziców w tworzenie i realizację projektów szkolnych, aby
wspólnie rozwijać talenty uczniów,

• wspólne tworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i wzajemnego
polegania na sobie. Partnerskie współdziałanie da ogromną satysfakcję
całej społeczności szkolnej i zwiększy zaangażowanie rodziców.
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Czyli…
• Szkoła: wspiera funkcje wychowawcze rodziny, zna oczekiwania rodziców, bierze

pod uwagę ich opinie, dostarcza rodzicom rzetelnej informacji o dziecku,
prowadzi pedagogizację rodziców, uwzględniając ich oczekiwania, służy
konsultacjami.

• Rodzice: pomagają szkole w realizacji działań wychowawczych i
organizacyjnych, regularnie kontaktują się ze szkołą, służą swoją wiedzą i
umiejętnościami, pomagają przy organizowaniu wyjazdów i imprez.



Formy współpracy 

rodziców ze szkołą

1. Spotkania: informacyjne, organizacyjne, integracyjne, szkoleniowe, 
warsztatowe, podsumowujące

2. Uroczystości szkolne

3. Rozmowy indywidualne

4. Warsztaty

5. Konsultacje

6. Imprezy okolicznościowe

7. Zajęcia otwarte

8. Ekspozycje

9. Uroczystości klasowe



Pamiętaj: 

Miłość, zainteresowanie, 

życzliwość i konsekwencja – to 

podstawy najlepszego stylu 

wychowawczego !!!

30


