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Mamy już dość...
chaosu informacyjnego,
kreowania poczucia nieustannego zagrożenia,
nieustannych konfliktów, siedzenia w domu, edukacji
zdalnej - niezależnie po której stronie ekranu
jesteśmy!
Z raportów wynika, że ponad połowa uczniów jest
w słabej kondycji psychicznej. Nawet 70% nastolatków ma obniżony nastrój, pogarszające się samopoczucie, poczucie beznadziejności i zawieszenia...
Niestety także ponad 50% nauczycieli mówi
o zmęczeniu, wypaleniu i problemach natury
emocjonalno-psychicznej. Trudno się dziwić.
Pamiętajmy, że kryzys jest indywidualną reakcją na
wydarzenie i zależy od naszej konstrukcji psychicznej, posiadanych zasobów wewnętrznych, w tym
wiedzy i umiejętności.
Każdy się może gorzej czuć. Warto więc być
świadomym objawów depresyjnych i PTSD, warto
też wzmacniać swoją siłę i odporność psychiczną
i uczyć się konstruktywnych sposobów zachowań.
To przyda się nam w każdej trudnej sytuacji...
Tymczasem zapraszamy do lektury drugiego numeru
INSPIRACJI oraz w każdą środę na LIVE na FB
Olsztyńskiego Centrum Edukacji Nauczycieli.
I życzymy Państwu wszystkiego dobrego!
Małgorzata Taraszkiewicz
Zuzanna Taraszkiewicz

.
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Gość
KLUBU
Inspiracje
Tomasz Bilicki
Pedagog, terapeuta,
certyfikowany interwent
kryzysowy (University of
Maryland), trener umiejętności
społecznych. Ukończył psychologię motywacji na Uniwersytecie SWPS oraz kilkaset
godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii. Absolwent programu
szkoleniowego ICISF w modelu
indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ.
Szkolił się także na Uniwersytecie
w Nowym Jorku, Utrechcie
i Harvarda.

Jest koordynatorem Punktu Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży RESTART, Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci
i Młodzieży oraz dyrektorem akredytowanego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli Fundacji Innopolis
w Łodzi.
Członek dwóch amerykańskich organizacji branżowych: International
Critical Incident Stress Foundation
oraz Association for Middle Level
Education.
Jest także nauczycielem – uczy
wiedzy o społeczeństwie w Szkole
Podstawowej nr 35 na łódzkich
Bałutach.
Kontakt w sprawie oferty szkoleniowej: kom. 537-201-300
fundacja@innopolis.pl
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Gość
KLUBU
Agnieszka Ewald
nauczycielka języka polskiego,
certyfikowana trenerka biznesu,
coach.
W 2019 roku wypuściła w świat
swój autorski projekt szkoleniowy
„Odstresowani” i odtąd mówią
na nią „Facetka od stresu”. Pracuje
na różnych poziomach, w różnych
miejscach i z różnymi ludźmi.
Ostatnio głównie z nauczycielami.
Zawsze z uważnością i z dużą
empatią na potrzeby uczestników
szkoleń.

Inspiracje
Uwaga!
Agnieszka zaprasza 5 nauczycieli,
którzy mają w sobie potrzebę
rozmowy coachingowej na bezpłatną
sesję online do 22 grudnia 2020
roku. Wystarczy wysłać swoje
zgłoszenie na
aga@facetkaodstresu.pl
Aga jako odpowiedź na stres - propaguje
zdrowy tryb życia: ruch, picie odpowiedniej ilości wody i dobry sen, który jest
najlepszym czynnikiem budującym odporność.
Jej patent na polepszenie jakości snu to:
wywietrzenie sypialni przed snem; ziółka
na dobranoc (np. melisa z chmielem),
poduszka do snu pokropiona magicznym
eliksirem snu, który robimy tak: woda
destylowana, 30 kropli olejku lawendowego, 30 kropli olejku cytrynowego. 80 ml
buteleczkę napełnij w ¾ wodą destylowaną, dodaj olejki eteryczne, wstrząśnij,
skrop poduszkę i ciesz się dobrym snem,
zdrowiem i życiem!
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Reakcje
na kryzys
To jak kryzys wpływa na
nasze życie i w jakim
stopniu je destabilizuje zależy od zasobów, które
mamy, wiedzy, umiejętności
oraz siły i odporności
psychicznej.
Czy odbierzemy to jako
kryzys traumatyczny to
zależy od już posiadanych
zasobów wewnętrznych,
ale także od poszerzania
własnych umiejętności
wprowadzania różnych
rozwiązań trudnych sytuacji,
co ma wpływ na subiektywną
ocenę sytuacji.
Ta ocena może brzmieć:
rozumiem, panuję nad
sytuacją lub nie mam na nic
wpływu – czuję bezradność.

Jak oceniasz w skali 0-10?
Poczucie zrozumiałości sytuacji?
Czy spostrzegamy docierające do nas
przekazy, informacje jako uporządkowane, spójne, dające się zrozumieć?
Czy czujemy się przytłoczeni, zalewani
sprzecznymi informacjami?
Poczucie zaradności?
Czy oceniam moje zasoby jako wystarczające do sprostania wymaganiom
sytuacji?
Poczucie sensowności?
Czy odczuwam, że wszystko co robię
ma sens? Czy mam poczucie, że podejmuje sensowne działania?
Za reakcję traumatyczną uznawane
są doświadczenia, w których osoby:
- doświadczają poważnego zagrożenia
życia i zdrowia oraz bezpieczeństwa
siebie lub bliskich
- zostają zraniona fizycznie
- przeżywają nagłe zniszczenie domu
i zagładę członków społeczności
w wyniku katastrofy
- są świadkami zdarzenia, podczas
którego inna osoba zostaje zabita,
ciężko ranna lub zraniona.
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PROFILAKTYKA TECHNOWYPALENIA
Szybkie porady
1. PRZYCIEMNIJ EKRAN! (komputera, smartfona, tabletu)
2. Co kilka minut pomrugaj i poruszaj oczami (zrób kilka
ósemek - zawsze zaczynaj od góry do lewej)
3. Co 30 minut przysłoń oczy rękoma (kąpiel w ciemności)
4. SŁUCHAJ (np. webinarów) - bez patrzenia w ekran
5. Co jakiś czas zrób kilka głębokich oddechów
6. ... i kilka ćwiczeń rozciągających
7. Rozluźnij oczy i szczękę
8. Skorzystaj z kropli nawilżających do oczu
9. Ustaw roślinę obok komputera i co jakiś czas popatrz na
nią, wykonując bardzo wolne ruchy oczami.
10. Policz ile godzin jesteś przed ekranem?
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Stres pourazowy
Reakcja stresu pourazowego jest to zespół zachowań, reakcji emocjonalnych
i myśli związanych z wydarzeniem traumatycznym. Powinniśmy wiedzieć, że
czas trwania tej reakcji - uznanej jako normalnej, może wynosić do około
6 miesięcy po wydarzeniu. Ale jeśli silne reakcje utrzymują się dłużej wtedy
mówimy o syndromie stresu pourazowego
PTSD (Post- Traumatic Stress Disorder).
Aby normalna reakcja PTS nie przerodziła się w PTSD stosuje się interwencje
kryzysową - odreagowanie emocjonalne.
Odreagowanie ma na celu wyciszenie lęków. Może ono być stosowane w każdej sytuacji traumatycznej poczynając od względnie niewielkiego wypadku,
aż do poważnej klęski. Nie zajmujemy się skalą katastrofy, ale tym jak ludzie
reagują i jaki miała ona na nich wpływ.
Uwaga - odreagowanie nie jest procedurą psychoterapeutyczną!
To forma profilaktyki, którą stosuje się, aby zapobiec następstwom przeżycia
zdarzeń, które są silnym stresem. Ludzie po katastrofie mogą reagować różnie
i jest to normalne. Te reakcje wyciszają się w miarę upływu czasu i nie powinny
później już występować. Granica czasowa to około pół roku po wydarzeniu.
Odreagowanie zwiększa szans na dobre poradzenie sobie z napięciem, jakie
im towarzyszy po przeżyciu traumatycznym. Celem odreagowania jest
omówienie zdarzenia, powiedzenia jakie towarzyszyły im myśli, emocje.
Odreagowanie jest sposobem na otwarte mówienie o swoich uczuciach
w czasie wydarzenia traumatycznego.
Odreagowanie powinno wpłynąć na zmniejszenie skutków stresu i minimalizację głębokości lub zapobieganiu wystąpienia Zespołu Stresu Pourazowego.
Odreagowanie jest działaniem stosowanym wobec wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zetknęli się z traumatycznym wydarzeniem.
Najbardziej klasyczna forma interwencji kryzysowej to zapewnienie
wsparcia i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Interwencja może mieć
charakter pomocy medycznej, psychologicznej, socjalnej czy prawnej.
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INTERWENCJA KRYZYSOWA
Co można robić?
wysłuchać,
dawać wsparcie emocjonalne ułatwiające odreagowanie,
przeciwdziałać tendencjom do zaprzeczania,
dokonać oceny dotychczasowych sposobów radzenia
sobie,
szukać sprawdzonych strategii działania,
stworzyć plan pomocy.

Czego unikać?
pocieszania,
dawania rad,
pouczania,
tłumienia reakcji emocjonalnych,
pospieszania w działaniu,
wymuszania szybkich decyzji,
zbyt szybkiego podawania leków
uspokajających!

!
11

JAK
PRZETR
WAĆ...
Pamiętajmy, że kryzys jest indywidualną reakcją na wydarzenie
i zależy od naszej konstrukcji psychicznej, posiadanych zasobów
wewnętrznych, w tym wiedzy
i umiejętności .
Warto wiec wzmacniać swoją siłę
i odporność psychiczną, coraz
lepiej poznawać jak działa nasz
organizm (jako element natury!)
i uczyć się konstruktywnych
sposobów zachowań.

To przyda nam się w każdej trudnej sytuacji, ale także na co dzień,
kiedy już wrócimy do normalnego
życia.

... kryzys?
Warto się nauczyć sposobów jak
przetrwać ten czas we względnie
dobrej kondycji, złagodzić lęki,
wzmocnić siłę i odporność
psychiczną, nauczyć się efektywnych zachowań, utrzymać poczucie bezpieczeństwa i zaufania, że
będzie dobrze…
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Refleksje spisane po
spotkaniu z Tomaszem
Bilickim
Przedstawione przez Tomasza Bilickiego badania i fakty odnoszące się do
dziedziny jaką jest interwencja kryzysowa czy psychologia kryzysu:
1) Niewątpliwie wciąż jesteśmy w sytuacji, która sprzyja kryzysowi.
2) Kryzys jest reakcją na wydarzenie, więc każdy z nas może na wydarzenia
inaczej reagować. Najsilniejsze reakcje występują u osób: z wysoką wrażliwością, niską samooceną, zaburzeniami lub strategiami chowania kryzysu „do
szafy” . U młodzieży dochodzi do tego kryzys adolescencyjny.
3) Ponad 50 proc nauczycieli (65%) oraz uczniów czuje się obecnie gorzej
fizycznie. Tendencja ta dotyczy także stanu psychicznego. Wygląda na to,
że właściwie po obu stronach ekranu mamy do czynienia z osobami, których
podatność na bycie w kryzysie znacząco wzrasta. W przytoczonych badaniach na uwagę zasługują wskaźniki dotyczące rodziców- to kolejna po
dzieciach i nauczycielach grupa osób narażonych na doświadczanie skutków
kryzysu.
4) Należy troszczyć się i być czujnym nawet wobec grup deklarujących, że
obecna sytuacja im odpowiada. Uczniowie - introwertycy lub mający fobie
społeczne mogą czuć się teraz bardziej komfortowo, natomiast powrót do
szkół po nauczaniu zdalnym będzie dla nich zwielokrotnionym wyzwaniem
·5) Eskalacji kryzysu sprzyjają takie postawy - zwane typami administratorów
- jak uparty krytyk, ślepy fan, paranoik czy dyktator - warto przeczytać czym
się charakteryzują i jaki to może mieć na nas wpływ.
6) Teraz wyraźnie potrzebujemy (uczniowie, rodzice, uczniowie) budowania
przyjacielskich relacji - życzliwie i przyjacielskie traktowanie ucznia. Jjest to
najważniejszy element w profilaktyce przeciw zaburzeniom psychicznym,
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samobójstwom oraz samookaleczaniu się dzieci i młodzieży.

7) Nieprawdopodobna tendencja wzrostowa wyżej wymienionych sytuacji
oraz zapaść systemu pomocy psychiatrycznej nadają jednoznaczny
priorytet dla dbałości o stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży!
8) Codzienna dbałość o stan psychiczny wszystkich osób, z którymi mamy
na co dzień do czynienia opiera się na prostych działaniach: budowaniu
wysokiej samooceny, pozwalaniu sobie na słabości i postawie przyjacielskiej,
w której dominujące jest pozwalanie sobie na błędy, słabości i akceptowanie
tego w sobie i innych.
9) W obecnej sytuacji należy wzmacniać działania na rzecz budowania
dobrostanu. Dobrostan aktualnie nie jest luksusem lub fanaberią, lecz
koniecznością. Wśród tych działań na uwagę zasługują takie proste gesty jak
separacja między domem, a pracą, choćby w postaci zmiany ubrania; techniki
relaksacyjne, posługiwanie się oddechem, masaż, trening mentalny.
Można sięgnąć po zalecenia osób przebywających w zamkniętych powierzchniach, jak np. astronauci na orbicie okołoziemskiej . Inspirujący w tym
temacie jest Scott Kelly, który spędził 340 dni w kosmosie i rutyna o której
opowiada (więcej na ten temat https://www.space24.pl/samotny-jakastronauta-uczestnik-misji-na-iss-radzi-jak-przetrwac-izolacje)
10) Sytuacja pandemiczna jest wyjątkowym czasem, w którym zobligowani
jesteśmy do dbania także o nieobecnych. Jeśli któregoś z uczniów zaczyna
brakować na zdalnych lekcjach lub generalnie ucina się kontakt z nimi naszym zadaniem, jest dowiedzieć się do się z nimi dzieje. Gdy zagraża im
śmiertelne niebezpieczeństwo nie obowiązuje nas, ani innych dzieci w klasie,
tajemnica korespondencji, ani utrzymanie tajemnicy, nawet jeśli obiecaliśmy
zachować dyskrecję.
11) Czas pandemii to moment na bardzo uważne budowanie relacji
z uczniami - nie może się ono opierać na trudnych doświadczeniach. Nie
oznacza to, że uczeń ma nie spotykać się z krytyką. Jednak krytyka ta ma być
przekazana tak, aby go nie umniejszać, nie zawstydzać a najlepiej, gdy
pozwala utrzymać proporcje „2 razy pogłaskać po głowie, 1 raz daję uwagę”
lub nawet „5 razy głaszczemy po głowie, 1 raz uwaga”; Wiemy już, że
negatywne komunikaty plus trudne doświadczenia plus brak sprawczości
dają w efekcie niższą samoocenę (a tym samym cierpienie). Unikajmy zatem
generalizacji, „ty zawsze”, „on nigdy”, „jak zwykle”, a na pewno nie mówmy
„weź się w garść” i nie prowokujmy sytuacji, w których uczniowie się nas
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boją!

12) W Polsce, każdego dnia dwie mode osoby skutecznie odbierają
sobie życie! Czyli w każdym roku ZNIKA JEDNA SZKOŁA!
Rozejrzyj się po swojej klasie kto z twoich uczniów może cierpieć tak,
że odebranie sobie życia staje się jedynym sposobem na ulgę?
Możesz być zaskoczony, bo na pierwszy rzut oka nie odszyfrujesz, którzy z
Twoich uczniów zbliżają się do tak dramatycznej decyzji - może to być
piątkowy uczeń lub grzeczna i uśmiechnięta uczennica.
.
·13) Jedyne co możemy zrobić to budować system wsparcia dla swoich
uczniów poprzez: codzienne dobre słowo, tworzeniem prostych „kanałów
kontaktowych” (np. poprzez szybki kontakt
z bibliotekarzem, psychologiem lub inną wybraną osobą, budzącą w
uczniach zaufanie), a także ucząc dzieci rówieśniczej interwencji
kryzysowej.

I przede wszystkim poza standardowym pytaniem:
Czy szkoła nie ma problemu z uczniem?
warto zadań jego wersję odwrotną:

CZY UCZEŃ NIE MA PROBLEMU ZE SZKOŁĄ?
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Checklista priorytetów
na co dzień

UŚMIECHAĆ SIĘ, ŚMIAĆ NA GŁOS
POTAŃCZYĆ O PORANKU LUB
WIECZORKU

POŚPIEWAĆ PODCZAS PRACY ONLINE OCZYWIŚCIE W PRZERWIE :))

NAWADNIAĆ SIĘ (KAWA SKŁADA SIĘ
Z WODY, ALE NIE NAWADNIA!)

POMYŚLEĆ ZA CO JESTEM DZIŚ
SZCZEGÓLNIE WDZIĘCZNY?
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A POD WIECZÓR...
POZYTYWNA UWAŻNOŚĆ

POMYŚL DZISIEJSZY DZIEŃ BYŁ
DOBRY, PONIEWAŻ…
Zobaczyłem piękny wschód słońca
Miałem udaną lekcję
Coś mnie rozśmieszyło...
Zrobiłem 50% planu na dziś!
Byłem na fajnym spacerze.
Miałem interesujące spotkanie
Usłyszałem coś miłego o sobie
Kupiłam piękne kwiatki (sobie)
Uratowałem zupę od przypalenia
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

DOPISZ - ZAZNACZ ODPOWIEDNIO!
MNÓŻ DOBRE ZDARZENIA!
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ZAPRASZAMY DO
OTWARTEGO KLUBU DLA
N A U C Z Y C IE L I

I N S P IR A C J E
W KAŻDĄ ŚRODĘ
G. 17.30

INFORMACJE NA WWW.OCEN
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