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Nauczycielu, 

 

Z pewnością wśród Twoich uczniów, których masz pod opieką są dziewczyny i chłopcy, 

którzy chorują na depresję. Być może cierpią w milczeniu, bo jeszcze nikt nie zauważył, że wymagają 

pomocy i wsparcia. Często jest tak, że najbliżsi, czyli rodzina nie widzą problemu. Rodzice często też 

nie mają wiedzy, jakie zachowania dziecka mogą wskazywać na zaburzenia nastroju. Warto pamiętać, 

że depresja jest chorobą z różnym stopniem nasilenia objawów oraz jest choroba postępującą, która 

w najgorszym wypadku może zakończyć się próbą samobójczą dziecka. Depresja wymaga 

specjalistycznego leczenia. Stąd tak cenna jest uważność wszystkich dorosłych, którzy sprawują 

opiekę nad małoletnimi.  

Spójrz na chwilę na dzieci, które uczysz, które znasz i pomyśl, które  z nich niepokoją Cię 

swoim zachowaniem? Które uzyskują wyniki w nauce poniżej swoich możliwości, a wcześniej uczyły 

się lepiej? Które zmieniły się, wycofały z relacji, z aktywności? Które wcześniej pogodne teraz są 

smutne? Które wcześniej podporządkowane dołączyły do grupy osób łamiących normy społeczne? 

Które zaczęły używać środków odurzających? Czy któreś się samookalecza? A może cierpi na 

zaburzenia odżywiania i uwaga tej osoby skoncentrowana jest na jedzeniu, wymiarach ciała? Może 

uczeń/uczennica staje  się wychudzona? A może ma huśtawki wagi? Może wiesz, że ktoś z Twoich 

uczniów prowokuje wymioty? Który uczeń stał się wybuchowy, agresywny, a wcześniej był spokojny?  

Warto zaproponować rodzicowi i uczniowi konsultację z psychologiem, który zweryfikuje 

stan zdrowia ucznia i odpowiednio zaleci konsultacje z psychiatrą dziecięcym.  

 

Czy coś jeszcze może zrobić pedagog, by pomóc cierpiącemu uczniowi?  

1. Uczniowie cierpiący na obniżony nastrój potrzebują na jakiś okres czasu obniżenia poziomu 

wymagań wobec nich.  

2. W atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa, okazując zrozumienie dla obecnego funkcjonowania 

osoba z depresyjnym zaburzeniem nastroju ma większą szansę na sprawniejszy poziom myślenia, 

kojarzenia i odtwarzania z pamięci.  

3. Chory uczeń potrzebuje zainteresowania, pozytywnej uwagi. Najlepiej zapytać w indywidualnym 

kontakcie: Co się stało, że nie zrobiłaś zadania? Co się stało, że słabo przygotowałeś się do 

sprawdzianu? Czy mogę Ci jakoś pomóc?  

4. Po raz kolejny delikatnie pytać ucznia: Czy zadanie, polecenie jest dla Ciebie zrozumiałe? Czy coś 

Ci wyjaśnić? Czy chcesz o coś zapytać w związku z lekcją, zadaniem, poleceniem?  Czy 

potrzebujesz więcej czasu na przygotowanie się, wykonanie zadania?  

5. W indywidualnym kontakcie ważny jest każdy gest okazanej uwagi i pomocy.  

6. Uczniowie w depresji w sytuacjach trudnych (np. odpytywania) wycofują się z kontaktu, milczą. 

Mają wówczas uczucie pustki w głowie. Nasilają się im negatywne przekonania na własny temat 

(jestem tak głupi, że nawet tego nie wiem; jestem beznadziejny, że nie potrafię tego sobie 

przypomnieć; co ja robię w tej szkole skoro jestem do niczego? ).  Warto proponować odpytanie 

ustne w kontakcie indywidualnym z nauczycielem, bez udziału uczniów, nawe t w warunkach 

zdalnej edukacji. 
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7. Uczeń może potrzebować wydłużonego czasu na zrealizowanie zadania. Warto indywidualnie 

podchodzić do każdej takiej sytuacji. Życzliwe podejście do ucznia/uczennicy w okresie choroby  

i dopytanie o przyczyny nie wykonania zadania na czas (co się stało, że nie zrobiłaś zadania?),  

pozwoli zweryfikować aktualną sytuację i umożliwi wykonanie zadania w wydłużonym czasie.  

8. W relacji z uczniem w depresji wymagana jest od osób dorosłych kontrola emocjonalna  

w zakresie radzenia sobie przez dorosłego ze złością, lękiem, bezradnością. Właśnie te emocje 

mogą się uruchamiać przy kontakcie z chorym uczniem. Wówczas warto porozmawiać o własnych 

odczuciach z kimś dorosłym, kto okaże zrozumienie, czy nawet z psychologiem.  

9. Krzywdzące jest potępianie, oskarżanie, ośmieszanie, karanie ucznia za jakikolwiek sposób 

radzenia sobie z cierpieniem psychicznym przez młodego człowieka. Jeżeli młody człowiek 

podejmuje działania krzywdzącego jego samego lub innych należy skierować do specjalistów w 

celu podjęcia leczenia. Należy pamiętać, że osoba w depresji bardzo cierpi i koniecznie należy 

doceniać wszystkie starania, nawet obecność na lekcji.  

10. Osoby z zaburzeniami depresyjnymi mają tendencję do izolowania się od innych. Warto 

uruchomić pomoc w klasie poprzez inicjowanie pracy grupowej, najpierw do pracy w parze  

z innym uczniem o wysokim poziomie empatii, a następnie odpowiednio do możliwości 

chorującego ucznia w większej grupie 3-4 osób.  

11.  Aby wspomóc proces odbudowywania poczucia wartości uczeń potrze buje okazji do sukcesów 

szkolnych, które będą podkreślane i nazywane przez osoby oceniające (nauczycieli). Każde 

życzliwe słowo doceniające najmniejszy wysiłek będzie czynnikiem leczącym.  

 

Wszystko, co opisane powyżej to propozycja dostosowania wymagań edu kacyjnych do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

chorującego na depresję.  

 

 


