
PROFILAKTYKA

ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Radzenie sobie ze stresem



STRES

najprościej można zdefiniować jako 

reakcję organizmu w odpowiedzi 

na wydarzenia, które zakłócają jego 

równowagę, obciążają lub 

przekraczają nasze zdolności do 

skutecznego poradzenia sobie



ZDROWIE PSYCHICZNE A STRES

Przewlekłe doświadczanie stresu oraz 

nieakceptowalne sposoby radzenia sobie z 

nim mogą stać  się przyczyną chorób 

psychosomatycznych, a nawet 

depresji.

Chcąc rozpoznać, co wywołuje stres 

uczniów i jak sobie z nim radzą, 

przeprowadzono anonimową ankietę. 



ANALIZA ANKIET

W ankiecie wzięli udział uczniowie 

klas IV-VIII oraz uczniowie gimnazjum.

Łącznie 84 osoby spośród 96 uczniów, 

co stanowi 88 % wszystkich. 

Opracowanie wyników ankiet podzielono na trzy 

grupy badawcze, tj. uczniowie klas IV-VI, VII-

VIII oraz gimnazjum. 



Pytania
Klasy IV –

VI/36osób

Klasy VII-VIII/25 

osób

Klasy Gim./23 

osoby

1. Co Cię 

najczęściej 

stresuje?

Wybierz 

max. 5.

Pisanie kartkówek/

sprawdzianów/ 

testów 

– 31 wskazań

Pisanie kartkówek/

sprawdzianów/ 

testów 

– 17 wskazań

Pisanie kartkówek/

sprawdzianów/ 

testów 

– 11 wskazań

Otrzymanie oceny 

niedostatecznej lub 

innej, która mnie 

nie satysfakcjonuje 

– 19 wskazań

Otrzymanie oceny 

niedostatecznej lub 

innej, która mnie 

nie satysfakcjonuje

– 14 wskazań

Niepewna 

przyszłość (wybór 

szkoły ponad-

podstawowej/pond

gimnazjalnej) 

- 10 wskazań

Nauka – 17 

wskazań

Nauka -11 wskazań Przeciążenie 

obowiązkami

– 9 wskazań



Pytania
Klasy IV –

VI/36osób

Klasy VII-VIII/25 

osób

Klasy Gim./23 

osoby

2.Kiedy 

najczęściej 

doświadczasz 

stresu?  Wybierz 1 

odpowiedź

Długo przed, 

długo po 

- 11%

Długo przed, 

długo po 

–16%

Długo przed, 

długo po 

– 4%

Tylko w trakcie 

– 17%

Tylko w trakcie 

– 4%

Tylko w trakcie 

– 50%

Krótko przed, 

krótko po 

– 22%

Krótko przed, 

krótko po

– 40%

Krótko przed, 

krótko po 

– 14%

Długo przed, 

krótko po 

– 8%

Długo przed, 

krótko po 

– 20%

Długo przed, 

krótko po 

– 14%

Krótko przed, 

długo po 

– 28%

Krótko przed, 

długo po 

– 16%

Krótko przed, 

długo po 

– 14%

Nie doświadczam 

stresu 

– 14%

Nie doświadczam 

stresu 

–4%

Nie doświadczam 

stresu 

– 4%



Pytania
Klasy IV –

VI/36osób

Klasy VII-VIII/25 

osób

Klasy Gim./23 

osoby

3.Jakie objawy 

stresu 

obserwujesz u 

siebie?

Bóle brzucha – 14 

wskazań

Bóle brzucha – 13 

wskazań

Bóle brzucha – 11 

wskazań

Bóle głowy 12 -

wskazań

Obgryzanie 

paznokci 

- 6 wskazań

Czerwienienie się

- 6 wskazań

Niekontrolowane 

wybuchy płaczu 

– 6 wskazań

Bóle głowy – 6 

wskazań

Problemy ze snem 

- 11 wskazań

Żadnych objawów 

nie obserwuję – 5 

wskazań

Obgryzanie 

paznokci

-5 wskazań



Pytania
Klasy IV –

VI/36osób

Klasy VII-VIII/25 

osób

Klasy Gim./23 

osoby

4.Jaki wpływ ma 

na Ciebie stres?

Wybierz 1 

odpowiedź

Paraliżuje mnie 

(zwykle utrudnia) 

– 20%

Paraliżuje mnie 

(zwykle utrudnia)-

28%

Paraliżuje mnie 

(zwykle utrudnia) 

– 39%

Czasami utrudnia, 

czasami pomaga –

33%

Czasami utrudnia, 

czasami pomaga -

36%

Czasami utrudnia, 

czasami pomaga -

39%

Zwykle pomaga -

11%

Zwykle pomaga -

8%

Zwykle pomaga –

0%

Nie wiem, jak na 

mnie wpływa –

36%

Nie wiem, jak na 

mnie wpływa -

28%

Nie wiem, jak 

na mnie wpływa 

– 22%



Pytania
Klasy IV –

VI/36osób

Klasy VII-VIII/25 

osób

Klasy Gim./23 

osoby

5.Gdzie najczęściej 

doświadczasz 

stresujących 

sytuacji?

Szkoła – 22 

wskazania

Szkoła 20 -

wskazań

Szkoła - 19 

wskazań

Klasa 9 - wskazań Klasa - 7 wskazań Dom/rodzina 3 

wskazania

Dom/rodzina – 5 

wskazań

Inne. 5 - wskazań 

Gdy występuję.

Na Sali geografii.

Zawody z 

akrobatyki. 

Szczepienie.

Kolega.

Dom/rodzina – 5 

wskazań

Klasa 2 -

wskazania



Pytania
Klasy IV –

VI/36osób

Klasy VII-VIII/25 

osób

Klasy Gim./23 

osoby

6.Kto najczęściej 

wywołuje u 

Ciebie stres?

Nikt  - 13 wskazań Nauczyciele – 11 

wskazań

Nauczyciele 15

Koledzy z klasy –

12 wskazań

Nikt – 4 wskazania

Rodzice – 4 

wskazania

Nikt - 4 wskazania

Rodzeństwo – 10 

wskazań

Rodzeństwo – 3 

wskazania

Koledzy ze szkoły 

– 3 wskazania

Rodzice – 2 

wskazania



Pytania
Klasy IV –

VI/36osób

Klasy VII-VIII/25 

osób

Klasy Gim./23 

osoby

7.Jak najczęściej 

radzisz sobie ze 

stresem?

Słucham muzyki 

– 16 wskazań

Słucham muzyki 

– 12 wskazań

Słucham muzyki 

– 6 wskazań

Gram na 

komputerze/

korzystam z 

Internetu 

– 6 wskazań

Gram na 

komputerze/ 

korzystam z 

Internetu 

– 15 wskazań

Staram się nie 

myśleć o 

kłopotach 

– 8 wskazań

Uprawiam sport 

– 4 wskazania

Staram się nie 

myśleć o 

kłopotach 

– 4 wskazania

Staram się nie 

myśleć o 

kłopotach – 13 

wskazań

Gram na 

komputerze/

korzystam z 

Internetu – 7 

wskazań

Nie radzę sobie ze 

stresem 

– 3 wskazania

Zamykam się w 

sobie 

- 3 wskazania



Pytania
Klasy IV –

VI/36osób

Klasy VII-VIII/25 

osób

Klasy Gim./23 

osoby

8.Kto zazwyczaj 

pomaga Ci w 

radzeniu sobie ze 

stresem?

Mama – 21 

wskazań

Radzę sobie 

sam/sama – 12 

wskazań

Radzę sobie 

sam/sama – 13 

wskazań

Radzę sobie 

sam/sama 

– 20 wskazań

Przyjaciele – 10 

wskazań

Mama - 10 

wskazań

Mama – 8 

wskazań

Tata – 18 wskazań Tata - 9 wskazań Przyjaciele  - 7 

wskazań

Tata – 7 wskazań



Pytania
Klasy IV –

VI/36osób

Klasy VII-VIII/25 

osób

Klasy Gim./23 

osoby

9.Jakich form 

pomocy oczekujesz, 

aby radzić sobie ze 

stresem?

Niczego nie 

oczekuję 

– 22 wskazania –

61%

Niczego nie 

oczekuję 

– 10 wskazań – 40%

Niczego nie 

oczekuję 

– 15 wskazań – 65%

Klasy IV-VI (39%)

• Łatwiejsze sprawdziany.
• Oczekuję pomocy nauczycieli i rodziców.
• Oczekuję więcej sportu.
• Od rodziców oczekuję wyrozumiałości.
• Porozmawiać z rodzeństwem.
• Popłakać się..
• Czekam na film Vito i Bella – 2
• Oczekuję osoby, żeby pojeździć konno.
• Oczekuję pomocy ze strony koleżanek i rodziny. Spotkać się z 

kolegą.  
• Rozmowa z koleżanką.



Klasy VII-VIII (60%)

• Mniej kartkówek.

• Porozmawianie o tym z dorosłym, który nas rozumie. 

• Porozmawiać z osobą, która mnie rozumie i której ufam na sto 

procent.

• Na przykład lekcje wychowawcze o radzeniu sobie ze stresem.

• Oczekuję pomocy ze strony nauczycieli.

• Sprawiedliwego oceniania zdolnych uczniów.

• Spędzanie więcej czasu z rodzicami.

• Porozmawiać z koleżanką.

• Szczere rozmowy.

• Wyrozumiałość.

Klasy gimnazjum (35%)

• Mniej obowiązków szkolnych. Brak zadań do domu. Limit 

kartkówek tygodniowo. Aby zmniejszyć czas spędzany nad 

książkami. Zmniejszenie zadań domowych i kartkówek. 

• Szczera rozmowa z moją przyjaciółką. Szczera rozmowa.

• Wsparcie i pomysły, jak cos naprawić.



WNIOSKI

Najczęściej uczniów stresują sytuacje 
związane ze szkołą i nauką. 

Wśród uczniów klas IV – VIII są to 
sytuacje związane z ocenianiem, zaś  
wśród uczniów gimnazjum to niepewność 
przyszłości i przeciążenie obowiązkami. 

U uczniów klas starszych stres wywołują 
nauczyciele, natomiast dla najmłodszych 
stres nie jest związany z konkretną osobą. 



Wszyscy uczniowie doświadczają stresu 

długo przed i długo po różnych sytuacjach, 

najczęściej objawia się to w postaci bólów 

brzucha i głowy.

 Dla wszystkich stres jest doświadczeniem 

zwykle paraliżującym, czyli 

utrudniającym. 



Uczniom klas IV – VI zazwyczaj pomaga 
w radzeniu sobie ze stresem mama, zaś 
uczniowie klas starszych sami sobie radzą 
ze stresem. 

 Sposobami radzenia sobie ze stresem 
wskazanymi przez uczniów jest słuchanie 
muzyki, a także granie na komputerze lub 
korzystanie z Internetu. 

Najbardziej niepokojące jest, że wśród 
uczniów wszystkich grup jednym z 
najczęstszych wskazań jest staranie się 
nie myśleć o kłopotach. 



Biorąc pod uwagę, że wśród 

klas IV – VI 39%, klas VII – VII 60%, 

a klas gimnazjum 35% nie oczekują 

żadnej pomocy, aby radzić sobie ze 

stresem, należy zwrócić uwagę, że 

uciekanie przed problemem, nie jest 

sposobem radzenia sobie z nim. 

Ponadto uciekanie w świat wirtualny lub 

muzyki też nie rozwiązuje problemu, a 

jedynie wpływa na nastrój chwilowo.



ZALECA SIĘ:

by wychowawcy, pedagog  oraz inni 

nauczyciele zwracali uwagę na to, jak 

przekazują informacje o ocenach 

negatywnych,

przeprowadzenie przez wychowawców zajęć 

poświeconych akceptowalnych sposobów 

radzenia sobie ze stresem,



 rozmowy indywidualne z pedagogiem, 

a w razie potrzeby z psychologiem,

 uświadomienie rodzicom jak ważną rolę 

odgrywają w kształtowaniu postaw i 

umiejętności radzenia sobie ze stresem, by 

przeciwdziałać syndromowi wyuczonej 

bezradności.



SPOSOBY NA STRES

WG H. HAMER



WALKA Z SYNDROMEM BEZRADNOŚCI



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Opracowała

Agata Tyczyńska

pedagog szkolny


