
POMOC PSYCHOLOGICZNO 
- PEDAGOGICZNA 

W czasie nauczania zdalnego 



TRUDNY CZAS DLA NAS WSZYSTKICH… 

A w szczególności dla najmłodszych i tych nastoletnich, którzy w dużym stresie 
starają się dostosować do panującej sytuacji. To dla nich sytuacja nowa, 
trudna i pełna niewiadomych.  

 

To czas egzaminu, w którym uczestniczą zarówno uczniowie, jak i ich rodzice                 
i nauczyciele. To czas zmian i konieczności szybkiej adaptacji do nowych 
wytycznych. 

 

To czas dużej cierpliwości, empatii i wrażliwości na drugiego człowieka.  

  



ISTOTĄ POMOCY PSYCHOLOGICZNO – 
PEDAGOGICZNEJ UDZIELANEJ UCZNIOM JEST: 

1) Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych                          
i edukacyjnych ucznia. 

2) Rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. 

3) Rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na 
funkcjonowanie ucznia, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego                   
i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu 
szkoły oraz w środowisku społecznym. 

4) W obecnej sytuacji – w nauczaniu zdalnym również rozpoznawanie 
możliwości technologicznych oraz umiejętności w zakresie IT uczniów. 
Wsparcie oraz pomoc w tej tematyce.  



JAK TO WYGLĄDA U NAS? 

Zajęcia rewalidacyjne 

Zajęcia logopedyczne 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze  

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne 

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia 

Zajęcia korekcyjne 

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się  

 



ROZMOWY WSPIERAJĄCE 

1) Zarówno z uczniami, jak i ich rodzicami. 

 

2) Poprzez różnego typu komunikatory: messenger, whats’up, skype czy po prostu 
przez telefon (w tym video-czaty oraz wiadomości tekstowe).  

 

3) Najtrudniejsza dla uczniów jest izolacja, brak kontaktu z rówieśnikami czy 
zdyscyplinowanie się i zmotywowanie do nauki będąc w domu. Zmagają się z 
licznymi, trudnymi emocjami i myślami. Mają obawy co do dalszego 
funkcjonowania i bycia w systemie szkolnym, w szczególności jeśli są to uczniowie 
ostatnich klas. 

4) Wspieranie rodziców w pokonywaniu trudnej sytuacji życiowej w jakiej znaleźli się    
w czasie pandemii, m.in. utrata pracy, czy nasilenie objawów depresyjnych. 

 

5)  To główne tematy rozmów zarówno z uczniami, jak i ich rodzicami. 



ROZMOWY MOTYWUJĄCE 

Jestem w domu, a mam się uczyć. Dlaczego ??!!  

   Standardowe pytanie, a my tłumaczymy, wyjaśniamy, 
     wspieramy, zachęcamy i motywujemy.               

    

 

Pomagamy uczniom i ich rodzicom ułożyć dzień tak by zachować 
równowagę i w rytmie dnia i w samopoczuciu psychofizycznym. 

 

    





KARTY PRACY WYSYŁANE MAILEM, POPRZEZ DZIENNIK 

ELEKTRONICZNY CZY RÓŻNE KOMUNIKATORY. A CZASEM 
WYPEŁNIAMY JE RAZEM PODCZAS VIDEO ROZMÓW. 



LINKI DO FILMÓW Z ĆWICZENIAMI … 

1) Nasza postawa również zasługuje na uwagę dlatego ważne jest, żeby 
podczas siedzenia w domu, kiedy nie ma możliwości uprawiania sportu, 
pamiętać i o niej.  

2) Podobnie ważne jest zadbanie o ćwiczenia relaksacyjne i ćwiczenie 
uważności, zwłaszcza gdy jest w nas dużo nagromadzonych emocji                          
i napięć. 

3) Pamiętamy też o prawidłowym rozwoju mowy. 

4) Przydatne linki: 

• ćwiczenia 

• spokój i uważność żabki 

• ćwiczenia logopedyczne 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4COmxaiszd0
https://www.youtube.com/watch?v=18SpO_lyH2Q
logokreacja.wordpress.com


FILMY/BAJKI PSYCHOEDUKACYJNE 

1) To element psychoedukacji, ale również relaksu, odetchnięcia od 
obowiązków szkolnych i pomysł na czas spędzony z rodziną. 

2) Filmy uczą, bawią, wywołują łzy i śmiech. Są świetną formą terapii zarówno 
dla tych małych, jak i starszych.  

3) Znajdujemy w nich siebie, odpowiedzi na pytania, które boimy się zadać. 

4) Niektóre z tych, które wg nas są cenne i zostały przekazane uczniom: 
• W głowie się nie mieści 

• Trener 

• Wielki Mike 

• Cudowny chłopak 

• Kumpel terapeuta 

• Billy Eliot 



DARMOWE SZKOLENIA  
I WEBINARIA DLA RODZICÓW 

1) Masę emocji, myśli i zachowań. Jak sobie z nimi wszystkimi radzić?                                
Z pomocą przychodzą specjalistyczne strony, które oferują bogatą bazę 
szkoleń i webinariów  na temat emocji, zarówno dzieci jak i dorosłych. 
Dostarczają narzędzi i wiedzy przydatnej w chwilach kryzysu czy słabości.  

 

2) Strony polecane rodzicom: 

• https://allaboutparenting.pl/darmowe-spotkania-dla-rodziców/ 

• Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS 

https://allaboutparenting.pl/darmowe-spotkania-dla-rodziców/
https://allaboutparenting.pl/darmowe-spotkania-dla-rodziców/
https://allaboutparenting.pl/darmowe-spotkania-dla-rodziców/
https://allaboutparenting.pl/darmowe-spotkania-dla-rodziców/
https://allaboutparenting.pl/darmowe-spotkania-dla-rodziców/
https://allaboutparenting.pl/darmowe-spotkania-dla-rodziców/
https://allaboutparenting.pl/darmowe-spotkania-dla-rodziców/




CO JESZCZE ??? 

 MNÓSTWO !!! 

 

Jednak najważniejszym jest bycie i odpowiadanie na 
potrzeby i prośby uczniów czy rodziców. Czasem trzeba 

potowarzyszyć przy wgrywaniu programu (aplikacja discord), 
zmotywować do kontaktu z rówieśnikami czy wzięcia udziału 

w kampanii społecznej. 

 

Jak np. Julek – uczeń z zaburzeniem ze spektrum autyzmu 
włączył się w obchody dnia osób z autyzmem – wspólnie                    

z siostrą malując ogromne niebieskie serducha. Czy Bartek – 
pierwszoklasista dzielący się swoją pracą z pedagogiem.    

 



 

 

 

 

 

Sporządziły 

 

Psycholog wraz z pedagogiem 


