
Kilka wskazówek psychologa dla ucznia i rodzica 
- jak radzić sobie z lękiem przed pandemią koronawirusa. 

  
 
Drogi uczniu: 
 dbaj o higienę i bezpieczeństwo swoje i innych, 
 stosuj się do zasad i przepisów, 
 korzystaj tylko z wiarygodnych źródeł informacji, 
 unikaj długich i nacechowanych silnymi emocjami rozmów na forach internetowych, 
 poproś rodziców, aby wyłączyli media informacyjne, jeżeli ich cały czas słuchają i dyskutują o 

zagrożeniach, 
 mów o tym jak  na Ciebie wpływa ich zachowanie i czego oczekujesz, 
 organizuj swój czas, wykorzystaj go w pełni na osobisty rozwój i zdobywanie wiedzy, 
 ucz się samodyscypliny, stawiaj sobie cele, planuj i wykonuj zadania, 
 akceptuj swoje negatywne emocje - są uzasadnione, ale nie skupiaj się na nich, odwracaj 

uwagę, 
 szukaj wsparcia u bliskich, nauczycieli i przyjaciół, 
 unikaj toksycznych kontaktów, 
 czytaj, słuchaj muzyki, oglądaj filmy, rozwijaj się wewnętrznie, 
 zadbaj o to, aby "po wszystkim" być z siebie dumnym. 

  
 
Rodzicu pamiętaj: 
 warto czytać tylko te strony i portale, które podają wiarygodne informacje, 
 dbaj o zdrowie i higienę, 
 zmień kanał, jeżeli masz nieustannie włączoną telewizję informacyjną, 
 ogranicz lub odetnij kontakty ze znajomymi, którzy dostarczają nieustannie nowych informacji 

lub poproś, ab przestali, 
 unikaj pełnych emocji rozmów o pandemii na forach internetowych i z domownikami, 
 zaakceptuj swój lęk w tej sytuacji - jest to stan naturalny, 
 szukaj sposobów na rozładowanie emocji - wsparcia bliskich, żartu, rób zapasy jeżeli Cię to 

uspokaja (wszystko dobre co obniża napięcie i daje poczucie większego bezpieczeństwa), 
 zaplanuj swój czas i daj przykład innym (nadrabiaj zaległości, czytaj, sprzątaj), 
 pamiętaj, że dzieci reagują na emocje rodzica, 
 przekazuj nadzieję, że wszystko będzie dobrze, nie bagatelizuj i nie żartuj z lęków dzieci, 

rozmawiaj z nimi, 
 odwołuj się do ogólnie przyjętych zasad, nie strasz i nie prognozuj nieszczęść, bo nie wiesz jak 

będzie, 
 dawaj swoim zachowaniem przykład i okazuj wsparcie, 
 motywuj dziecko do systematycznej nauki, ciesz się wspólnym wolnym czasem. 

 


