
KILKA SERDECZNYCH SŁÓW DLA RODZICÓW 
I ÓSMOKLASISTÓW 

NA TEN TRUDNY CZAS 

Drodzy Rodzice!

 My wszyscy –  zarówno  dorosli  jak  i  uczniowie  -   musimy  zmierzyć  z  nowymi
wyzwaniami, jakimi są izolacja, nauka w domu i lęk przed nieznanym. Przeżywamy trudny
czas.  Szczególnie  teraz  każdy  potrzebuje  wsparcia,  zrozumienia  trudnych  myśli  i
odnalezienia poczucia bezpieczeństwa kierujemy do Was słowa ku pokrzepieniu serc. 

Ósmoklasiści  wyjątkowo  intensywnie  przeżywają  czas  rozłąki  ze  szkołą.
Rozdrażnienie,  płaczliwość  i  nerwowość to  zmiany w zachowaniu,  które łatwo odczytać.
Pamiętajmy jednak,  że  KAŻDA osoba przeżywa stres  indywidualnie.  Tak więc  pozornie
spokojne  dzieci  również  potrzebują  zauważenia,  rozmowy  i  czułości.  Pragną  wsparcia
emocjonalnego  Rodziców i  pokazania,  że  najważniejsze  są  wartości  (rodzina,  wspólnota,
przyjaźń itp.),  możliwość polegania na sobie.  Równie ważne są kontakty z rówieśnikami.
Mając na względzie dobro młodzieży, chcielibyśmy podkreślić znaczenie relacji w edukacji. 

Doceniamy  Państwa  dotychczasową  współpracę  z  Nauczycielami  przy  realizacji
zadań  edukacyjnych.  Znaleźliśmy  się  w  nowej  i  trudnej  sytuacji,  w  której  powinniśmy
wspólnie  zjednoczyć  siły,  dodać otuchy dzieciom i  z rozsądkiem sprostać  nadchodzącym
wyzwaniom. Pamiętajmy,  że w oddziaływaniu wychowawczym konieczne jest  budowanie
poczucia własnej wartości i zwracanie uwagi na dobre cechy dzieci. Zwracamy się z prośbą o
dalsze  docenianie  wysiłku  latorośli.  Unikajmy  karcenia,  porównywania  z  innymi  oraz
negatywnych komentarzy. Skupmy się na chwaleniu za wysiłek i samodzielne wykonywanie
szkolnych wyzwań oraz znoszenie trudu osamotnienia. Motywujmy dzieci do systematycznej
nauki  przeplatanej  przerwami  na  odpoczynek.  Proponujmy  swoją  pomoc  w  trudnych
sytuacjach.

Drodzy Ósmoklasiści

Domyślamy się,  że większość z Was ma podobne odczucia  i  myśli  “Co będzie  z
egzaminem?”, “Jak sobie poradzę?”, “Kiedy to się skończy?”. Warto wiedzieć, że wszyscy
uczniowie w Polsce są w podobnej sytuacji,  mają takie  same dylematy i  czują lęk.  To
zupełnie  naturalne,  ponieważ  stres to normalna reakcja organizmu  na nowe i  nieznane
wydarzenia. Mobilizuje nas do podjęcia działania. Duży i długotrwały strach utrudnia naukę,
wykonywanie nawet prostych zadań, zakłóca myślenie  i  pamięć  oraz zmniejsza odporość
organizmu. Ale nieprzyjemne emocje mają to do siebie, że mijają. Jednak czasami trzeba
sobie pomóc w ich oswajaniu i zmniejszeniu. 

W trosce o Wasze zdrowie fizyczne i psychiczne przygotowaliśmy kilka wskazówek:



1. Stwórzcie  razem z  Opiekunami  plan  dnia. Ustalcie  godziny:  nauki,  odpoczynku,
obowiązków domowych i swobodnej aktywności.

2. Pamiętajcie, że  systematyczna nauka (o stałej porze, według planu) daje poczucie
pewności siebie oraz ułatwia codzienne uczenie się. Jednakże dla lepszych efektów,
róbcie też regularne przerwy (najlepiej aktywne).

Sprawdźcie, jak szybko i pozytywnie wpłynie to na Waszą motywację! ;)

3. Szukajcie  wsparcia  w  Rodzicach,  szczerze  rozmawiajcie  o  troskach,  obawach  i
nurtujących Was pytaniach.

4. Utrzymujcie kontakt z koleżankami i kolegami (telefoniczny, internetowy). 

5. Jednoczenie  się  i  wzajemne  wsparcie  pomagają  przetrwać  trudny  czas!
Wysypianie  się (8  godzin),  zdrowe  odżywianie  i  zażywanie  ruchu (taniec,
gimnastyka) pomagają w podniesieniu samopoczucia.

6. Poszukujcie  zainteresowań,  dbajcie  o  pasje  i  przyjemności.  Odkryjcie  świat
analogowy -  książki,  planszówki,  krzyżówki,  eksperymenty,  gotowanie,
majsterkowanie, DIY (“zrób to sam”). Zajęcie myśli pozwala zrelaksować umysł.

Odpoczynek i rozrywka są równie ważne dla rozwoju, co nauka. 

7. Mądrze korzystajcie  z urządzeń ekranowych i nie wydłużajcie  czasu bycia online,
ponieważ  nadużywanie  technologii  osłabia  pamięć,  skupianie  się.  Za  to  podnosi
poziom stresu i zmęczenia, powoduje rozdrażnienie, zakłóca sen. 

Jeżeli  macie  potrzebę  sprawdzania  aktualnych  informacji,  ustalcie  z  Rodzicami
godziny,  w których  oglądacie  wiadomości  i  omawiacie  obawy.  Ciągle  spływające
wiadomości  z  włączonego  telewizora  i  radio  mogą  pogarszać  samopoczucie,
rozpraszać, dodatkowo stresować i wybijać z rytmu dnia.

8. Dbajcie  o  swoją  strefę  relaksu.  Zastosujcie  takie  techniki  jak:
-  wizualizacja,  czyli  wyobrażanie  sobie  np.  przyjemnych  miejsc,  pozytywnego
przebiegu egzaminu, przywołujcie myśli z czym sobie dobrze poradziliście. Pozwala
to wzmacniać wiarę w siebie!

- ćwiczenie oddechu i uważności, co się dzieje z Waszym ciałem (mindfulness) przy
spokojnej muzyce pomaga w uspokajaniu się. 

Drodzy Uczniowie, doceniamy Waszą samodzielną pracę i wysiłek włożony w naukę.
Rozwiązane w domu zadania, odsyłane wiadomości do Nauczycieli są dla nas sygnałem, że
Nasza praca ma sens. Warto, byście wiedzieli, że zdobyte teraz umiejętności radzenia sobie
ze stresem przydadzą się Wam w różnych sytuacjach życia (np. podczas testów). 

Pamiętajcie, że ciepło o Was myślimy i zawsze możecie liczyć na nasze wsparcie!
W imieniu wszystkich nauczycieli -  pozdrawiam serdecznie – Pedagog szkolny.


