
Rodzicom ku uwadze ! 

Maj – czerwiec 2015 r. 

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży                                               

– jak wspierać nastolatki w domu i szkole? 

Jesteśmy szkołą promującą zdrowie. 

W kwietniu 2015 roku uczestniczyliśmy w IV Wojewódzkiej Konferencji Szkół 

Promujących Zdrowie, na której został zaprezentowany bardzo ciekawy wykład 

na temat „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – jak wspierać nastolatki               

w szkole?”.  

Bardzo ważna jest w tym zakresie współpraca z rodzicami. 

Chcemy zwrócić uwagę Państwa na niektóre sygnały ostrzegawcze dotyczące 

nieprawidłowego stosunku do jedzenia.  

 Gwałtowne zmiany uwagi. 

 Izolowanie się. 

 Koncentracja na wyglądzie, sylwetce. 

 Niezadowolenie mimo prawidłowej wagi. 

 Ukrywanie kształtu ciała (te zachowania są też typowe dla nastolatków, 

budzą niepokój jeśli występują z innymi). 

 Unikanie wspólnych posiłków, jedzenie w ukryciu, chowanie jedzenia. 

 Utrzymujące się zainteresowanie dietami. 

 Intensywny wysiłek fizyczny (intensywna nauka). 

 Przewlekłe zmęczenie. 

Wśród nastolatków występują przypadki – samouszkodzenia. 

Na co należy zwrócić uwagę ? : 



 Na izolowanie się. 

 Blizny, zadrapania, skaleczenia. 

 Ubieranie się nieadekwatnie do pogody – zakrywanie ran. 

 Unikanie lekcji w- f, znikanie np.: w łazience. 

 Noszenie przy sobie ostrych przedmiotów (pinezki, żyletki). 

 Nieumiejętność radzenia sobie z emocjami – skrajne reakcje. 

 Apatia. 

 Temat bólu, cierpienia, zranienia np.: w rysunku czy wypracowaniu. 

Jak rozmawiać z nastolatkiem? 

 Postarać się zachować spokój. 

 Powoli mówić dziecku o emocjach jakie przeżywa. 

 Traktować poważnie emocje i motywy dziecka. 

 Akceptować dziecko. 

 Nie potępiać, nie ośmieszać, nie krytykować. 

 Nie wzbudzać poczucia winy i wstydu. 

 Nie bagatelizować problemów nastolatka. 

 Mieć dla swojego dziecka czas. 

 Umieć słuchać tego, co mówi nasze dziecko. 

 Być cierpliwym. 

            Nieocenione znaczenie dla problemów dziecka ma dobra rodzina                     

i dobrzy nauczyciele, którzy wspierają nastolatków i pomagają im, dzięki czemu 

nastolatkowie mają szansę na konstruktywne i satysfakcjonujące rozwiązanie 

kryzysu.  

W przypadku pogłębiających się zachowań autodestruktywnych jest konieczna 

współpraca ze specjalistami. 

 


