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Pewnego dnia wiat, który zna e do tej pory, który dawa poczucie
bezpiecze stwa, wzgl dnej stabilno ci i przewidywalno ci, zmienia si .
Nagle musisz zostawi

ca y

wiat, który zna e : dom, plac zabaw

na którym bawi e si wiosn i latem, park, w którym co roku zje d a e
na sankach, znajomych, z którymi sp dza e

czas w trakcie lekcji

i na przerwach, kiedy to grali cie w pi k , bawili cie si

w berka.

Zostawiasz rodzin , bliskie i najwa niejsze osoby. Zostaj

wszystkie

rzeczy, które by y dla Ciebie tak wa ne
najwi ksz wie

,

klocki, z których budowa e

ko, w którym zasypia e co wieczór, podczas gdy

rodzice czytali Twoj ulubion ksi
Najwa niejsze rzeczy trafiaj

k . Ulubione ksi

ki te zostawiasz.

do jednej walizki. Wa ne s

ubrania -

ciep e ubrania, leki. Nie ma ju miejsca na Twoj przytulank , która by a
z Tob

od zawsze. Mo e nie by a ju

najwa niejsza, taka od zawsze
czasami nie wiesz czego, ale si
z ego

naj adniejsza, ale by a Twoja,

Widzisz l k i zy rodziców. Boisz si ,
boisz

Co

si

dzieje, co

bardzo

. Nie potrafisz tego zrozumie . Masz kilka lat, mo e kilkana cie.

Boisz si

o siebie, o rodze stwo, o bliskich

którzy zostali. Boisz si

o swój pokój

tych którzy s z tob i tych,

e kto

go zniszczy, o swoje

ukochane zabawki. Boisz si o psa babci i kota s siadów. Mo esz my le ,
e to g upie, bo s

wa niejsze rzeczy ni

klocki, kot czy ksi

ki.

Nie, to nie jest g upie. Masz prawo si ba , masz prawo t skni . Inni te
si boj , doro li, dzieci
my lisz,

P aczesz, egnaj c si szybko z bliskimi. Mo e

e nie powiniene

p aka ,

e musisz by

silny. Masz prawo

p aka , masz prawo si ba . P aczemy, kiedy co tracimy, a Ty tracisz
swój ca y dotychczasowy wiat. Boimy si , kiedy co z ego si dzieje,
kiedy co

nam zagra a. To co si

dzieje, jest trudne. Bardzo trudne.

Jeste silny, radzisz sobie najlepiej jak potrafisz.
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próbujemy
nowej, bardzo trudnej
,
momencie,
. obywateli Ukrainy,
Osoby
od

Istotne jest teraz wsparcie i

zabezpieczenia

osób

,

,

i licznych strat.
Wiele osób

z

em,

obawami, poczuciem
ymi

którymi stajemy

ob
i przedszkoli -

, i obawami,

, i mamy
Zróbmy

miejsce

Kolejnym krokiem do skutecznego pomagania jest wiedza.
twa.
i inne znaczenie. Dla jednego dziecka

4

chronie w

czasie bombardowania.

Dla innego wojna to
w

tarciu do miejsca pobytu
mniejszej sieci wsparcia (np. kiedy
ze znajomymi

, z innymi osoby, dla których problemem jest

dziecko, które
akcj na stres. Innej dziecko,
z

stresu p

sytuacji.

która obejmuje:
informacje na temat

jego objawów - zarówno
, jak

i
psychotraumatologów, psychologów i interwentów kryzysowych) oraz
sposobów wspierania dzieci w przestrzeni szkolnej i przedszkolnej.
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Kryzys i trauma
Prawdopodobnie
kryzysowego lub
-5,
traumatyczne
Cohen J.A. i in., 2011).
em z

stresu p

poradnika
udzielenia wsparcia psychoterapeutycznego lub psychiatrycznego.
odpowiedniego wsparcia, podyktowanego indywidualnymi potrzebami
dziecka.

bezpiecznie, ale
czyli o

wszystko, co do tej
co
czego

nica

traumatyczne

jednorodny

To, co z

6

na jest
nasza próba zrozumienia tych strat z perspektywy dziecka, bo zabawka,
tylk
, przewidywalne.
o trudne,

potocznym opiniom, proces
Pozwólmy
ich
e oznacza
to

.

,
ka
nieprzewidywalny i niebezpieczny

staje

z nim samym

ewne
bezpieczny? Czy ja jestem bezpieczny
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, na co nie mamy
nie odbudujemy poprzez
Dlaczego to jest tak
,

. Kiedy na pytanie czy wróci do domu
W
a innym

Nie wiem,

jednoczesnym

. Nie wiem, kiedy w
normalne,
Nie wiemy co teraz
, gdzie jest Twój tata.

robi
.

Naturalne i adaptacyjne reakcje na traumatyczne
wydarzenia

z

stresu pourazowego (PTSD), czy innymi

zaburzeniami psychicznymi.
co jest
,

8

Ostre zaburzenie stresowe
DSMDana

traumatycznego wydarzenia.
kategorii (za: Kryteria Diagnostyczne
-5, 2013):
objawy

:

wspomnienia

traumatycznego wydarzenia
traumatycznego wydarzenia; koszmary senne

w trakcie których
psychiczne, które

objawy dysocjacyjne
wydarzenia traumatycznego,
objawy unikania

wydarzeniu,
objawy

problemy ze snem,
;

9

To,
od trzech dn

momentu

.
Obraz kliniczny ostrego zaburzenia stresowego jest bardzo
Charakterystyczne jest siln
takich emocji jak

.

.
wymaga specjalistycznej pomocy i leczenia. Na

a
towarzyszenia dziecku
w fazie ostrej

reakcji na stres, jest wsparcie i monitorowanie stanu konkretnej osoby.
Kluczowe jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb (jedzenie, ubrania,
leki)

przybory
,
aby samodz
przekierowanie wsparcia do konkretnych osób.
uruchomienie lokalnych sieci wsparcia
wolontariuszami. Bardzo

zabezpieczenie pomocy

a
nasza
,
aturalne.

10

.
Osoby, które

y

zarówno dzieci jak i ich

naszego autentycznego

na przekonaniu
Towarzyszenie osobie, która jest w fazie ostrej reakcji na stres,
e

e emocjonalnie dl

wsparcie innych pracowników
psychologów,

psychoterapeutów.
, co obserwujemy u dziecka,

,

dziecka.

urojenia albo omamy, jest to

Czego w takim razie

? Wypytywa
dziecko czy

sobie z traum
dzieci
11

naturalne i normalne

gdzie
do opowiadania o traumie, ale pozwalamy m
narracja o traumie, nazywamy to,
nie, nazywanie emocji, towarzyszymy,

szkole, przedszkolu, otoczony
b

dla niego nie
emocje,

trudne, ale

adekwatne do tego,
wycofane,
i sprawdzajmy,

czy to,

Adaptacja jest procesem, dlatego przydatne
w w pomaganiu dziecku,
w dalszych

12

Zaburzenia psychiczne

wieku rozwojowym

.
ze strony specjalistów z dziedziny zdrowia psychicznego. Dodatkowo

,

o normalnej, naturalnej reakcji na
nauczyciele,

psycholodzy

i

pedagodzy

szkolni

drogowskaz, n
, co
odpowiedzi na pytanie, czego dziecko, u którego widzimy taki

z dziedziny zdrowia psychicznego.
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Zaburzenie stresowe pourazowe
Objawy i kryteria diagnostyczne
Zgodnie z
DSM-5, zaburzenie stresowe pourazowe jest

informacji

.

Objawy

cztery

kategorie

(za:

Kryteria

-5, 2013):
n
wspomnienia; sny, których tre
w czasie których
osoba odczuwa emocje
z silnymi reak
),
u
z wydarzeniem traumatycznym),
zmiany w zakresie zdol

osób, np.:

;

zmniejszone
poczucie

bycia odseparowanym od innych ludzi, ograniczanie kontaktu z innymi
osobami

,
w

i wybuchy gniewu; impulsywne lub autodestruktywne zachowania;

14

;

poszczególnych os
.

diagnostycznych

w

porównaniu

rysunkach.
traumatycznego wydarzenia
(

-5, 2013).
e

powtórne przetwarzanie zdarzenia, unikanie i nadmierne pobudzenie.

Wzbudza ono silne
reakcje emocjonalne oraz somatyczne. Wspomnienia oraz obrazy
poja
(wspomnienie,

obraz)

traumatyczne wydarzenie. Co istotne,
(obraz, zapach,

wydarzenia,
p

,

15

reakcje traumatyczne wzbudza np.

,
(Siwek

2016).
stosowane

w

na integracj

celu

zmniejszenia

cierpienia

.U

rów
osobami.

dziecka,
,

najlepszych form pomocy jest diagnoza systemu rodzinnego, kontakt
dziecka

(Siwek, 2016).

(Siwek 2016).
kcji.
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Wsparcie dziecka z objawami PTSD w szkole i przedszkolu
Terapia dziecka z objawami PTSD powi
w obszarze traumy.
re obserwujemy,

do specjalisty
konkretnych informacji,
zorganizowanie wsparcia
wolontariuszy, pracowników

ne jest okazanie
zrozumienia, niekaranie
z

opracowanie wraz z dzieckiem oraz przy wsparciu specjalisty z zakresu
zdrowia psychicznego sposobów
.
pytanie, c

17

w bezpiecznych warunkach). W sytuacji, kiedy dziecko odwzorowuje
dla

wa

(Siwek 2016).
Dziecko, u którego w wyniku traum
stresu pourazowego
nas jako dla
obserwatorów, w sposób
dzie
silnymi emocjami i objawami somatycznymi albo stuporem (czyli
zamarciem) na

,
(Siwek 2016)

lekcji i zadzwoni
dzwonek.

u

historii, na opowiedzenie którego jest w tym momencie gotowe. Zachowaj
dyskrecj

18

w Tobie, w Twoich emocjach.
wsparcie

, przyjaciele, inni

nauczyciele.

i ws

przeciw

Zaburzenia depresyjne
Objawy
-

(za:
Diagn

Kryteria

-5, 2013):
o

,
,
z

19

dziecko
,
s
go
zmiany w zakresie regulacji snu

nadmierna

lub

przedwczesnym wybudzaniem). Dodatkowo, sen nie daje poczucia bycia
m i zregenerowanym,
pobudzenie lub spowolnienie psychoruchowe,
z

,

nasilenie

objawów depresji
,
p

poczucie

winy,
o
Z tego
,
n

;

Wsparcie

y, psycholodzy

,

naturalnej reakcji na tak trudne
20

W obecnej sytuacji, kiedy tak wiele
,
adaptacyjnych.
onowanie ucznia oraz
zajdzie taka potrzeba, pokierowanie rodziców wraz z dzieckiem do
specjalisty

z

zakresu

zdrowia

psychicznego

(psychiatry,

psychoterapeuty).

prawo jej

,
konkretnie widzimy: " Janek jest

?
kontakt
leka

powie, czego Janek teraz

potrzebuje.
istotne jest
,
wypracowanie modelu wsparcia.
emocjonalnymi,
swojego dnia w szkole - w

jest to ok. 20-40 godzin

21

warunki do zdrowienia
konkretnego ucznia.

z przyswajaniem wiedzy czy

stotne jest

z jednej strony
dziecka,

z

drugiej

docenianie

ku,

który

dziecko
becne.

tutaj z nami.

.

W sytuacji, w której dziecko wykona jedno zadanie domowe z czterech

nieobecn
w swo

je

objawami, które znacz
wszystkie

e

sprawdziany, projekty i zadania w krótkim czasie.
je czeka. Kiedy dziecko choruje
somatycznie, na pierwszym miejscu stawiamy jego leczenie i powrót

22

(nauczycielami

, psychologiem,

pedagogiem).

e
od

kole w depresji.

,
pogorszenie samopoczucia i w kolejnym etapie nasila
(Zebel 2020).

bezpieczne
osobami (Ambroziak i in. 2018).

plastyki, muzyki czy geografii

23

pr
i klasowe, bale, zabawy)

Tak jak w przypadku wsz
,
, i w jaki sposób.

Objawy

. Wspólnym ich elementem
na funkcjonowanie dziecka.

Wsparcie

poszczególnych
,
w celu uwspólniania
. Kluczowe jest
zrozumienie istoty konkretn
(zarówno
danych sytuacji, co wspiera proces terapii, a co jest czynnikiem
24

aburzenie.

Po

drugie,

elementem

pracy
jest

stopniowa ekspozycja, która polega na stopniowym i powtarzalnym
który

e
przebiega
a jes

,

po uzyskaniu wskazówek od terapeuty pozwala by w pierwszym kroku

-

czyli o tym,

do równowagi, jest stworzenie
w procesie adaptac
i

Podstawowe potrzeby dziecka
Zadbajmy o podstawowe potrzeby dziecka
w jaki
? Czy

.

j okolicy

?
przyborów szkolnych czy innych pomocy,
25

lub w wyniku traumatycz
zaproponujmy, zapytajmy, zasugerujmy, ale nie naciskajmy
.
Zadbajmy o to, by dziecko wiedzi
potrzeby
potrzebami

dziecka.

B
,
wspólne

dobrowolne

(nie narzucamy

tego

zadania

nikomu,

rozmawiamy

do klasy.

otrzymamy
powitaniem.
zamieszkania
,
, które
szkole
Uszanowaniem
czy oczekiwaniem
,
26

co pozwol

lasy:
przygotowanie grafik,
i jego

drobnego upominku na powitanie.
lokalne wycieczki
miejsca, boisko,
park.
trudne emocje
w odpowiedzi na sytuacje, których

o

pozwólmy mu

,
Odzwierciedlajmy to,
co pokazuje nam dziecko,
,
, bo je

na konkretne wydarzenie, nie przedstawiajmy tego jako pewnika,
zapytajmy:

27

nie

przytulajmy

dziecka

bez

jego

zgody.

Dziecko

ma

prawo

do decydowania, czego potrzebuje i w jakiej formie. Szanujmy
to i k

Kiedy
zaspokojeniem potrzeb, akcepta
potrzebuje
bycia

dzieckiem

zabawy,

kontaktu

z

rówie
.

N
nujemy takie spotkanie
indywidualne relacje.
W jaki sposób

do klasy
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regionu, z którego pochodzi dziecko? Zapytajmy je o to, czego by

(

czy
wow
a. Dlatego
i obserwowanie dziecka

czy to, co robimy jest ok, czy obserwujemy

(
)
na

przestymulowanie,

dlatego obserwujmy,

widzimy

dostosowujmy

nasze

zau

samych traum, dwóch takich samych sposobów radzenia sobie z nimi
, i potrzeby w odpowiedzi
dla konkretnego dziecka.
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krótkiej informacji na temat budowy mózgu. Zgodnie
struktury mózgu: mózg gadzi, mózg ssaczy i mózg racjonalny. Mózg
gadzi

odpowiedzialny

podstawowych

funkcji

jest

za

monitorowanie

i

kontrolowanie

organizmu
w tej

lu
Mózg racjonalny, czyli kora

(Bartnikowska, Dufner
2021)

wprost

odpowiedzialnej za przetrwanie, znacznie ogranicza ich kierowanie
do kory nowej
równowagi,
otoczeniu,
szkolnych (Bartknikowska, Dufner, 2021)
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iej.

i

dzieci

reakcje ze strony innych
u

samych

dzieci,

ich

wycofanie

czy

e

zachowania

i komunikaty ze strony innych osób. Zadbajmy o to, by dzieci

,
osób,

danego kraju,
jednego kraju na drugi.
!

Wsparcie dla rodzin
Dziecko zdrowieje najszybciej w
Czy jest

kontakt z rodzicami/opiekunami. Pierwszym krokiem jest zbudowanie
przyjmie
pomocy

czy

pokazania

kontakt
Istotne jest

wtedy uruchomienie lokalnej sieci wsparcia (wolontariusze, organizacje)

31

emocji.

To, w jaki sposób
opisane

w artykule autorstwa Pauliny Jareckiej

psycholo

i psychoterapeutki

poznawczo-behawioralnej:
https://dzieciecapsychologia.pl/jak-wspierac-i-czy-rozmawiac-zdziecmi-o-wojnie-w-ukrainie/
poinformujmy
,
Dostosujmy
do e

o co pytasz. Chc

abym jak najlepiej

psychoedukacji (dostosowanej do wieku dzieci)

32

Wsparcie dla nauczycieli

osób
o wielu wyzwaniach

.

, kiedy zda
stajemy przed tak ogromnym zadaniem.
W

my

u

organizacyjnych

Szukamy wiedzy na temat wojny,

e jest to, by w tym

nauczycieli,
psychologów, pedagogów. Poszukajmy wsparcia u profesjonalistów
,
czy jakim wsparciem

konkretne dziecko.
trudne historie, których

wsparcia

33

w moim poczuciu w tym
, w jaki
czy
programowych

mi
, co mówimy do dziecka,
e wszystkim to,

co widzi i czuje dziecko
,

ych krajów.

34

, przed którym stoimy, to nie jest sprint
na krótkim dystansie. To maraton
Albo sztafeta
nas

przychodzi takimi moment biegu, w którym oddajemy

wolontariuszy,

specjalistów,

psychiatrów.
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lekarzy,

psychoterapeutów,
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