
 

 

Szanowni Rodzice!

     Wasze młodsze pociechy wróciły już do szkoły, a te starsze niedługo wrócą. Sprawmy, by ten długo

oczekiwany moment był dla dzieci radosnym doświadczeniem. 

      Porozmawiajmy z dzieckiem na temat jego potrzeb po powrocie do środowiska szkolnego. Dla niektórych

powrót po tak długiej nieobecności w szkole może budzić obawy, czy sobie poradzi z nauką, jak zostanie

przyjęty przez rówieśników. 

        Ważne, aby dziecko czuło wsparcie z naszej strony. Powinniśmy budować atmosferę wzajemnego szacunku,

akceptacji oraz zrozumienia jego wątpliwości związanych z ponownym odnalezieniem się w grupie rówieśniczej.

Spróbujmy stworzyć taką atmosferą w domu, która będzie sprzyjać dzieleniu się swoimi emocjami                              

i trudnościami. Nie mówmy dzieciom, że przesadzają, że to nie jest problem. Dzieci potrzebują kogoś, kto

poświęci czas i uwagę na wysłuchanie ich przeżyć. Państwa obecność i akceptacja to najcenniejsze, co możecie

dać dziecku, kiedy przeżywa trudności. 

     Warto też ustalić wcześniej do kogo dziecko może zwrócić się o pomoc w szkole w sytuacji pojawienia się

różnych trudności, z którymi nie jest w stanie sobie samo poradzić. Osobą udzielającą takiego wsparcia może

być wychowawca, nauczyciel, pedagog, psycholog szkolny, czy kolega z klasy. Przypomnijcie naszym uczniom,  

 że w szkole nie są sami, a my - nauczyciele chcemy dla nich jak najlepiej. 

Zadbajmy o nastawienie dziecka do powrotu do szkoły, pozytywny obraz szkoły znacznie ułatwi mu proces

adaptacyjny. Warto podkreślić, że to dla niego okazja do przebywania z kolegami, nawiązywania przyjaźni        

 i rozwijania swoich zainteresowań. 

Pamiętajmy, że nasze obawy i złe nastawienie udzielają się dziecku. 

       Powrót do szkoły może być stresujący także dlatego, że plan dnia dziecka nagle się zmieni. Już nie będzie

mogło wstawać 5 minut przed lekcją, jeść śniadania podczas zajęć, czy uczestniczyć w nich w piżamie. Warto

więc już na kilka dni przed zajęciami stopniowo przyzwyczajać je do szkolnej rutyny. Pamiętajmy o tym,        

 aby uważnie obserwować swoją pociechę i wszelkie zmiany w jej zachowaniu. Jeśli Państwa dziecko będzie

potrzebowało dodatkowego wsparcia, to przypominamy, że my – psycholog i pedagodzy szkolni - jesteśmy

w szkole  i zapraszamy do kontaktu. 

Na terenie Pszczyny pomocy psychologicznej udziela także:

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pszczynie

ul. Zamenhofa 5

tel. 32 210 37 16

 

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży w Pszczynie

ul. Paderewskiego 3 

tel. 515 804 156

 

 

Jak sprawić, by powrót do szkoły po
zdalnym nauczaniu przebiegał  w poczuciu

bezpieczeństwa i optymizmu?

 


