
Powrót dzieci do 
szkoły po nauce 
zdalnej



Znajdź czas na 
rozmowę ze swoim 
dzieckiem

• Zapytaj dziecko, co czuje i myśli w związku z powrotem do szkoły, postaraj się 
być otwarty, nie oceniaj - okaż zrozumienie - nie narzucaj swojej perspektywy 
(nawet gdy dziecko, czy nastolatek nie tęskni za szkołą mimo tego, że nie był 
tam od dawna).

• Dzieci też mają swoje problemy, równie ważne jak problemy dorosłych, mają 
tylko mniej doświadczenia jak sobie z nimi radzić.

• Nie bagatelizuj problemów dziecka. Bądź otwarty – słuchaj. Nie zbywaj dziecka, 
gdy zadaje trudne pytania.

• Akceptuj odczucia i emocje dziecka – nie zaprzeczaj, nie lekceważ, okaż 
zrozumienie. Zapewnij, że każdy ma prawo do własnych odczuć, wszystkie 
uczucia są naturalne i usprawiedliwione.

• Powiedz dziecku, że nie jest samo, inni, w tym Ty doświadczacie takich samych 
lub podobnych uczuć.

• Pokaż dziecku, jak może sobie radzić z różnymi emocjami – daj pozytywny 
przykład.



Wesprzyj dziecko 
w powrocie do 
szkoły



Wesprzyj dziecko 
w powrocie do 
szkoły



Zmagania dzieci podczas nauki zdalnej

Rozwiązania

Zadbaj o relacje swojego dziecka z kolegami i koleżankami po 
lekcjach

Zadbaj o aktywny czas swojego dziecka na świeżym powietrzu, 
spróbuj zastąpić komputer czymś równie atrakcyjnym dla dziecka

Zorganizuj pomoc w realizacji obowiązków szkolnych, 
w organizacji czasu na naukę

Znajdź czas dla swojego dziecka, podzielaj jego pasje i 
zainteresowania, wskaż możliwości aktywnego, kreatywnego 
spędzania czasu wykraczającego poza obowiązki szkolne

słuchaj oraz odpowiadaj w sposób wspierający, szczery 
i zrozumiały, rozmawiaj rzeczowo, przedstawiając racjonalne
argumenty,

Trudności

Brak lub znacznie ograniczone kontakty z rówieśnikami, 
ograniczone wyjścia z domu

Znużenie i zmęczenie wynikające z kilkugodzinnego
spędzania czasu przed monitorem komputera

Problemy z motywacją do nauki,
problemy z opanowaniem materiału szkolnego

Samotność i obniżony nastrój, obniżona motywacja do 
aktywności

Strach przed koronawirusem, przed zachorowaniem 
swoim i najbliższych



Obserwuj 
swoje 
dziecko

Niepokojące Cię sygnały zgłaszaj wychowawcy i 
specjalistom szkolnym (psychologowi i 

pedagogowi). Szybka reakcja i pomoc pozwoli 
uniknąć pogłębiania się jego trudności

Bezpłatną i anonimową pomoc możesz uzyskać 
również korzystając z Telefonu zaufania dla 

Rodziców: 800 100 100 kontakt online
https:/800100100.pl/

Możesz skorzystać również z fachowej pomocy 
w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej



Bądź w kontakcie
• Z wychowawcą swojego dziecka wymieniaj 

informacje na temat jego funkcjonowania w 
szkole, w domu, w grupie rówieśniczej. 
Pamiętaj, że dziecko może prezentować różne 
emocje i zachowania w różnych środowiskach.

• Nie licz na to, że trudności Twojego dziecka 
miną lub rozwiążą się same, nie musisz zawsze 
wiedzieć, co powiedzieć swojemu dziecku, jak 
reagować na jego trudne zachowania. W takich 
sytuacjach nie bój się poszukiwać pomocy.

• Proszenie o pomoc specjalistów nie jest 
przejawem słabości i porażką, to oznaka Twojej 
miłości i dbania o dobro dziecka



Dziękujemy za uwagę!


