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Materiały szkoleniowe są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90

poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora i organizatora szkolenia jest zabronione.

Potrzeby poznawcze

❑ ciekawość

❑ intelektualna aktywność, łączenie nowej wiedzy z wiedzą już posiadaną

❑ rozumienie mechanizmów 

❑ samodzielność poznawania zjawisk obserwowalnych w świecie

❑ twórcze działania
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Potrzeby emocjonalne

❑ bezpiecznego przywiązania (stworzenia relacji bezpiecznej, w której 

możemy doświadczać troski, opieki i akceptacji)

❑ autonomii, kompetencji i posiadania własnej tożsamości

❑ wolności wyrażania swoich prawdziwych uczuć i potrzeb

❑ spontaniczności i zabawy

❑ realistycznych granic i samokontroli
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Potrzeby emocjonalne

Emocjonalny głód najsilniej oddziałuje na nas w dzieciństwie, ale jego wpływ 

można odczuwać przez całe życie. 

Im zdrowiej zaspokojony ów emocjonalny głód w dzieciństwie, tym lepiej żyje 

nam się w dorosłym życiu

Źródło większości zaburzeń osobowości leży w niezaspokojonych 

potrzebach emocjonalnych z okresu dzieciństwa i adolescencji.
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Potrzeby emocjonalne

❑ poznać podstawowe potrzeby emocjonalne dziecka

❑ nauczyć się, jak zaspokajać te potrzeby w zrównoważony sposób

❑ zbudować bliską więź z dzieckiem

❑ konstruktywnie radzić sobie z wyrażaniem przeżywanych emocji



Materiały szkoleniowe są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90

poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora i organizatora szkolenia jest zabronione.

Potrzeby społeczne 

Zarówno procesy życiowe człowieka, jak i jego zachowanie zależą od środowiska 

i aktualnej sytuacji. 

➢ Rola społeczna

➢ Kultura grupy 

➢ Doświadczenia 

➢ Aktualne warunki sytuacyjne 

Brak                                                     Poczucie sensu 

Z. Zbróg, Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych, Kraków 2011



Materiały szkoleniowe są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90

poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora i organizatora szkolenia jest zabronione.

Potrzeby społeczne 

❑ zaspokajane w kontaktach międzyludzkich (przyjaźń, miłość, przynależność do 

grupy, afiliacja, opiekowanie się) 

❑ potrzeby osobiste związane z własnym „ja” 

(dążenie do zaspokojenia potrzeb prestiżu, uznania, poznawania świata) 
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Relacje społeczne odgrywają istotną rolę w życiu młodego człowieka 

– są źródłem wsparcia, zrozumienia i dobrego samopoczucia.

Dorośli nie mogą zrekompensować kontaktów z rówieśnikami.

PTSD (zespół stresu pourazowego),

zaburzeń depresyjnych,

zaburzeń lękowych.

https://pixabay.com/pl/
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Trudności funkcjonowania edukacyjnego, rodzinnego i społecznego wywołane 

COVID 19 

❑ Reżim sanitarny: obowiązek noszenia maseczki, dezynfekcja, dystans społeczny, 

izolacja

❑ Komunikaty telewizyjne i radiowe, kampanie społeczne, sprzeczne informacje 

napływające z mediów

❑ Izolacja w różnych warunkach mieszkaniowych

❑ Nowe technologie i możliwości (plusy, minusy) Dzieci słyszą i zapamiętują najnowsze 

doniesienia – o chorobie, o śmiertelności, o nowych restrykcjach. 

Śledzą wiadomości, obserwują zachowania rodziców, uczestniczą w rozmowach 

z rówieśnikami, którzy również wymieniają się zasłyszanymi komunikatami i opiniami. 

U źródeł teorii dysonansu poznawczego, znajduje się niespójność stanowisk 

tego samego zjawiska, które człowiek próbuje porównywać.
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Skutki somatyczne, poznawcze, społeczne
uczucie smutku, strachu, złości,…

▪ lęk przed zarażeniem, śmiercią 

▪ bezsenność

▪ fizyczny ból: głowy, karku, stawów

▪ problemy żołądkowe,bóle i napięcia w klatce piersiowej

▪ przekrwienie nosa, oczu

▪ zmęczenie

▪ nadwaga, otyłość

▪ trudności z koncentracją uwagi 

▪ zmiana zainteresowań, brak energii i pragnień

▪ trudności w koncentracji i podejmowaniu decyzji https://pixabay.com/pl/photos/

▪ utrata kontaktów rówieśniczych

Pogorszenie się stanu psychicznego, co objawiło się nasileniem występowania 

objawów lękowych, depresyjnych, nerwicy natręctw, agresją (w tym 

autoagresją) czy oddalenie się od rodziny.
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Skutki somatyczne, poznawcze, społeczne

❑ Nasiliły się trudności edukacyjne i związane z nimi zaległości programowe. 

Zwiększyły się nierówności między poszczególnymi uczniami jak i między 

całymi szkołami. 

❑ Spowolniony został rozwój umiejętności poznawczych nabywanych w grupie 

społecznej.

❑ Osłabienie u dzieci wzajemnej życzliwości i integracji jako skutek 

długotrwałej izolacji i samotności.

Wielu rodziców dopiero po upływie czasu zrozumiało, że zrzucanie odpowiedzialności 

za ograniczenia na lockdown (zamknięta jest sala zabaw, nie da się zorganizować 

urodzin, nie można pobawić się z dziadkiem) powoduje, że dzieci traktują wirusa jak 

źródło niepokoju.



Materiały szkoleniowe są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90

poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora i organizatora szkolenia jest zabronione.

COVID 19 - zdobywanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności i postaw

Starsze dzieci uporczywie chcą uczestniczyć w rozmowach 

dorosłych, chcą znać powód izolacji i kwarantanny, chcą wiedzieć 

więcej na temat choroby COVID-19, szczepienia, …

Spadek poziomu rozwoju emocjonalnego w wyniku zaburzonej rutyny 

(codzienne zajęcia w szkole), nudy, braku możliwości uczestniczenia 

w spotkaniach z rówieśnikami i korzystania z zajęć pozalekcyjnych.
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Czego dokonał COVID 19? 

Jeśli chcemy pomóc dziecku musimy najpierw zdać sobie sprawę 

jak COVID 19 odcisnął piętno na nas samych. 

Nauczyciele, rodzice zostali pozbawieni fundamentalnego poczucia bezpieczeństwa, 

wielu pogorszyła się sytuacja finansowa, rodzinna i zdrowotna. 

Wiele osób wycofało się życia społecznego na rzecz spędzania czasu przed ekranem 

komputera.

Nie czując się bezpiecznie i targani własnymi kryzysami 

stanowimy słabsze oparcie dla osób za które odpowiadamy.
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Jak odbudować poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji?

❑ Jak wygląda hierarchia najważniejszych potrzeb podmiotów szkolnych? 

❑ Które potrzeby są jednakowo ważne dla wszystkich podmiotów 

szkolnych, a które są charakterystyczne tylko dla rodziców, tylko 

dla uczniów lub tylko dla nauczycieli?

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/ilustracyjny-ustawiajacy-ludzki-avatar-wektor_2801760.htm#&position=12
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Wprowadzanie zmian, niwelowanie postawy bezradności

Jest wiele spraw, na które nie mamy wpływu, np. pogoda, nakazy siedzenia w domu, ale 

mimo wielu ograniczeń są też sprawy na które możemy mieć wpływ, np. wybór 

planszówki, pora wstawania, mycia i ubierania się, ułożenie planu pracy na każdy dzień, 

ustalenie w czym pomogę dziś w domu, wybór deseru, książki do czytania.

Na dobre samopoczucie dzieci i rodziców w sytuacji kryzysowej, wpływa pomoc innym. 

Jeśli nie mamy zasobów i możliwości, aby odmienić sprawę trudną – likwidujmy jej 

zgubny wpływ na naszą psychikę, poprzez nadanie sensu.
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Refleksja nad sobą – jaki przekaz wysyłam swoim uczniom 

Prawidłowe przejście kryzysu związane jest z silnymi emocjami które należy 

przeżyć aby móc odzyskać równowagę.

Zaprzeczanie im bądź ukrywanie przed dziećmi zwiększa chaos w ich myśleniu. 

Zakazane zwroty

Nie wolno Ci tak mówić/myśleć

Ciesz się że żyjesz

Nie powinieneś się tak czuć

Nic ci nie będzie 

Musisz być silny

Widocznie tak miało być

Przejdzie Ci

Nie płacz, nie krzycz
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Nauczyciel Przemek Staroń podkreśla: Powtarzam jak mantrę za 

Lisem i Małym Księciem, że „dobrze widzi się tylko sercem”, a 

„najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Bądźmy bardziej otwarci, 

empatyczni, życzliwi. Spójrzmy na to, jakie emocje w nas samych 

buzują, potem spróbujmy to nazwać, zaakceptować i zacząć trudną 

pracę nad sobą.
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Dzieci młodsze potrzebują powrotu do bezpiecznego środowiska gdzie mogą 

bez obaw poznawać, rozwijać się i doświadczać.

Potrzebują:

o poczucia bezpieczeństwa

o czasu i uwagi

o bliskości osób znaczących

o zabawy

o wysłuchania

o odpoczynku i relaksu

o stałego/uporządkowanego schematu dnia

o przekonania, że nie są odpowiedzialne za aktualną sytuację                       (zwłaszcza gdy ktoś 

z bliskich ucierpiał na skutek pandemii) 

o szczerych odpowiedzi na nurtujące je pytania, zwłaszcza gdy czegoś się boją (odpowiedzi 

należy jednak udzielać bez opowiadania o szczegółach mogących zintensyfikować objawy 

lęk                                            https://pixabay.com/pl/photos/kamienie
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Dzieci starsze i młodzież potrzebują poczucia bezpieczeństwa i stałości, 

jednak aby moc je odbudować muszą włączyć do tego doświadczenia 

z ostatnich lat, a więc niezbędne będą:

o czas i uwaga

o utrzymanie porządku dnia

o bliskość osób znaczących

o informacje o tym co się stało

o informacje o tym co może się wydarzyć

o wysłuchanie, akceptacja trudnych emocji i słabości

o szczerość i poważne traktowanie napotykanych obaw

o utrzymanie obowiązujących zasad

o odbudowanie poczucia sprawstwa, wyznaczanie zadań dzięki którym będą 

czuć się potrzebni i pomocni
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Trudności rodziców w radzeniu sobie psychicznym z wyzwaniami czasu 

epidemii oraz duży niepokój o zdrowie psychiczne ich dzieci. 

Zatem ciężar wsparcia dzieci i młodzieży oraz zapobiegania różnym 

problemom i zachowaniom ryzykownym nie można przerzucić na rodziców. 

Przeciwnie, potrzebne są działania profilaktyczne, które 

odciążą rodziców z ich roli i będą realnym wsparciem 

jednocześnie i dla rodziców, i dla ich dzieci.
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Współpraca z instytucjami, placówkami wspierającymi rozwój ucznia

Rośnie fala zachowań ryzykownych i problemów (w tym nadużywania substancji 

psychoaktywnych, przemocy, uzależnień behawioralnych, itp.). 

Konieczne są działania ukazujące dorosłym jak duży i ważny jest ich wpływ na dzieci 

i młodzież, budujące jedność i solidarność dorosłych (np. rodziców i nauczycieli) we 

współpracy na rzecz dzieci i młodzieży.
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Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 

w roku szkolnym 2021/2022

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój 

umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym 

uczeniu się dorosłych.
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Zintegrowana Strategia Umiejętności

Umiejętności 

podstawowe

Umiejętności 

przekrojowe

Umiejętności 

zawodowe
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Zintegrowana Strategia Umiejętności

Źródło: Zintegrowana strategia umiejętności 2030 (część ogólna) Wydawca: Ministerstwo Edukacji Narodowej 2019
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Sześć obszarów priorytetowych

1. podnoszenie poziomu umiejętności kluczowych; 

2. rozwijanie i upowszechnianie kultury uczenia się nastawionej na aktywny 

i ciągły rozwój umiejętności; 

3. zwiększenie udziału pracodawców w rozwoju i lepszym wykorzystaniu 

umiejętności; 

4. budowanie efektywnego systemu diagnozowania i informowania o obecnym 

stanie i zapotrzebowaniu na umiejętności;

5. wypracowanie skutecznych i trwałych mechanizmów współpracy i koordynacji 

międzyresortowej oraz międzysektorowej w zakresie rozwoju umiejętności; 

6. wyrównywanie szans w dostępie do rozwoju i możliwości wykorzystania 

umiejętności.



Zmiana

Aby odnieść sukces, człowiek musi uwierzyć, 
że zmiana jest ważna, 
musi być przekonany 
o własnej skuteczności, 
że ma w sobie 
siłę i może 
podjąć decyzję 
o działaniach 
w kierunku 
określonego celu.



Materiały szkoleniowe są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90

poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora i organizatora szkolenia jest zabronione.

❑ Czego możesz robić więcej, aby …* ?

❑ Czego możesz robić mniej, aby …* ?

❑ Co możesz zacząć robić, aby …* ?

❑ Co możesz przestać robić, aby …*?

❑ Co możesz robić inaczej, aby …*?

WIELKA PIĄTKA PYTAŃ



kreatywność

krytyczne 

myślenie

zdolności 

negocjacyjne

rozwiązywanie 

złożonych 

problemów

inteligencja 

emocjonalna

współpraca 

z innymi

elastyczność 

poznawcza

zarządzanie 

ludźmi

Ważne 

obecnie 

i w 

przyszłości

World Economic Forum



Rozpoznanie 

predyspozycji: 

intelektualnych, 

emocjonalnych, 

fizycznych.

Systematyczne 

doskonalenie 

umiejętności i 

rozwijanie 

zainteresowań. 

Podejmowanie 

dodatkowych zajęć, 

współpraca z 

organizacjami, 

instytucjami, itd.

Planowanie działań, 

zarządzanie czasem.

Podążanie za 

rozwijającymi się 

technologiami.

Umiejętność 

modyfikowania 

planów.

Świadomość swoich 

mocnych stron i 

ograniczeń.

Budowanie kontaktów 

z innymi ludźmi.

Na co mam wpływ? 



Opiekun szkolenia:

Honorata Sklepik, tel. 61 653 64 30, wew. 60

e-mail: hsklepik@oficynamm.pl

Dziękuję za uwagę!

Powodzenia!


