
CO MŮŽETE OČEKÁVAT?
Normální reakce dětí na nenormální situaci.
Mnoho otázek co se bude dít, jak to bude probíhat, co musí dodržovat.
Nejistotu, jak to bude dál.
Radost, že jsou zpět se svými spolužáky, kamarády, učiteli.
Zklamání, že do školy nenastoupili všichni kamarádi.
Zklamání z organizace výuky.
Nechuť, že se musí vrátit zpět do pravidelného režimu.
Stres ze změny, odchodu z domova, kde jim bylo dobře.
Strach z výuky, písemek, známkování.
Strach ze závěrečného hodnocení.
Obavy o zdraví.
Obavy z reakcí okolí, ze svého postavení mezi kamarády, ve třídě.
Únavu ze všech změn, z náročnosti situace, ze situace v rodině i ve škole.
Menší děti mohou více vyhledávat přítomnost rodičů, více na vás lpět,
více se potřebovat mazlit, objímat, ujišťovat, že jste s nimi a pro ně.
Některé děti jsou v pohodě a nijak výrazněji se jich celá situace nedotkla,
neprožívají ji, ale mohou být v důsledku toho zmatené z prožívání
ostatních.
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ZPÁTKY DO
ŠKOLY

JAK MŮŽETE DĚTEM POMOCI?
Počítejte s tím, že reakce dětí mohou být různé. Zvýrazněné, utlumené i
zcela běžné.
Dejte najevo podporu, dítě potřebuje pocit jistoty. "Společně to
zvládneme."
Dejte dětem dostatek informací - přiměřeným způsobem. Odpovídejte
popravdě na jejich otázky, tak aby jim bylo jasné, co se bude dít, co je
čeká, jak to bude probíhat.
Naslouchejte jim. Je důležité dát dětem možnost mluvit o svých pocitech
a myšlenkách –  prostor pro sdílení  pocitů a myšlenek může zafungovat
jako to, co děti potřebuji nejvíce. Pokuste se prožívání vašich dětí
nehodnotit. Nejprve vyjádřete pro jejich emoce porozumění, pocity jim
nevyvracejte . Teprve poté s nimi můžete hledat případné řešení.
Snažte se nepřenášet své obavy a strachy na dítě.
Myslete na sebe - odpočívejte, buďte na sebe hodní, pečujte o sebe. Tyto
dny mohou být náročné nejen pro vaše děti a učitele, ale také pro vás
samotné. Vaše vlastní psychické rozpoložení nezřídka ovlivní i psychické
rozpoložení dítěte. Vaše osobní pohoda je tedy velmi důležitá pro
zajištění pohody vašich dětí.  Proto je vždy tak důležité postarat se o svou
duševní pohodu. Udělejte pro sebe něco pěkného, příjemného. 
Děti se v těchto dnech učí pro život velmi důležitou věc: vyrovnávat se s
novou často nejistou situací. Buďme jim oporou krok po kroku. Snažme se
nebagatelizovat ani nepanikařit. 

CO DĚLAT, KDYŽ TO NEJDE?
Komunikujte se školou, s učiteli. Sdělte jim své obavy, potíže. Požádejte o
pomoc.
Sdílejte obavy, zkušenosti, strasti i radosti s dalšími rodiči, pečovateli.
Obraťte se o podporu k dalším pomocníkům a odborníkům - výchovný
poradce, školní psycholog, poradny apod.

CO MŮŽETE OČEKÁVAT?
NA CO SE PŘIPRAVIT?


