
Jak wspierać dziecko w okresie epidemii i zdalnego nauczania?

Drodzy Rodzice,  Opiekunowie,  każdy z  nas  zmaga się  z  obecną sytuacją  wywołaną  pandemią

koronawirusa. Dla nikogo nie jest ona łatwa, wymaga wielu poświęceń. Ograniczenie kontaktów,

przedłużająca  się  izolacja  wywołuje  trudne  emocje.  Odczuwamy  duży  niepokój,  lęk,  złość,

niepewność i zmęczenie. Emocje te przeżywają także dzieci, które wymagają naszego wsparcia.

Każde dziecko jest inne i każde będzie w odmienny sposób reagowało na zaistniałą sytuację.

Poniżej przedstawiamy, krótkie porady, które mogą pomóc dziecku w obecnej sytuacji.

1.  Istotne  jest  stworzenie  dziecku  możliwości  zadawania  pytań.  Brak  odpowiedzi  na  pytania,

ignorowanie ich powoduje, że doświadcza zmian, których nie rozumie, budzi duży niepokój.

2. Ważne, aby udzielane informacje były prawdziwe, pochodziły z wiarygodnych źródeł, obalały

plotki i mity, jakie docierają do dzieci. Jesteśmy bombardowani informacjami, które także docierają

do  dzieci.  Starajmy  się  opierać  na  faktach,  zachować  spokój  i  przeplatać  komunikatami

wspierającymi, które wyjaśniają, dlaczego musimy się zachowywać w taki sposób, jaki jest tego

cel.

3. Jeżeli nie znamy odpowiedzi na pytanie zadane przez dziecko, warto przyznać się do tego, mamy

prawo nie wiedzieć wszystkiego. W obecnej sytuacji jest wiele niewiadomych, ale można zapewnić

dziecko, że lekarze, naukowcy starają się, pracują, by tę kwestię rozwiązać.

4.   Treść  informacji  powinna  być  dostosowana  do  wieku  dziecka,  jego  potrzeb  i  możliwości

poznawczych.

5. Dzieci mogą troszczyć się zarówno o siebie, jak i o krewnych, znajomych, co może powodować

u nich duży niepokój,  dlatego trzeba im uświadomić,  że osoby chorujące otrzymają niezbędną,

fachową  pomoc,  że  wiemy  co  należy  zrobić,  jak  się  zachoruje.  Gdy  dziecko  otrzyma  taką

informacje, będzie spokojniejsze.

6.  Niektóre  dzieci  nie  wykazują  zainteresowania  bieżącymi  wydarzeniami.  Warto  im  na  to

pozwolić, z uwzględnieniem wskazań prozdrowotnych i profilaktycznych.

7.  Warto zadbać o to,  aby nie  przenosić  na relację  z dzieckiem własnych lęków i  obaw, także

zniecierpliwienia zaistniałą sytuacją. Choć niekiedy ciężko nam zapanować nad swoimi emocjami,

trzeba pamiętać, że dziecko jest wyczulone na nasze emocje, a także uczy się i naśladuje nas, nasze

sposoby reagowania na pojawiające się trudności. Dlatego starajmy się zachować spokój.

Proszę pamiętać, że jeżeli Państwo potrzebują wsparcia szkolnych specjalistów, można się z nimi

kontaktować przez dziennik elektroniczny i program Discord. 

Zapraszamy do współpracy.


