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Moderatorki istnieją-

cych w gminie Dyskusyjnych 
Klubów Książki – Monika Si-
larska, Lidia Niesłony i Bar-
bara Mientus, zostały zapro-
szone 12 lutego na spotkanie 
organizacyjne w siedzibie 
WBP w Opolu, przy ul. Pias-
towskiej.  Zebranym zostały 
przedstawione plany na bieżą-
cy rok. Omówione zostały za-
sady, na jakich kluby będą fun-
kcjonować, możliwości wybo-
ru omawianych pozycji, spot-
kań autorskich, zakupu ksią-
żek. Przekazano informacje na 
temat sprawozdawczości. 

Moderatorzy omawia-
li dokonania swoich zespołów 
w roku minionym i wymieniali 
się spostrzeżeniami. Była okaz-
ja, by podzielić się doświad-
czeniem, wymienić uwagi, 
podpatrzeć jak to robią inni. 
Inf. GBP 
Życzymy przyjemnej lektury 
oraz owocnych dyskusji i cieka-
wych spotkań.            Redakcja 

Od najmłodszych lat 
 

Wielokrotnie na tych 
łamach opisywane były doko-
nania Dyskusyjnych Klubów 
Książki  działających przy fi-
liach GBP. Teraz jednak Prag-
nę zwrócić uwagę czytelników 
na nową inicjatywę, jaka naro-
dziła się w Nakle. W tamtejszej 
bibliotece powstał Klub Mło-
dego Czytelnika. Spotkania 
Klubu odbywają się w każdy 
poniedziałek o godzinie 16.00. 
Każde zajęcia poświęcone są  
innej sprawie – ważnej dla naj-
młodszych.  Podczas czytania, 
zabaw tematycznych, zajęć 
plastycznych i pogadanek mali 
i trochę więksi uczestnicy do-
wiadują się wielu ciekawych 
rzeczy, uczą się pokonywać  
trudności (na przykład pozbyć 
strachu przed zastrzykiem), 
współdziałać z innymi dziećmi.  

Inf. GBP 
Gratulacje za inicjatywę! 

Więcej na ten i inne tematy w 
najnowszym biuletynie. 
 

„Depresja u dzieci  
i młodzieży” 

 
Do niedawna depresja 

uznawana była za chorobę osób 
dorosłych. Coraz częściej jed-
nak badania i obserwacje wska-
zują na to, że zarówno dzieci 
jak i młodzież mogą przeżywać 
stany depresyjne, a ich częstość 
waha się w grupie nastolatków 
w granicach 5-10% a wśród 
dzieci stanowi 0,4-2,5% popu-
lacji. Jak objawia się to scho-
rzenie? Jednym z najbardziej 
oczywistych symptomów jest 
smutek patologiczny. Należy 
go odróżnić od normalnego 
odczuwania smutku. Przecho-
dzimy przez stany i momenty 
smutku, które w większości 
wypadków pokonuje się przy 
odrobinie uczucia. Smutek mo-
że stać  się „dołkiem” tzn. może 
dojść do stanu melancholii, 
znudzenia, uszczerbku na du-
chu, rozczarowania, niechęci, 
ogólnej apatii lecz nie jest 
depresją. W depresji człowiek 
choruje na cierpienie – zapew-
nia doktor Enrique Rojas. Smu-
tek człowieka w depresji ma 
cechy bardzo precyzyjne: jest 
to poczucie niemocy i wew-
nętrznego przepełnienia męką. 
Prawdziwa depresja to fizyczne 
i psychiczne zmęczenie o wiel-
kiej głębi. 

Lekarze psychiatrzy 
kładą nacisk na rozróżnienie 
depresji człowieka dorosłego i 
depresji dziecka czy nastolatka. 
Depresja w zależności od wie-
ku zmienia swój przebieg, 
przedstawia różne doświadcze-
nia. 

Symptomy, które opi-
sują depresję dziecięcą: 
- Melancholijny nastrój – prze-
jawy smutku, samotności, nie-
szczęścia i pesymizmu, zły hu-
mor, dziecko łatwo się złości, 
łatwo płacze, trudno je po-
cieszyć; 
- Idee autodeprecjacyjne – 
uczucia bezużyteczności, nie-
wydolności, brzydoty, poczu-
cie winy, pragnienie śmierci, 
pokusa samobójstwa; 
- Zachowania agresywne – 
trudności w relacjach interper-
sonalnych, kłótliwość, wro-
gość, mały szacunek dla auto-
rytetu; 
- Zaburzenia snu – niespokojny 
sen, chwile bezsenności, trud-
ności z przebudzeniem i poran-
nym wstawaniem; 

- Pogorszenie wyników szkol-
nych – stałe żale ze strony nau-
czycieli, słaba koncentracja, 
słaba pamięć, mniejsze przy-
kładanie się do zajęć klaso-
wych, utrata zwyczajowego za-
interesowania dla zajęć szkol-
nych; 
- Zmniejszona socjalizacja – 
izolacja, mniejsze uczestnictwo 
w życiu grupy, wycofanie się 
ze społeczności; 
- Dolegliwości somatyczne – 
bóle głowy, bóle brzuszne, 
mięśniowe, inne dolegliwości i 
niepokoje o zdrowie, zaburze-
nia apetytu i/lub zmiany do-
tychczasowej wagi; 
- Utrata zwyczajnej energii – 
utrata zainteresowania sportem 
i rozrywką, zmniejszenie ener-
gii z powodu wysiłku fizycz-
nego i/lub umysłowego. 
 

Rozpoznanie depresji 
W pierwszej kolejnoś-

ci zalecana jest wizyta u psy-
chologa lub psychoterapeuty. 
Psycholog powinien zdecydo-
wać o tym czy konieczna jest 
interwencja psychiatry. 

Leczenie 
W przypadku depresji 

dziecięcej skuteczne są oddzia-
ływania psychoterapeutyczne 
np. terapia behawioralno – poz-
nawcza. W przypadku mło-
dzieży skuteczne okazują się 
oddziaływania grupowe, nasta-
wione przede wszystkim na 
podniesienie umiejętności spo-
łecznych młodego człowieka. 
Jeśli oddziaływania psychote-
rapeutyczne okazują się nie-
skuteczne, potrzebna jest inter-
wencja psychiatryczna, czyli 
zastosowanie farmakoterapii. 

23 lutego obchodziliś-
my Światowy Dzień Walki z 
Depresją. W Publicznej Szkole 
Podstawowej w Tarnowie 
Opolskim w styczniu tego 
roku, rodzice uczniów klas 
czwartych mieli możliwość 
wysłuchania prelekcji na temat 
depresji dzieci i młodzieży, 
którą prowadziła pedagog 
szkolna Irena Wojtala. Ponadto 
gazetka ścienna poświęcona 
jest w miesiącu marcu właśnie 
tej tematyce (są materiały za-
równo dla uczniów jak i ro-
dziców). W listopadzie 2012r. 
rodzice uczniów tarnowskiego 
gimnazjum uczestniczyli w 
prelekcji na wyżej wymieniony 
temat, którą poprowadził psy-
cholog Dariusz Zawora. 

Ulotka Dla  Rodziców 
 

Drogi Rodzicu!  Coraz więcej 
dzieci i nastolatków popada w 
depresję. Szczególnie narażone 
są na nią dzieci, które doś-
wiadczyły straty - zmarł jeden 
z ich rodziców, kolega lub 
członek bliskiej rodziny, do 
którego były przywiązane lub 
doszło do zerwania relacji 
matka – dziecko. 
W grupie ryzyka znajdują się 
też dzieci cierpiące na zabu-
rzenia uczenia się, uwagi lub 
zachowania. Obserwuj więc 
swoje dziecko i postaraj się 
przestrzegać poniższych wska-
zówek. 
- Stwórz z domu azyl. Dom to 
miejsce, gdzie można się wy-
płakać, gdzie zawsze ktoś przy-
tuli i pocieszy. 
- Słuchaj, nie pytaj. Stwórz 
dziecku okazje  do zwierzeń, 
ale nie prowokuj go ciągłymi, 
natrętnymi pytaniami. 
- Stawiaj granice – one dają 
punkt odniesienia Tobie i 
dziecku. 
- Nie dawaj gotowych recept, 
ale pomóż dziecku szukać 
własnych rozwiązań. 
- Nie oczekuj zbyt wiele, 
zachowaj cierpliwość. Jeśli 
dziecko ma problemy w szkole, 
zacznijcie je rozwiązywać. 
Gdy dojdzie już do siebie, dalej 
pozostawaj w ciągłym kontak-
cie z wychowawcą. 
- Nie ukrywaj problemów, tak-
że swoich. Pokaż dziecku, że 
Ty też nie jesteś chodzącym 
ideałem. 
- Nie nasilaj napięcia - wycofaj 
się, jeśli czujesz, że za  chwilę 
emocje wezmą górę i możesz 
powiedzieć lub zrobić coś, cze-
go potem, gdy przyjdzie otrzeź-
wienie, będziesz strasznie żało-
wać. 
- Miej czas dla swojego dziecka 
i dbaj o to aby ten czas był cza-
sem bardzo wartościowym, za-
pewnij bezpieczeństwo, radość 
i wspólną zabawę. 
- Szukaj stronników i nie bądź 
zazdrosny, jeśli to nie Ty oka-
żesz się dla dziecka najlepszym 
oparciem. 
- Rozmawiaj z innymi rodzi-
cami. 
- Nie wstydź się bezradności, 
pozwól specjalistom pomóc 
sobie i dziecku. 
 

Irena Wojtala 
Pedagog szkolny 
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