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  Dane epidemiologiczne wskazują, że na depresję kliniczną wśród 

dzieci i młodzieży cierpi 1% dzieci w wieku przedszkolnym, 2 % dzieci  

w wieku między 6 a 12 rokiem życia (równie często chorują dziewczynki  

i chłopcy), a w wieku nastoletnim może to być aż 20 populacji (częściej 

chorują dziewczęta). 

   

  Pojawienie się depresji u dzieci i młodzieży staje się predyktorem 

wystąpienia w późniejszym życiu tego zaburzenia.  

 

  Depresja w okresie młodzieńczym zwiększa ryzyko samobójstwa, 

nadużywania substancji psychoaktywnych, ryzyko gorszego 

funkcjonowania w pracy, czy trwałych trudności interpersonalnych  

w wieku dorosłym. 







  Na depresję kliniczną mogą zachorować zarówno 

wzorowi uczniowie, jak i wagarujący – podobnie jak cukrzyca 

czy niedoczynność tarczycy, choroba ta może dotknąć 

każdego z nas. 



utrata obojga lub jednego z rodziców, 

rozwód w rodzinie, 

brak uwagi ze strony bliskich, 

depresja (podłoże genetyczne) lub inna choroba przewlekła w rodzinie, 

przeciążenie obowiązkami szkolnymi (nacisk na naukę i uczestnictwo  

w zajęciach dodatkowych),  

niepowodzenia szkolne (ciężar oceny, wymóg dorównania osiągnięciami 

rówieśnikom, poczucie stałej presji), 

Depresja u dzieci i młodzieży – możliwe przyczyny



przemoc rówieśnicza i środowiskowa wobec dziecka,  

brak czasu na przyjemności i brak możliwości pielęgnowania własnych,  

a nie cudzych zainteresowań, 

schorzenia somatyczne (np. cukrzyca, tarczyca, nowotwory), 

nieakceptowanie swojego wyglądu,  

problemy w relacjach z rówieśnikami, poczucie samotności,  

nieszczęśliwa miłość, czy nieoczekiwane rozstanie. 

Depresja u dzieci i młodzieży – możliwe przyczyny





wyraźne zmniejszenie osiągnięć szkolnych, 

problemy z pamięcią i koncentracją uwagi (niemożność przyswajania 

wiedzy), 

osamotnienie (oddalenie się od rodziców i kolegów), 

zahamowanie emocjonalne, znudzenie, bardziej intensywne poczucie 

winy, uczucia zaniepokojenia, lęku, nieużyteczności i gardzenia sobą, 

niestabilność emocjonalna, drażliwość, 

tworzenie negatywnego obrazu samego siebie (mniejszy stopień 

szacunku), 

zniekształcenia dot. świata i rzeczywistości, 

trudności z podejmowaniem decyzji, 

Dzieci z depresją w wieku szkolnym ujawniają 

następujące symptomy:



nadmiarowe poczucie odpowiedzialności (za przykrość sprawianą rodzicom, 

nauczycielom), 

anhedonia – brak lub utrata zdolności do przeżywania jakiejkolwiek 

przyjemności, 

zmniejszenie poziomu aspiracji, 

poczucie bycia niezdolnym do stawienia czoła codziennym czynnościom 

(które przedtem dziecko normalnie wykonywało), 

 fobia szkolna (może skłaniać osobę do wagarowania albo symulowania 

choroby, których w rzeczywistości nie ma), 

intensyfikacja zachowań ryzykownych, czy też zamiarów samobójczych. 

Dzieci z depresją w wieku szkolnym ujawniają 

następujące symptomy:



         Trudności w nauce szkolnej => porażka szkolna => DEPRESJA 

 

 

Uczeń próbujący bezskutecznie wielokrotnie przyswoić dany zakres wiedzy 

doświadcza frustracji i rozczarowania. Młody człowiek nie widzi rezultatów 

swojej pracy, ani żadnych bezpośrednich korzyści.  

 

 

 Niepowodzenia szkolne uważane są za przyczynę i konsekwencję 

 depresji, pod którymś z tych przejawów: 

 

zmniejszenie osiągnięć szkolnych ucznia, 

pojawienie się poważnych trudności w nauce. 

 

 

 

 

 

 



Przykładowe błędne koło w depresji:

Obniżenie nastroju, 

brak siły i energii do 

działania 

Pozostanie w łóżku 

zamiast spotkania  

z przyjaciółmi 

Ucieczka w sen  

i nic nierobienie 

Poczucie winy  

i karanie się  

w myślach i/lub 

czynach 



Pedagogiczne środki wspierające w pracy  

z uczniem depresyjnym. 

  





Rola nauczycieli i wychowawców.  

Problemy w nauce.

Nauczycielu ucz dzieci zaangażowania, tego, że sukces to 2% talentu  

i 98% ciężkiej pracy. Pokazuj, jak ważna jest wiedza i umiejętności,  

a nie oceny.  

 

Obserwuj swoich uczniów, reaguj na ich trudności. Zmianę  

w funkcjonowaniu w szkole potraktuj jako sygnał i powód do rozmowy 

z nimi. Nie karz wychowanków za niepowodzenia, spóźnienia  

i nieobecności związane z depresją.  

 

Dawaj młodym ludziom szansę na poprawę. Wspieraj ich, doceniaj 

postęp, motywuj.  



Rola nauczycieli i wychowawców.  

Problemy w nauce.

W obliczu wrażenia nietolerancji i wyczerpania intelektualnego ucznia, 

nauczyciel może wspomóc w minimalizowaniu negatywnych efektów, 

które towarzyszą wysiłkowi uczenia się, może pokazać uczniowi 

radość szukania i znajdowania rozwiązań, dochodzenia do małych 

celów i przezwyciężania trudności.  

 

Może pomóc uczniowi uczyć się lepiej i szybciej, kształtując jego 

funkcje pamięciowe, koncentrację uwagi oraz rozwijając myślenie 

logiczne i myślenie przyczynowo-skutkowe. 



Należy dostosować wymagania do obniżonych 

możliwości, motywując dziecko do wykonywania 

prostych zadań, które zakończone sukcesem będą 

poprawiać jego samoocenę. 



Rola nauczycieli i wychowawców.  

Zbyt mało uwagi i czasu dorosłych.

Nauczycielu bardzo często to ty jesteś jedynym dorosłym, z którym 

uczeń może porozmawiać. Jeśli masz taką możliwość, dyskutuj ze 

swoimi uczniami na lekcjach, pytaj ich o opinię, o plany.  

 

Jeśli widzisz, że twój uczeń jest smutny, zdenerwowany, opuszcza 

lekcje, postaraj się zapytać o jego nastrój, o to, co słychać, co się  

z nim dzieje. Opowiedz, co zauważyłeś i co cię niepokoi.  

 

Zaproponuj pomoc, rozmowę. Nawet jeśli uczeń z niej nie skorzysta, 

będzie to dla niego istotny sygnał, że jest dla kogoś ważny, że ktoś 

zwraca na niego uwagę, troszczy się o jego samopoczucie. 



Rola nauczycieli i wychowawców.  

Trudne relacje z dorosłymi.

Nauczycielu staraj się być w kontakcie ze swoimi uczniami, 

rozmawiać z nimi, poznać ich. Oni naprawdę potrzebują dobrych 

relacji z dorosłymi i mądrych drogowskazów.  



Rola nauczycieli i wychowawców.  

Funkcjonowanie w przestrzeni społecznej.

Nauczycielu rozmawiaj z uczniami o bezpieczeństwie w sieci, o ich 

odpowiedzialności za to, co piszą i wrzucają do Internetu. Rozmawiaj 

o cyberprzemocy i hejcie.  

 

Jeśli otrzymujesz sygnały od uczniów, że coś niepokojącego dzieje się 

na przykład na grupie klasowej czy w innej przestrzeni Internetu – 

reaguj.  



Rola nauczycieli i wychowawców.  

Nadmiar zajęć i brak ruchu.

Nauczycielu jeśli możesz, rozmawiaj z uczniami i ich rodzicami  

o odpoczynku, o planowaniu czasu wolnego, o kształtowaniu 

umiejętności relaksowania się.  

 

Nawet jeśli nie uczysz wychowania fizycznego, możesz zachęcać 

uczniów do aktywności, opowiadać o swoich pasjach, proponować 

alternatywne formy spędzania czasu. 



Rola nauczycieli i wychowawców.  

Negatywna wizja świata w mediach.

Nauczycielu bądź z dziećmi, rozmawiaj, komentuj, uświadamiaj różne 

mechanizmy medialne. Wspieraj w kształtowaniu postawy krytycznej, 

umiejętności dystansowania się. 



Rola nauczycieli i wychowawców.  

Negatywna wizja przyszłości.

Nauczycielu staraj się akceptować dzieci takimi, jakie są, z ich wadami  

i zaletami, z ich wizją siebie. Daj uczniowi odczuć, że akceptujesz fascynację 

młodego człowieka tym, co robi, czym się interesuje. Ważne, by dzieciaki 

uczyły się robić dobrze to, co robią, i szukały zajęć, które przynoszą im 

satysfakcję oraz pozwalają realizować ich potencjał.  

 

Pokazuj nastolatkom, że w tym okresie rozwoju nie muszą wiedzieć, kim chcą 

zostać i jakie studia skończyć, że mało jest w życiu decyzji, których nie da się 

zmienić. Przecież można zmienić wybrany profil klasy, kierunek studiów, pracę, 

zawód. Zwłaszcza że prognozy dotyczące rynku pracy wskazują, że za kilka, 

kilkanaście lat normą będzie kilkukrotne w ciągu życia przekwalifikowanie. 

Uczmy więc elastyczności, szukania siebie w świecie. 



Rola nauczycieli i wychowawców.  

Brak umiejętności radzenia sobie  

z niepowodzeniami i trudnościami.

Nauczycielu pokazuj uczniom, jak mogą sobie radzić ze szkolnymi 

problemami, z konfliktami z koleżankami i kolegami, jeśli to możliwe na bieżąco 

staraj się mediować konflikty w klasie. 

 

W przypadku ucznia nieśmiałego, depresyjnego pomóż mu w nawiązaniu 

relacji z rówieśnikami, stopniowo angażuj w życie klasy, włączaj w prace 

zespołowe, umożliwiaj organizowanie pomocy koleżeńskiej podczas zajęć 

lekcyjnych.  

 

Potwierdzaj naturalne zdolności ucznia, wzmacniaj poczucie jego osobistej 

wartości, umacniaj jego poczucie bezpieczeństwa i otwieraj przed nim 

oczekiwania przezwyciężenia trudności i osiągania lepszych wyników 

szkolnych. 



Rola nauczycieli i wychowawców.  

Brak umiejętności radzenia sobie  

z uwagami i krytyką.

Pomagaj im w adekwatnym ocenianiu wyników ich pracy, umożliwiaj 

inspirujące dyskusje na lekcjach.  

 

Pytaj, czy one same są zadowolone z tego, co zrobiły, przyjmując jednocześnie 

ich perspektywę, jeśli taki poziom pracy czy taka ocena z danego przedmiotu 

są dla dziecka wystarczające. 

 

Kształtuj u uczniów postawy asertywne, inspiruj do rozwijania umiejętności 

aktywnego słuchania i życzliwego wyrażania swoich opinii na temat 

rówieśników. Pomagaj mu odkrywać osobiste zasoby, mocne strony. 



Jak rozmawiać z uczniem, którego podejrzewamy  

o depresję? 

 

 Nie mówić Mówić  

Dlaczego znowu nie przychodzisz 

na moje lekcje?! 

Co się stało, że opuściłeś 

ostatnie dwie lekcje? 

Dlaczego nie było cię na 

ostatniej klasówce? Znów nie 

odrobiłeś pracy domowej! 

Co się dzieje, że nie pozwala ci 

to przygotować się do 

sprawdzianów i lekcji? 

Masz tydzień na zaliczenie 

ostatniej klasówki! 

Jak myślisz, ile potrzebujesz 

czasu, żeby zaliczyć zaległy 

materiał? 1 czy 2 tygodnie? 



Jak rozmawiać z uczniem, którego podejrzewamy  

o depresję? 

 

 Nie mówić Mówić  

Jak tak dalej pójdzie, to nie 

zdasz do następnej klasy, nie 

dostaniesz się do LO, nie zdasz 

matury. 

Rozumiem, że potrzebujesz 

czasu na zaliczenie zaległości. 

Pomogę ci zaplanować, w jaki 

sposób to zrobić. 

Zawiodłem się na tobie… 

Wydawałeś się takim dobrym 

uczniem. 

Co sprawia, że ostatnio masz 

takie trudności w nauce i 

skupieniu? Czy mogę coś zrobić, 

aby ci pomóc? 

Ogarnij się i weź się wreszcie do 

pracy! 

Co mogłoby ci pomóc ułatwić 

opanowanie tego materiału? 



Jak rozmawiać z uczniem, którego podejrzewamy  

o depresję? 

 

 Nie mówić Mówić  

Dlaczego uciekasz ze szkoły? Czy masz wsparcie w tym 

trudnym okresie? Jak szkoła 

może ci pomóc w rozwiązaniu 

twoich problemów? 

Co się z tobą dzieje! Wyglądasz 

jakbyś się naćpał? 

Wydaje mi się, że potrzebujesz 

pomocy specjalisty. Pomogę ci  

i porozmawiamy z rodzicami. 

Wspólnie zdecydujemy co będzie 

dla ciebie najlepszym 

rozwiązaniem. 





Środki możliwe do zastosowania w szkole wobec młodzieży, 

która przejawia skłonności samobójcze:

zapewnienie dziecku ciepłego kontaktu przez to, że potrzebny czas 

zostanie wykorzystany na przebywanie z nim i szczere  wysłuchanie go, 

 

umożliwienie dziecku większej ekspresji i werbalizowania swoich myśli  

i uczuć związanych ze szkołą, kolegami, rodziną i stosunkiem do siebie 

samego (w trakcie pracy terapeutycznej uczeń depresyjny może 

manifestować agresywne zachowanie i myśli mogą przybrać agresywny 

ton). 



Środki możliwe do zastosowania w szkole wobec młodzieży, 

która przejawia skłonności samobójcze:

 Nauczyciel ze swojej pozycji wychowawcy może swą postawą 

empatyczną (bez przyjmowania pozycji osądzającej lub moralizatorskiej) 

pozwolić na komunikowanie dziecięcych i młodzieńczych potrzeb, obaw.  

 

 Warto być w kontakcie bezpośrednim, szczerym i uczciwym, 

umieć przejść do meritum problemu, a nie krążyć wokół niego. 





świadomość, że szkoła jest sceną, gdzie uczeń się integruje, zakorzenia  

i potwierdza swoją osobowość, kiedy jego koledzy przyjmują go takim, jakim 

jest, 

nauczyciel powinien uruchomić swoje zdolności pedagogiczne, aby wyrwać 

dziecko z niepowodzeń szkolnych, 

powinien postarać się zidentyfikować przyczyny niepowodzeń szkolnych, 

 powinien oddziaływać na motywację do pracy, wzrost zaufania do siebie  

i swoich możliwości, 

w złożonych sytuacjach powinien interweniować w sposób bardziej 

selektywny i wyspecjalizowany i wspomóc rodzinę w zorganizowaniu 

specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. 

Pomoc ze strony szkoły:



Znaczenie współpracy szkoły z rodzicami:

Jeśli uczestniczenie ucznia w zajęciach staje się dla niego bardzo 

trudne lub wręcz niemożliwe można zorganizować nauczanie 

indywidualne. 

 

Przeznaczone jest ono dla uczniów, którzy ze względu na stan 

zdrowia, także zdrowia psychicznego (na przykład z powodu 

nasilonych lęków, depresji), nie są w stanie uczęszczać do szkoły.  

W takim przypadku wszystkie przedmioty są realizowane na 

indywidualnych lekcjach w domu ucznia.  



Znaczenie współpracy szkoły z rodzicami:

Aby skorzystać z takiej formy pomocy, potrzebny jest kontakt  

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, z którą dana szkoła 

współpracuje, oraz pozyskanie zaświadczenie od lekarza specjalisty – 

w tym przypadku psychiatry dziecięcego.  

 

Ważne jest, aby nawet podczas przedłużającej się nieobecności 

uczeń lub jego rodzice utrzymywali kontakt ze szkołą. Dzięki temu 

nauczyciele będą znali sytuację ucznia i będą mogli odpowiednio 

reagować.  



 

 

Należy pamiętać, że depresja jest chorobą, a nie zachowaniem 

intencjonalnym czy wadą charakteru wynikającą z lenistwa. 



Zasady ułatwiające powrót dziecka do szkoły:

• Jeśli uczeń przychodzi do szkoły po nieobecności, nie jest tego dnia 

pytany ani nie ma sprawdzanych prac domowych.  

 

• Nauczyciele nie komentują jego pojawienia się w szkole ani jego 

nieobecności na forum klasy.  

 

• Jeśli chcą z nim porozmawiać, warto, by rozmowa odbyła się 

indywidualnie, w dyskretnym miejscu.  

 

• Nauczyciele z pewnym wyprzedzeniem ustalają z uczniem termin  

i zakres sprawdzania jego wiedzy – przede wszystkim rozkładając 

materiał na etapy (!). 



Zasady ułatwiające powrót ucznia do szkoły:

• Podczas przedłużającej się nieobecności uczeń może wykonywać  

w domu prace, które podlegają ocenie, na przykład dłuższe prace 

pisemne. 

 

• Jeżeli to możliwe warto aby prowadzić lekcje w sposób 

przewidywalny, bez wprowadzania zbyt dużej ilości stresorów. 

 

 

 

 



 

Depresja to poważne zaburzenie nastroju, mogące prowadzić do 

samobójczej śmierci pacjenta. Z tego względu nie wolno lekceważyć 

objawów choroby, a młody człowiek musi bezwzględnie uzyskać 

specjalistyczną pomoc.  

 

Podczas leczenia i terapii niezbędna jest ścisła współpraca rodziców  

z nauczycielami, bowiem w tych dwóch środowiskach funkcjonuje  

i przechodzi swoją terapię uczeń/dziecko. 



DZIĘKUJEMY  ZA  UWAGĘ 


