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SZKOLENIE E-LEARNINGOWE

BLOK 1. 
Bezpieczeństwo pracy w placówce oświatowej

 Nina Woderska

BLOK 2.
 Pierwsza pomoc ze szczególnym 

uwzględnieniem pracy z młodzieżą –
 Katarzyna Salwa

BLOK 3. 
Asertywność w pracy z trudną młodzieżą – 

Magdalena Olszowiec



BLOK 3. 

                ASERTYWNOŚĆ                ASERTYWNOŚĆ                
           W  KOMUNIKACJI                           W  KOMUNIKACJI                

     Z DZIECKIEM TRUDNYM     Z DZIECKIEM TRUDNYM
               

Magdalena Olszowiec – Wolontariuszka Programu 
PROJEKTOR – Wolontariat Studencki Kraków



Osoby ASERTYWNEASERTYWNE, to...
TAKIETAKIE, które: 
*argumentują i dyskutują

*podtrzymują kontakt wzrokowy
i wsłuchują się w rozmówcę

*przedstawiają swoje emocje

*szanują innych

*mają prawo zmienić zdanie i wiedzą o tym – tak jak i inni  
             mają do tego prawo



              NAJWAŻNIEJSZE                
 W KOMUNIKACJI ASERTYWNEJ

Co Ja- myślę, 
czuję, chcę



OSOBY ULEGŁEOSOBY ULEGŁE

UCIEKAJĄUCIEKAJĄ  przed wyrażaniem uczuć, często 
usprawiedliwiają się- swoje zachowanie, niespokojne        
o swoją reakcję i reakcję innych,
nawet kiedy nie trzeba używają zwrotów jak: czy 
mógłbyś, proszę (przesadnie).



AGRESJAAGRESJA

Osoby agresywne są nastawione na walkę, nie tworzą 
komunikatu, budzą agresję, czują do kogoś nienawiść           
o wszystko, oczekują od publiczności poklasku, przerywają 
innym, stosują groźbę i prowokację
KOMUNIKATY TYPU: TyTy (bo Ty zawsze..., etc.)



.ASERTYWNOŚĆ kontra AGRESJA ASERTYWNOŚĆ kontra AGRESJA 
Przykład 1Przykład 1

WYPOWIEDŹ WYPOWIEDŹ 
TY/agresywnTY/agresywn
y sposóby sposób

BLOKADA- BLOKADA- 
RODZAJ RODZAJ 
ODCZUCIAODCZUCIA

WYPOWIEDŹ WYPOWIEDŹ 
JA/ JA/ 
asertywny asertywny 
sposóbsposób

Nigdy nie 
masz dla 
mnie czasu

Oskarżenie, 
niedosyt, 
uwagi, 
obecności

Drażni mnie 
to, że nie 
znajdujesz dla 
mnie czasu by 
ze mną 
porozmawiać



.ASERTYWNOŚĆ kontra AGRESJA ASERTYWNOŚĆ kontra AGRESJA 
Przykład 2Przykład 2

WYPOWIEDŹ WYPOWIEDŹ 
TY/agresywny TY/agresywny 
sposóbsposób

BLOKADA- BLOKADA- 
RODZAJ RODZAJ 
ODCZUCIAODCZUCIA

WYPOWIEDŹ WYPOWIEDŹ 
JA/ asertywny JA/ asertywny 
sposóbsposób

Ty musisz 
zawsze mieć 
ostatnie słowo

Zarzut, uwaga, 
jestem 
nieważny, on się 
mądrzy

Rani mnie, gdy 
nie zwracasz 
uwagi na moje 
argumenty. Też 
mam coś do 
powiedzenia. 
Czuję się 
nieważna



.ASERTYWNOŚĆ kontra AGRESJA ASERTYWNOŚĆ kontra AGRESJA 
Przykład 3Przykład 3

WYPOWIEDWYPOWIED
Ź Ź 
TY/agresywTY/agresyw
ny sposóbny sposób

BLOKADA- BLOKADA- 
RODZAJ RODZAJ 
ODCZUCIAODCZUCIA

WYPOWIEDWYPOWIED
Ź JA/ Ź JA/ 
asertywny asertywny 
sposóbsposób

Nigdy nie 
mówisz, 
czego 
właściwie 
chcesz

SPRÓBUJ 
SAM! :)

SPRÓBUJ 
SAM!:)



SłowoSłowo  ALEALE  zabija zabija 
komunikatkomunikat

Chciałabym pójść z Tobą 
do kina, ale jestem zajęta.



  

TRZEBA UMIEĆ 
STAWIAĆ POCHWAŁY

1.1.Nazwij konkretną postawę.
2.2.Pokaż jakie konsekwencje chwalona postawa miała 
dla Ciebie, problemy które rozwiązała.
3.3.Emocje, jakie wywołała postawa.

Przykład: 
Zauważyłeś, że dziecko jest bardzo aktywne podczas zajęć, 
chętnie się zgłasza itp..
 Twoja pochwała- Widzę, że bierzesz aktywny 
udział w zajęciach, to bardzo dobrze, 
           cieszę się z tego.



  

UWAGA!UWAGA!

Tak samo robimy w przypadku NAGANYNAGANY- te 3 punkty 
+
 punkt 4. Poproś o rozwiązanie od osoby, którą 
upominasz.

Czy pochwałę i naganę można 
połączyć w jeden komunikat?

Oczywiście- TAK!
CHWALIMY w większym gronie, 
GANIMY indywidualnie!!!



ZASADY ZACHĘCAJĄCE DO ZASADY ZACHĘCAJĄCE DO 
WSPÓŁPRACYWSPÓŁPRACY

1. 1. OPISZ PROBLEMOPISZ PROBLEM
„Widzę mokrą wykładzinę”„Widzę mokrą wykładzinę”

2. 2. UDZIEL INFORMACJIUDZIEL INFORMACJI
„Łatwiej wyczyścić plamę, zanim wyschnie”„Łatwiej wyczyścić plamę, zanim wyschnie”

3.3.ZAPROPONUJ WYBÓRZAPROPONUJ WYBÓR
„Możesz wykonać to mokrą szmatą lub wilgotną gąbką”„Możesz wykonać to mokrą szmatą lub wilgotną gąbką”



ZASADY ZACHĘCAJĄCE DO ZASADY ZACHĘCAJĄCE DO 
WSPÓŁPRACYWSPÓŁPRACY

4.4.WYRAŹ TO SŁOWEM LUB GESTEMWYRAŹ TO SŁOWEM LUB GESTEM
„Farba”„Farba”

5.5.WYRAŹ TO NA PIŚMIEWYRAŹ TO NA PIŚMIE
„Nie lubię gdy wykładzina jest zachlapana farbą”„Nie lubię gdy wykładzina jest zachlapana farbą”

6. 6. WYKORZYSTAJ ELEMENTY ZABAWYWYKORZYSTAJ ELEMENTY ZABAWY
„„Ahoj piraci, coś nam się tu wylało na pokładzie! Ahoj piraci, coś nam się tu wylało na pokładzie! 
Pora zakasać rękawy do roboty i wyczyścić tę               Pora zakasać rękawy do roboty i wyczyścić tę               
            paskudną plamę!”            paskudną plamę!”



     

Co czujesz i myślisz słysząc takie oto słowa:Co czujesz i myślisz słysząc takie oto słowa:

1. Wolontariusz: Znowu zapomniałeś ołówka? I czym teraz będziemy 
pisać? Tracimy cenny czas żeby ci znaleźć coś do pisania.
Reakcja ucznia: (pomyśl jak czuje się dziecko)

2. Wolontariusz: Chyba jesteś głupi, żeby oddać nie podpisaną pracę!!! 
Reakcja ucznia: (pomyśl jak czuje dziecko)

3. Wolontariusz: Jeśli jeszcze raz zobaczę jak plujesz na podłogę to 
wylecisz z tej sali tak szybko, że pogubisz nogi, i        
         będą wyciągnięte konsekwencje
         Reakcja ucznia: (pomyśl jak czuje dziecko)



DIAGNOZOWANIE SYTUACJI DZIECKA
PRACA Z DZIECKIEM TRUDNYM



Jak jest?
dowiadujemy się na 
podstawie różnych 
czynników.

DLACZEGO tak jest?
-możemy dowiedzieć się sporo od dziecka

TREŚCI URAZOWETREŚCI URAZOWE: : 
mają charakter nieuświadomiony, dzieci 
zachowuje się w sposób agresywny po to, by 
być pewnym siebie, wzmocnić poczucie 
własnej wartości



ZADANIE:

Doprowadzić do stanu JAK BYĆ 
POWINNO. 

Innymi słowy: 

SYTUACJA KOREKTYWNASYTUACJA KOREKTYWNA
-budowanie sytuacji zdrowej, by dziecko 

zyskało to czego CHCE -
bycie silnym, akceptowanym



Czym jestCzym jest
ZACHOWANIE KOREKTYWNEZACHOWANIE KOREKTYWNE??

ZACHOWANIE KOREKTYWNE to ZACHOWANIE KOREKTYWNE to 
rozpoznanie zainteresowań dziecka, rozmowa rozpoznanie zainteresowań dziecka, rozmowa 

o rzeczach dla niego ważnych, pochwała, o rzeczach dla niego ważnych, pochwała, 
wyszukanie zasobów, rozmowa o znaczeniu wyszukanie zasobów, rozmowa o znaczeniu 
zachowań agresywnych, zachowań agresywnych, wspólne zajęcie, wspólne zajęcie, 
spędzanie czasu razem,spędzanie czasu razem,  tak by i dziecko tak by i dziecko 
nauczyło nas czegoś , system nagród i kar, nauczyło nas czegoś , system nagród i kar, 

umowa akceptowana przez obie strony,umowa akceptowana przez obie strony,  
dawanie przykładów- dawanie przykładów- pokazywanie pokazywanie 

alternatywnych DRÓGalternatywnych DRÓG



ALKOHOLIZMALKOHOLIZM
--

CZTERY TYPY RÓL DZIECKACZTERY TYPY RÓL DZIECKA
W spokojnym brzęku butelek
Odnajdę spełnione, spełnione nadzieje
Upiekę się jak kartofelek
I nigdy już nie wytrzeźwieję

Każdy plan można zmienić
Lecz wolę życie bez planu
Jak tylko odkurzę mieszkanie
Zdobędę mury Libanu
Zdobędę mury Libanu
Zdobędę mury...
                                                      Czesław Mozil
                                                                    „Efekt uboczny trzeźwości”



ALKOHOLIZMALKOHOLIZM
--

CZTERY TYPY RÓL DZIECKACZTERY TYPY RÓL DZIECKA

                                                      Każdy z typów ma przede 
wszystkim jedno zadanie: 
utrzymanie systemu, jakim jest 
rodzina. Dziecko podświadomie 
przybiera jedną z czterechczterech ról     
i jednocześnie jest oddelegowane 
przez rodzinę do grania jej tylko  
po to i aż po to, aby rodzina się nie 
rozpadła.



TYP I BOHATERTYP I BOHATER
Jak go rozpoznać?Jak go rozpoznać?

-obowiązkowy, odpowiedzialny, pilnuje by rodzic 
alkoholik nie pił, broni rodzeństwa, towarzyszy mu 
nieustanne napięcie, lęk
-uzdolniony, dąży do perfekcjonizmu
-ma problem z odczuwaniem własnych 
potrzeb, nazywaniem ich
-nie akceptuje nieudaczników, 
  nie prosi o pomoc



TYP II KOZIOŁ OFIARNYTYP II KOZIOŁ OFIARNY
Jak go rozpoznać?Jak go rozpoznać?

-zbiera negatywne emocje krewnych, inni wyładowują 
się na nim; tzw. worek do bicia
-jest zaczepny, źle się uczy, wdaje się w awantury
-to obiekt zastępczy dla złego zachowania rodziców
-bardzo szybki kontakt ze swymi złymi emocjami
-jest podatny na uzależnienia
-ma poczucie, że nikt go nie rozumie- 
 czuje nienawiść 



TYP III MASKOTKATYP III MASKOTKA
Jak go rozpoznać?Jak go rozpoznać?

-rozładowuje napięcie między dorosłymi: rozwesela
-jest nerwowy
-jest odbierany przez otoczenie jako miły i wesoły
-cierpi na zaburzenia psychosomatyczne 
-bagatelizuje rzeczy poważne
-manipuluje
-nie rozumie swych uczuć, zwłaszcza smutku



TYP IV TYP IV 
NIEWIDZIALNE DZIECKONIEWIDZIALNE DZIECKO

Jak go rozpoznać?Jak go rozpoznać?

-nie skupia na sobie uwagi, „nie ma go”
-czasem zachowuje się autoagresywnie 
-potrafi zająć się sobą, izoluje się
-jest odbierany jako nieśmiały- wycofuje się
-nie zna swych potrzeb
-ma problem z decyzjami- mówieniem: tak, nie



WYKORZYSTYWANIE WYKORZYSTYWANIE 
SEKSUALNE DZIECKASEKSUALNE DZIECKA

                                                  

Krzywdzenie dziecka- to każde 
zamierzone lub niezamierzone 
działanie osoby dorosłej, 
społeczeństwa lub państwa, które 
ujemnie wpływa na rozwój fizyczny 
lub psychospołeczny dziecka

Rodzaje krzywdzenia dzieci:
-fizyczne
-psychiczne
-zaniedbywanie
-wykorzystywanie seksualne



WYKORZYSTYWANIE WYKORZYSTYWANIE 
SEKSUALNE DZIECKASEKSUALNE DZIECKA

                                                  

Dziecko wykorzystywane seksualnie  to każda 
osoba niepełnoletnia, która jest zaangażowana w 
jakąkolwiek aktywność natury seksualnej, której 
intencją jest seksualne zaspokojenie osoby dorosłej; 
w wyniku świadomego działania osoby dorosłej lub 
w wyniku zaniedbania przez osobę dorosłą swoich 
społecznych obowiązków.

(Glaser, Frosh, 1995)



KLASYFIKACJA OBJAWÓW KLASYFIKACJA OBJAWÓW 
PRZEMOCY SEKSUALNEJPRZEMOCY SEKSUALNEJ

wg F. Sinkwg F. Sink

                                                  

Komunikaty pośrednie:
Dziecko przeżywa lęk, napięcie, podejmuje 
zabawy o treści erotycznej, w rysunkach 
pojawiają się narządy płciowe

Komunikaty bezpośrednie:
Dziecko mówi o swoich przeżyciach, potrafi to 
pokazać na sobie, może pokazać np. siniaki na 
ciele, plamę nasienia



KLASYFIKACJA OBJAWÓW KLASYFIKACJA OBJAWÓW 
PRZEMOCY SEKSUALNEJPRZEMOCY SEKSUALNEJ

wg F. Sinkwg F. Sink

                                                  

Objawy stresu chronicznego:
Dziecko ma zaburzenia psychosomatyczne, 
depresję, izoluje się, samookalecza się, 
podejmuje próby samobójcze.

Ostre objawy urazowe:
Dziecko cierpi na zaburzenia snu, moczenia 
nocne, zaburzenia łaknienia, płaczliwość, 
problemy szkolne.



KLASYFIKACJA OBJAWÓW KLASYFIKACJA OBJAWÓW 
PRZEMOCY SEKSUALNEJPRZEMOCY SEKSUALNEJ

wg F. Sinkwg F. Sink

                                                  

Objawy emocjonalne:
odczuwanie gniewu, zakłopotania, poczucie winy, lęk, 
depresja, agresja, myśli samobójcze
Objawy te mogą być związane nie tylko z przemocą 
seksualną, ale też z okresem dojrzewania.

Objawy fizyczne:
zmęczenie, wyczerpanie, bezsenność, lęki nocne, bóle głowy, 
brak apetytu, zaburzenia trawienia, krwawienia pochwowe 
w okresie przedprubertalnym, rozerwanie lub okaleczenie 
genitaliów,siniaki w tej okolicy, powiększenie otworu 
pochwy, zabliźnienia błony dziewiczej, upławy z pochwy



KLASYFIKACJA OBJAWÓW KLASYFIKACJA OBJAWÓW 
PRZEMOCY SEKSUALNEJPRZEMOCY SEKSUALNEJ

wg F. Sinkwg F. Sink

                                                  
Objawy w zachowaniu dziecka. Cz1:
Wszelka radykalna zmiana w zachowaniu dziecka:
-dystans do rówieśników
-dystans do płci przeciwnej
-wrogość do świata
-niska samoocena
-świadomość zachowań seksualnych wykraczająca poza 
poziom zaawansowania rozwoju
prowokujące zachowania seksualne
-seksualizacja relacji
            -wciąganie młodszych w dwuznaczną sytuację
           -przesadne unikanie mężczyzn/ kobiet



KLASYFIKACJA OBJAWÓW KLASYFIKACJA OBJAWÓW 
PRZEMOCY SEKSUALNEJPRZEMOCY SEKSUALNEJ

wg F. Sinkwg F. Sink

                                                  
Objawy w zachowaniu dziecka. Cz2:

Wszelka radykalna zmiana w zachowaniu dziecka:
-nadmierna masturbacja
-częste/ lub szczegółowe poruszanie spraw seksualnych w 
rozmowie lub zabawie
-próby samobójcze
-ucieczki z domu
-niepowodzenia szkolne
-dawanie do zrozumienia, że się ma jakąś tajemnicę
-odgrywanie roli dorosłego rodzica
            -brak więzi uczuciowej z matką
            



KLASYFIKACJA OBJAWÓW KLASYFIKACJA OBJAWÓW 
PRZEMOCY SEKSUALNEJPRZEMOCY SEKSUALNEJ

wg F. Sinkwg F. Sink

                                                  
Skutki bliskie. Cz1:

            
Zmiany w sferze emocjonalnej: rozdrażnienie, agresja, 
autoagresja, próby samobójcze, depresja, niepokój, panika, 
rozpacz, rozbudzone fantazje erotyczne

Zmiany w świadomości: rozkojarzenie, 
lęk, zaburzenia pamięci

Zmiany w postrzeganiu siebie: bezradność, 
poczucie winy, wstyd, poczucie odmienności, 
poczucie skalania, zbrukania



KLASYFIKACJA OBJAWÓW KLASYFIKACJA OBJAWÓW 
PRZEMOCY SEKSUALNEJPRZEMOCY SEKSUALNEJ

wg F. Sinkwg F. Sink

                                                  
Skutki bliskie. Cz2:

            
Zmiany w postrzeganiu sprawcy: koncentracja na 
sprawcy, obmyślanie zemsty, traktowanie związku jako 
czegoś wyjątkowego, całkowite posłuszeństwo

Zmiany w relacjach z innymi: izolacja, 
brak stałych związków, brak zaufania

Zmiany w systemie wartości: osłabienie 
przekonań religijnych, poczucie beznadziejności, 
utrata sensu życia, kryzys wartości i rozpacz



                                                  

WYKORZYSTYWANIE WYKORZYSTYWANIE 
SEKSUALNE DZIECKASEKSUALNE DZIECKA

Jeśli zauważysz niepokojące objawy, porozmawiaj z Jeśli zauważysz niepokojące objawy, porozmawiaj z 
dzieckiem lub kimś zaufanym, np. z dyrektorem dzieckiem lub kimś zaufanym, np. z dyrektorem 

lub pedagogiem szkolnym.lub pedagogiem szkolnym.

NIEBIESKA LINIANIEBIESKA LINIA

22 – 668 – 70 - 0022 – 668 – 70 - 00



                                                  

SAMOBÓJSTWASAMOBÓJSTWA
Typy samobójstw wg Durkheima:Typy samobójstw wg Durkheima:

--egoistyczneegoistyczne- brak ważnych dla jednostki kontaktów - brak ważnych dla jednostki kontaktów 
społecznychspołecznych
--anomiczneanomiczne- jednostka nie bierze udziału w aktywności - jednostka nie bierze udziału w aktywności 
grupy, spadek prestiżu, pozycji, autodestrukcjagrupy, spadek prestiżu, pozycji, autodestrukcja
--altruistycznealtruistyczne- jednostka jest zbyt silnie związana ze - jednostka jest zbyt silnie związana ze 
społeczeństwemspołeczeństwem

                                                        Różne przyczyny:Różne przyczyny:

-problemy w domu                    -chęć ukarania kogoś
szkole                                        -brak nadziei
-niespełniona miłość                  -skrajny perfekcjonizm
-niska samoocena                       -chęć uzyskania czegoś



                                                  

SAMOBÓJSTWA SAMOBÓJSTWA --
ZNAKI OSTRZEGAWCZE cz1ZNAKI OSTRZEGAWCZE cz1

1. 1.   werbalne znaki ostrzegawczewerbalne znaki ostrzegawcze
żarty o śmierci, mowa o samobójstwach w żartachżarty o śmierci, mowa o samobójstwach w żartach

  2.2.  zachowania jako znaki ostrzegawczezachowania jako znaki ostrzegawcze
porządkowanie swoich spraw, zmiany nawyków,porządkowanie swoich spraw, zmiany nawyków,
zmiany zachowań, ucieczki z domu,zmiany zachowań, ucieczki z domu,
alkohol/ używki, unikanie znajomych,alkohol/ używki, unikanie znajomych,
unikanie aktywności, brak dbałości o wygląd zew.,unikanie aktywności, brak dbałości o wygląd zew.,
zmiany w osobowości, zmiany w osobowości, nastrój zniechęcenia/nudynastrój zniechęcenia/nudy
stany depresyjne, gorsze wyniki w nauce,stany depresyjne, gorsze wyniki w nauce,
      złowieszczy spokój- negatywne reagowanie na           złowieszczy spokój- negatywne reagowanie na     

                  pochwały i nagrody pochwały i nagrody 

                                                        



                                                  

SAMOBÓJSTWA SAMOBÓJSTWA --
ZNAKI OSTRZEGAWCZE cz2ZNAKI OSTRZEGAWCZE cz2

3. 3. sytuacyjne oznaki ostrzegawczesytuacyjne oznaki ostrzegawcze
osoba towarzysko wyizolowana, nie mająca osoba towarzysko wyizolowana, nie mająca 
przyjaciół lub mająca problemy z podtrzymywaniem przyjaciół lub mająca problemy z podtrzymywaniem 
przyjaźniprzyjaźni
osoba uzależnionaosoba uzależniona
po straciepo stracie
najstarsze w rodzinie dzieckonajstarsze w rodzinie dziecko
zaburzenia psychiczne, osobowość perfekcjonistyzaburzenia psychiczne, osobowość perfekcjonisty
osoba, która już kiedyś próbowała samobójstwaosoba, która już kiedyś próbowała samobójstwa
  osoba, u której w rodzinie doszło do takiej sytuacji  osoba, u której w rodzinie doszło do takiej sytuacji
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        NAJWAŻNIEJSZE NAJWAŻNIEJSZE 
        -Utrzymaj kontakt osobą planującą samobójstwo.-Utrzymaj kontakt osobą planującą samobójstwo.

-N-Nieie obiecuj dyskrecji/tajemnicy. obiecuj dyskrecji/tajemnicy.
-Działaj ostrożnie, ale pamiętaj! Należy poinformować rodzinę -Działaj ostrożnie, ale pamiętaj! Należy poinformować rodzinę 
oraz inne odpowiednie osoby, np. wychowawcę, dyrektora.oraz inne odpowiednie osoby, np. wychowawcę, dyrektora.
-Zapytaj o wcześniejsze próby samobójcze.-Zapytaj o wcześniejsze próby samobójcze.

                                                        

a)komunikacjaa)komunikacja
Strategia ta opiera się na podkreślaniu znaczenia 
komunikacji międzyludzkiej. Należy zachęcać dziecko do 
mówienia o swoich zmartwienia i niepokojach.
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        b)b)  strategia radzenia sobiestrategia radzenia sobie
          Strategia ta zakłada zapoznanie dziecka z aktywnymi metodami Strategia ta zakłada zapoznanie dziecka z aktywnymi metodami 

radzenia sobie. Celem strategii jest zachęcenie dziecka do radzenia sobie. Celem strategii jest zachęcenie dziecka do 
aktywnego poszukiwania pomocy społecznej.aktywnego poszukiwania pomocy społecznej.

                                                          c)c)  destygmatyzacja stresorówdestygmatyzacja stresorów
Celem tej strategii jest wskazanieCelem tej strategii jest wskazanie inne możliwości postrzegania 
sytuacji stresujących- nie jako osobiste słabości.
d) destygmatyzacja zaburzeń afektywnychd) destygmatyzacja zaburzeń afektywnych
RRozpowszechnianie wiedzy o tym, czym jest i jak często       
        występuje depresja- że to coś normalnego, że się zdarza,      
        że to nie psychoza
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      e) e) wiedza o istniejących służbachwiedza o istniejących służbach
-informowanie o istnieniu służb udzielających konsultacji i -informowanie o istnieniu służb udzielających konsultacji i 
pomocy- informacja dla dziecka i rodzicówpomocy- informacja dla dziecka i rodziców

        UWAGA!!!!!UWAGA!!!!!
        -nie obiecuj nic, nie złość się na dziecko, daj zrozumienie                -nie obiecuj nic, nie złość się na dziecko, daj zrozumienie                

i wsparciei wsparcie
-zapytaj o myśli samobójcze, o plan działania do popełnienia -zapytaj o myśli samobójcze, o plan działania do popełnienia 
samobójstwa, kto o tym wie, zbadaj, jak duże jest samobójstwa, kto o tym wie, zbadaj, jak duże jest 
prawdopodobieństwo- nie wysyłaj dziecka samego do domu!prawdopodobieństwo- nie wysyłaj dziecka samego do domu!
-jeśli myśli samobójcze dziecka są poważne- zawiąż z nim kontrakt -jeśli myśli samobójcze dziecka są poważne- zawiąż z nim kontrakt 
           że razem będzieci się jeszcze chwilę zastanawiać nad                     że razem będzieci się jeszcze chwilę zastanawiać nad          

                              rozwiązaniem tego problemurozwiązaniem tego problemu
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        UWAGA2!!!!!UWAGA2!!!!!
      -po pierwszej rozmowie- okaż dziecku wsparcie -po pierwszej rozmowie- okaż dziecku wsparcie 
      -zapytaj po pewnym czasie o jego samopoczucie, -zapytaj po pewnym czasie o jego samopoczucie, 

-zbadaj  jego zachowanie-zbadaj  jego zachowanie
-przedstaw konkretne wskazówki-przedstaw konkretne wskazówki

        UWAGA3!!!!!UWAGA3!!!!!
        Rodzice często Rodzice często panikująpanikują (żal, agresja, wymówki),          (żal, agresja, wymówki),         

            rozpaczrozpacz i są bezradni (nie wiedzą co robić, i       i są bezradni (nie wiedzą co robić, i      
                    nie robią nic).nie robią nic).
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