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Efektem kryzysu jest:

naruszenie  (zerwanie) poczucia ciągłości (wczoraj most dzisiaj)

oraz 

zachwianie przekonaniami, które dają bazowe poczucie bezpieczeństwa:

1) Wydarzenia są przewidywalne.

2) To, co się dzieje wokół nas, ma logiczne wyjaśnienie (myślenie magiczne też 

daje poczucie, że rozumiemy, co się dzieje i dlaczego).

3) Za dobre uczynki (wynikające z dobrych intencji) spotyka człowieka coś 

dobrego. 

Psychologiczne skutki kryzysu  
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Przywrócenie równowagi i harmonii 

wewnętrznej (spokój, poczucie bezpieczeństwa, nadzieja, ufność w lepszy stan 

rzeczy) 

i z otoczeniem (poczucie wsparcia, możliwość okazywania i przekazywania swoich 

potrzeb, zamiarów, zdolność do rozmowy, ufność wobec najbliższych osób w 

otoczeniu) 

Cel pomocy (dziecku) w kryzysie
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Koncentracja na:

 Stanie emocjonalnym podopiecznego – To, co przeżywasz jest ok! Jestem tutaj 

obok – możesz na mnie liczyć. 

 Potrzebach – Czego Ci potrzeba? Czego byś teraz chciał? 

 Zasobach – Jesteś dzielny/a - przyszedłeś do nowej szkoły, starasz się 

przyzwyczaić do nowej sytuacji … Co tobie teraz pomaga w tej trudnej sytuacji 

(mama, rodzina, …?); Potrzebuję twojej pomocy w tym i proszę podpowiedz mi, a 

może razem się zastanówmy, co mogę zrobić, abyś poczuł się tutaj (w szkole, z 

nami) lepiej.

 Lepszej (chociaż trochę) przyszłości – Jak by to miało być, abyś poczuł się choć 

trochę lepiej? Jak by to miało wyglądać, żebyś czuł się tu z nami lepiej? Kto lub co 

mógłby Ci w tym pomóc?  

Niekiedy osobie w kryzysie należy najpierw dać się wygadać, wykrzyczeć, wypłakać. …

Główne ukierunkowanie pomocy w PSR w rozmowach z dziećmi
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Pracując z dzieckiem należy pamiętać o współpracy z rodzicami dziecka. 

Współpracujmy z rodzicami, czy z obecnym opiekunem dziecka, na ile to 

możliwe – korzystamy z każdej nadarzającej się okazji, aby przekazać 

nawet jedno, dwa zdania o dziecku – jego zachowaniu w szkole.

Przekazujmy to, co dobrego zauważamy w dziecku, jego zasoby, jego 

postępy – nawet te niewielkie.

Informacje o dziecku (nawet te o niepożądanych* zachowaniach) 

przekazujemy w obecności dziecka!!

* np. Dzisiaj ….. (imię dziecka) miał/a jakiś konflikt, nieporozumienie (mówimy o konkretnym 

zachowaniu) z …..; Wydaje mi się, że dzisiaj … miał/a trudny dzień, wstawał z ławki, patrzył w okno a nie 

na tablicę. Itp.. 

Ważna zasada!
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Koncentracja na „tu i teraz” – stan, potrzeby, zasoby

Z przeszłości wydobywamy (pytamy, zauważamy …) zasoby, wyjątki, 

możliwości – co w tych doświadczeniach (lub kiedyś tam) świadczy o radzeniu sobie (np. trudy 

podróży – odwracanie uwagi od tragicznych przeżyć, chyba, że dziecko chce opowiadać – wtedy 

słuchać, ale „wyciągać” dobre chwile, wspomnienia)

Teraźniejszość  - zdolność do działania (chodzisz do szkoły próbujesz mówić po 

polsku lub „na migi” porozumiewać się z polskimi dziećmi, wspólnie się bawić …) – chwalenie, że 

dziecko sobie radzi w tej trudnej sytuacji 

Przyszłość –plany, cele na miarę dziecka (tworzenie wizji lepszej, ale realnej 

przyszłości i poszukiwanie korzyści, jak to będzie jak: nauczysz się polskiego, poznasz nowych 

kolegów, poznasz Warszawę, poznasz nowe gry i zabawy; Jak – po czym -Twoja mama pozna, że już 

czujesz się w szkole lepiej?)

Schemat interwencji kryzysowej w PSR
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Szybkość działania – im szybciej udzielimy pomocy (samo bycie przy 

osobie pokrzywdzonej), tym lepiej 

Koncentrowanie się na obecnej sytuacji (bycie w obcym kraju, w nowej szkole, 

nieznajomość języka, inne zwyczaje i „obyczaje”)

Emocjonalne wsparcie i podbudowanie poczucia bezpieczeństwa (klimat 

życzliwości, zrozumienia, cierpliwość „pomagaczy”)

Duża liczba kontaktów od towarzyszenia dziecku do podejścia 

dyrektywnego (wydawanie poleceń, które dziecku może wykonać, ale jest w apatii, 

lęku – dobrze zaaranżować sytuację, kiedy inne dzieci także mają coś do zrobienia – na 

ile to możliwe traktować dziecko podobnie jak inne dzieci)

Organizowanie wsparcia rówieśników (polskich dzieci w szkole, dzieci 

ukraińskich – wspólne zabawy, spędzanie czasu)

Cechy interwencji kryzysowej
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Szybkość działania – modelowanie życzliwej, empatycznej postawy, rozmowa o trudnej 

sytuacji ukraińskich kolegów

Koncentrowanie się na obecnej sytuacji (oni są w obcym kraju, w nowej szkole, 

nie znają języka, czasami mogą mieć kłopot ze zrozumieniem naszych zwyczajów i 

„obyczajów” – jak można im w tym pomóc?)

Emocjonalne wsparcie i podbudowanie poczucia bezpieczeństwa (klimat 

życzliwości, zrozumienia, cierpliwość „pomagaczy” i modelowanie takich postaw u 

polskich uczniów)

Duża liczba kontaktów od towarzyszenia dziecku do podejścia 

dyrektywnego (podpowiadania, co mogłoby być dobre dla dzieci ukraińskich)

Organizowanie wspólnego „frontu” pomocy (wspólne zabawy, spędzanie czasu, 

np. poznajemy razem nasze miasto)

Cechy interwencji kryzysowej adresowanej do polskich dzieci
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Zauważaj pozytywne zmiany! – te nawet z pozoru „oczywiste”

Traktuj je jako osiągnięcia dziecka! – Tyle czasu spędziłeś w szkole, a nie 

rozumiesz, co mówią inne dzieci

Chwal!!! dziecko (ukraińskie i polskie) – zauważaj i nazywaj nawet 

bardzo drobne pozytywne zachowania 

Obiecuj tylko to, co możesz zrealizować lub/i co może się stać z dużym 

prawdopodobieństwem.

Mów prawdę! Gdy czegoś nie wiesz - przyznaj się i dawaj nadzieję, o ile 

to możliwe –w taki sposób, aby było to dziecku pomocne. 

Dbaj o siebie – abyś mógł skutecznie pomagać!


