
Praca pedagoga i psychologa szkolnego z uczniem on-line 

Opracowanie: Ewa Ruszkowska 

Przed nami drugi miesiąc pracy w nowej rzeczywistości. 
Nie tylko dla uczniów i nauczycieli przedmiotów, ale i dla 
szkolnych specjalistów. Nikt z nas nie ma sprawdzonych 
mechanizmów postępowania ani uświęconych procedur. 
Po pierwszym miesiącu pracy wiemy już (prawie), jak 
funkcjonują platformy do kontaktów zdalnych, znamy 
obowiązujące nas przepisy prawa oświatowego.  
Każdego z nas marcowa rzeczywistość zastała w trakcie 
realizacji wielu zadań pomocowych, realizowanych 
w kontakcie indywidualnym, grupowym oraz 
środowiskowym. 
Pedagog i psycholog szkolny mogą zadbać w obecnym  

czasie o kontynuację swoich zadań wymienionych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, wykorzystując techniki i metody pracy zdalnej, biorąc równocześnie pod uwagę 
sposoby określone przez dyrektora szkoły lub placówki oraz warunki domowe i możliwości uczniów. 
Przywołując § 24. Rozporządzenia  o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, do zadań pedagoga 
i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności: 
 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia 
mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki; 
 
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania 
problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo 
ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki; 
 
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 
rozpoznanych potrzeb; 
 
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 
 
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 
inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 
 
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 
 
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 
predyspozycji i uzdolnień uczniów;  
 
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych 
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz 
przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier 



i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły 
i placówki, 
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 
Formy pracy oczywiście zależą od możliwości wszystkich stron. Może to być: 

Praca indywidualna lub w wirtualnym zespole nauczycieli  polegająca na  opracowywaniu 

diagnozy sytuacji wychowawczej, prowadzonej w oparciu o zdiagnozowane do połowy marca 

problemy i dostępne źródła informacji – wyniki diagnoz cząstkowych, prowadzonych przez 

wychowawców klas, wpisy do dzienników elektronicznych, problematyka spotkań z rodzicami, 

pytania zadawane przez rodziców, problemy podlegające interwencji. Zrealizowana w tym czasie 

diagnoza posłuży konstruowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego na przyszły rok szkolny. 

Przygotowując zalecenia do pracy wychowawczo-profilaktycznej warto posiłkować się też wynikami 
badań ogólnopolskich i płynącymi z nich zaleceniami. Korzystając z zaleceń, wskażmy ich źródło 
w programie. 
Linki, które mogą być pomocne w czasie tej pracy: 

https://www.profilaktycy.pl/  Tu znajdziecie Podręcznik Profilaktyka – wyniki badań ogólnopolskich 

oraz zalecenia do pracy profilaktycznej na każdym etapie edukacji. 

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-i-wychowanie/wychowanie-i-profilaktyka/ Pod tym 

adresem znajdują się badania, raporty i wytyczne dotyczące zdrowia psychicznego oraz inne 

materiały dotyczące problematyki wychowania i profilaktyki szkolnej. 

https://www.ore.edu.pl/2017/05/program-wychowawczo-profilaktyczny/  Wiadomości o budowaniu 

programu krok po kroku oraz o związkach planowanych działań z wynikami diagnoz. 

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/reagujemy-w-sytuacjach-nadzwyczajnych/materialy-2/ 

Można przeczytać o koncepcji resilience i sposobach pomocy dzieciom z grup podwyższonego ryzyka. 

https://www.ore.edu.pl/2019/04/wychowanie-i-profilaktyka-w-nowej-podstawie-programowej/ 

Opracowanie o zadaniach i treściach wychowawczo-profilaktyczne szkoły  w nowej podstawie 

programowej dla liceum, technikum  i branżowej szkoły II stopnia. 

https://www.ore.edu.pl/2015/04/zdrowe-zywienie/  Tu materiały nt. nawyków żywieniowych dzieci 

i młodzieży szkolnej i zaburzeniach odżywiania − problem współczesnej młodzieży. 

https://www.ore.edu.pl/2015/04/ruch-i-zdrowe-zywienie-w-szkole-heps/ Duża publikacja, której 

celem jest promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkołach. 

https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/sexting-i-nagie-zdjecia--uwazaj-co-wrzucasz-do-sieci 

To link do uruchomionej od 17 stycznia 2020 roku Kampanii Społecznej „Nie zagub dziecka w sieci”, 

realizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji i NASK. Poradniki, filmy i wskazówki dla rodziców. 

https://www.ore.edu.pl/2017/01/bezpieczna-i-przyjazna-szkolanagrania-wykladow/ Tu znajdują się 

nagrania wykładów na temat wychowania i profilaktyki.  

Praca indywidualna w kontakcie  z uczniem online  

Warto kontynuować pracę z uczniem zapoczątkowaną przed pandemią, wykorzystując dostępne 

obydwu stronom systemy teleinformatyczne.  
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Poruszajmy też zagadnienia z zakresu profilaktyki problemów związanych z aktualną sytuacją, izolacją 

uczniów, rozwijaniem postaw odpowiedzialności za siebie i innych, działań prospołecznych, 

prorodzinnych.  

Przekazujmy informacje o zaistniałej sytuacji. Może za pomocą bajki? 

Linki, które mogą być pomocne w czasie takiej pracy: 

https://www.youtube.com/watch?v=0x4rcdti2z8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2qAWPTzmiPUIT0wQI

5NdMD7IyV-xapbEemOyYcvwcRL5HE9VxQa3p1lNM  

Bajka o złym Królu Wirusie i dobrej Kwarantannie napisana przez Dorotę Bródkę lub Krótki film o 

wirusie na literę K i o żmii, dla dzieci - Film edukacyjny wyjaśniający dzieciom i dorosłym pojęcia 

związane z koronawirusem.  

Aby przybliżyć najmłodszym, o co w ogóle chodzi z pandemią, kwarantanną: 

https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2FJvYafv4REbE

1Yk-AHUf0avRBScFFbvh358sib4SSLyirb1PE9P2hAmA 

W czasie spotkań on – line warto w dalszym ciągu włączać w kontakt wypracowane wcześniej rytuały, 

zmieniając jedynie formę przekazu – np. żartujemy, włączamy w rozmowę poczucie humoru, pijemy  

herbatę w trakcie rozmowy, rozmawiamy chwilę o domowych zwierzakach. 

Wspierajmy też uczniów  w ustaleniu struktury, która będzie pomocna w domowym funkcjonowaniu.  

Jeśli tylko uznamy za możliwe, możemy skorzystać z własnych pozytywnych doświadczeń lub 

podpowiedzi medialnych. Podam tutaj moje dwie sprawdzone  techniki: 

1. Utwórz dwa rodzaje harmonogramów. Postaraj się jak najwięcej zaplanować swoje działania na 

następny dzień każdego wieczoru. Zanim to zrobisz, poświęć dwie minuty, aby usiąść, oddychać 

powoli i zrobić  listę pozytywnych rzeczy, które osiągnąłeś dzisiaj, nawet bardzo prostych rzeczy. 

Przeczytałeś 20 stron lektury? Skleiłeś ramkę do zdjęcia? Zadzwoniłeś, napisałeś e-mail do przyjaciela, 

do dziadków? Gratulacje, to twój sukces!  Następnie spróbuj wyobrazić sobie większe plany na 

dłuższy okres, w którym możesz się izolować. Może jakiś remont roweru, może nauka origami na 

poziomie eksperckim, nauka języka czeskiego, japońskiego? Poszukaj wszelkiego rodzaju działań, 

których nie można wykonać w ciągu jednego dnia. Które Cię intrygują, ale nie miałeś na nie wcześniej 

czasu.  Podziel te plany na mniejsze cele, które możesz osiągnąć w ciągu miesiąca, tygodnia, kilku 

najbliższych dni. Jeśli potrzebujesz, poproś o pomoc dorosłego. ( O tym sposobie przeczytacie też 

Państwo na stronie „Wprost. Zdrowie i medycyna”: 

https://zdrowie.wprost.pl/psychologia/10313537/jak-przetrwac-samoizolacje-podczas-pandemii-

sars-cov-2-radzi-tester-skafandrow-nasa.html w artykule „Jak przetrwać samoizolację podczas 

pandemii SARS-CoV-2? Radzi tester skafandrów NASA”);  

2. Na rozmowę o obecnej, przedłużającej się sytuacji i jej racjonalizowaniu metoda „zalety wad i 

wady zalet”. 

 Wielu pomagaczy zastanawia się obecnie, czy praca on-line z dzieckiem ma rację bytu? 

„Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku, stojąc na straży wysokich 

standardów procesu diagnozowania oraz jego etycznych aspektów, zdecydowanie sprzeciwia się 

wykorzystywaniu psychometrycznych metod diagnostycznych stanowiących własność intelektualną 

PTPIP w procedurach diagnozy zdalnej (on-line)”.   

https://www.youtube.com/watch?v=0x4rcdti2z8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2qAWPTzmiPUIT0wQI5NdMD7IyV-xapbEemOyYcvwcRL5HE9VxQa3p1lNM
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Uznałam  tę informację  za ważną,  w związku z możliwościami podejmowania przez pedagogów 

i psychologów kontaktu z uczniami, którzy wcześniej nie korzystali z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, a w bieżącym czasie będą szukali u Państwa pomocy. 

Pełne uzasadnienie prezentowanej powyżej decyzji przeczytacie Państwo na stronie PTPIP , 

korzystając z załączonego linku: 

https://www.pracowniatestow.pl/ 

http://serwer1967492.home.pl/uploads/stanowiskoonline.pdf 

Mimo przeciwskazań do prowadzenia diagnozy on-line wystandaryzowanymi narzędziami, możemy 

w tym czasie udzielać wsparcia w kryzysie; pomagać i uczniom i ich rodzicom. Nie każdy będzie umiał 

odnaleźć się w sytuacji kryzysowej. Cześć z nas przyzwyczajona jest do szybkiego ogarniania trudnej sytuacji 

i przejmowania inicjatywy. Będziemy zdani tutaj na swoją intuicję. W kontaktach indywidualnych, zarówno 

z uczniem, nauczycielem czy rodzicem,  zawsze warto pytać o to, jak się czują,  jak sobie radzą w obecnej sytuacji. 

Nawet jeśli za pierwszym razem nie uda się w pełni skutecznie pomóc, to już za drugim, trzecim będzie lepiej. 

Będziemy mogli uczyć się siebie sami, ale i korzystać ze swoich doświadczeń, uczestnicząc na przykład w sieci 

współpracy i samodoskonalenia dla pedagogów i psychologów szkolnych. Samodoskonaląc się poprzez lekturę. 

Kontakt z uczniami może odbywać się za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, komunikatorów, dziennika 

elektronicznego, rozwiązań chmurowych. Możemy korzystać z czatów, prowadzić komunikację e-mail z uczniami, 

opracowywać arkusze do pracy indywidualnej, która następnie omawiana będzie na spotkaniu na platformie. 

Linki, które mogą być pomocne w czasie tej pracy: 

Tutaj polecam Państwu lekturę książki J. Płuciennik i D. Paradowskiej „Coaching w sytuacji kryzysu. Jak przekuć 

trudności w dobre doświadczenie?” (https://www.samosedno.com.pl/psychologia/1690-coaching-w-

sytuacji-kryzysu-jak-przekuc-trudnosci-w-dobre-doswiadczenie--9788377889022.html)  

oraz strony: 

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/phocadownload/EFS/Poradnik-wspomaganie-

szkol_w_zakresie_interwencji_K.Ciszewska_S.Zyza.pdf Poradnik interwencji kryzysowej wydany przez 

ORE 

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/phocadownload/pracownie/dzieci-i-modziez-w-

kryzysie.pdf  Prezentacja ORE „Interwencja wobec dzieci i młodzieży w obliczu sytuacji kryzysowych” 

https://www.metis.pl/content/view/754/228/ Podstawowe kroki w interwencji kryzysowej w szkole 

http://www.psychologia.edu.pl/strategie-radzenia-sobie-z-problemami-osobistymi.html Filmy 

prezentowane na stronie Instytutu Psychologii Zdrowia, mówiące o tym, jak radzić sobie z 

problemami osobistymi. To cykl wideowykładów dr. Jerzego Mellibrudy. 

 

Praca indywidualna z innymi nauczycielami i z rodzicami online 

 

„Planując swoją pracę w tym szczególnym czasie, warto też mieć na uwadze, że zajęcia 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to nie tylko spotkania online 

i prowadzenie zajęć w sieci bezpośrednio z uczniami, ale również wszelkie działania polegające 

na przesyłaniu materiałów za pomocą poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego, mediów 

https://www.pracowniatestow.pl/
http://serwer1967492.home.pl/uploads/stanowiskoonline.pdf
https://www.samosedno.com.pl/psychologia/1690-coaching-w-sytuacji-kryzysu-jak-przekuc-trudnosci-w-dobre-doswiadczenie--9788377889022.html
https://www.samosedno.com.pl/psychologia/1690-coaching-w-sytuacji-kryzysu-jak-przekuc-trudnosci-w-dobre-doswiadczenie--9788377889022.html
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/phocadownload/EFS/Poradnik-wspomaganie-szkol_w_zakresie_interwencji_K.Ciszewska_S.Zyza.pdf
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społecznościowych np. krótkich tekstów do przeczytania, artykułów, materiałów edukacyjnych dla 

rodziców na temat tego, jak wesprzeć dziecko w kryzysowej sytuacji, jak pracować online z dzieckiem 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, linków do sprawdzonych materiałów”  (Tymkiewicz, 2020).  

Wspierajmy wychowawców w prowadzeniu spotkań klasowych on-line, gdzie będzie można ze sobą 

pobyć, pożartować, zapytać, co u kogo słychać. 

To również przestrzeń do konsultacji psychologiczno-pedagogicznych z nauczycielami i rodzicami, 

dotyczących specjalnych potrzeb naszych wychowanków. Pamiętajmy o wsparciu i wymianie 

informacji niezbędnych do wspierania ucznia w rozwoju. 

Pamiętajmy też o rodzicach, o tym, by zapytać, jak się czują, co jest dla Nich trudne w tym czasie, 

czego od nas oczekują. 

Linki, które mogą być pomocne w czasie tej pracy: 

https://www.ore.edu.pl/2020/03/niezbednik-czytajacych-rodzicow/ 

Tu dowiemy się o czytaniu od strony naukowej. 

 

https://klubjagiellonski.pl/2020/03/15/czytanie-ksiazek-w-czasach-pandemii/#   

Tu znajdziemy linki do polecanych książek, które z kolei możemy polecić rodzicom. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yjAKtVCgevY 

https://www.youtube.com/watch?v=-YqIAhQF1UA 

https://www.youtube.com/watch?v=jWA1foEt6PM 

Tu dowiemy się, jak czytać dzieciom, z zastosowaniem aktorskich trików. 

 

Praca grupowa z uczniami online 

 

Prowadząc zajęcia na platformie możemy kontynuować zajęcia grupowe, zainicjowane przed 

pandemią, zarezerwowane do realizacji w projektach edukacyjnych albo  zaplanowane aktualnie, dla 

nieformalnych grup wsparcia. Grupy wsparcia mogą dotyczyć ważnych dla młodych ludzi problemów 

i pozwalać – choćby wirtualnie – doświadczyć spotkania z rówieśnikami. Mogą to być grupy 

dbających o zdrowe odżywianie, o aktywność fizyczną, grupy uczące radzenia sobie ze stresem i 

poznawania technik relaksacyjnych. Można wspólnie ćwiczyć i sprawdzać metody, które są skuteczne 

dla poszczególnych uczniów. Rozmawiać o tym.  

Praca uczniów w grupach trzy/czteroosobowych na platformie i w kontakcie e-mail, mimo że zdalna, 

będzie namiastką pracy grupowej i spełni potrzebę kontaktu z rówieśnikami. Jeśli tylko możemy, 

zadbajmy o to, zachęcajmy też do takiej pracy innych nauczycieli. 

Jeśli przed pandemią realizowaliśmy projekty, sprawdźmy, które zadania można zmodyfikować 

i przenieść na szkolną platformę? Może warto zamienić zadania dla poszczególnych klas, na zadania 

realizowane w małych grupach, ogłosić jeszcze konkursy, których efektem będą prezentacje esejów, 

https://www.ore.edu.pl/2020/03/niezbednik-czytajacych-rodzicow/
https://klubjagiellonski.pl/2020/03/15/czytanie-ksiazek-w-czasach-pandemii/
https://www.youtube.com/watch?v=yjAKtVCgevY
https://www.youtube.com/watch?v=-YqIAhQF1UA
https://www.youtube.com/watch?v=jWA1foEt6PM


zdjęć, filmików? A może zapytać uczniów, jak chcieliby dane zadanie zrealizować? Jakie Oni mają 

pomysły? 

Warto pomyśleć o edukacji emocjonalnej, rozmawiać o samopoczuciu, o tym jak ono się zmienia, jak 

zmieniają się nasze emocje i co na nie wpływa. Kilkakrotnie można korzystać w podpowiedzi 

zamieszczonej na FB, pod tytułem „Wyhoduj swojego emocjonalnego motyla”. 

Linki, które mogą być pomocne w czasie tej pracy: 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=698532213614657&story_fbid=1908933045907895  

Warto zobaczyć, jak motyl wyglądał w różnych dniach, co wpłynęło na taki, a nie inny jego obraz. 

Szukając metod do pracy grupowej, warto skorzystać z poradnika MEN: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkol 

Tu, na stronach 40-42 można skorzystać z zamieszczonego opisu metod pracy z dzieckiem 

i zainspirować się do grupowej pracy on-line. 

https://www.youtube.com/watch?v=X9KMnbrS3B8  Po co nam emocje? Porozumienie Bez 

Przemocy? 

 

Praca nad własnym dobrostanem. Realizowana już nie on-line, a w kontakcie bezpośrednim. 

Pamiętajmy o sobie. Zadbajmy o swój dobrostan. O równowagę w obszarze ciała, ducha, emocji 

i intelektu. Tak, mamy kryzys, więc nie róbmy najlepiej, jak potrafimy. Róbmy wystarczająco dobrze.  

Zadbajmy o odpoczynek, sen, zróżnicowane posiłki. Zadbajmy o chwilę ciszy,  skupienie. Stawiajmy 

granice, szczególnie te dotyczące kontaktu, naszej dyspozycyjności. 

Zapraszam zainteresowanych pedagogów i psychologów do sieci wsparcia on-line, którą 

uruchamiamy w tym miesiącu na naszej platformie. Zainteresowane osoby proszę o przesłanie 

swojego zgłoszenia na adres: eruszkowska@wodnsieradz.edu.pl 

We wtorki, środy i czwartki zapraszamy na indywidulane bezpłatne sesje coachingowe. Trzy coachki, 

trzy dni w tygodniu, trzy godziny każdego dnia będziemy do Państwa dyspozycji.  Wszystkie 

informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie www. Wystarczy wcześniej umówić się telefonicznie 

lub przez pocztę elektroniczną na spotkanie.  

W myśl samolotowej zasady: najpierw bezpieczeństwo matki, później bezpieczeństwo dziecka - 

Dbajmy o siebie!, żeby móc się regenerować, być w zdrowiu oraz skutecznie wykonywać swoje 

zawodowe zadania. 

Linki, które mogą być pomocne w czasie tej pracy: 

https://www.youtube.com/watch?v=zFg7aLGDKxc&t=78s    Mindfulness w codziennym życiu – 

wykład Wojciecha Eichelbergera 

https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/15.pdf  Link do skryptu Radzenie sobie ze stresem 

i w sytuacjach trudnych przygotowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=698532213614657&story_fbid=1908933045907895
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkol
https://www.youtube.com/watch?v=X9KMnbrS3B8
mailto:eruszkowska@wodnsieradz.edu.pl
https://www.youtube.com/watch?v=zFg7aLGDKxc&t=78s
https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/15.pdf


http://selfmastery.pl/jak-zadbac-o-sen-i-dlaczego-to-wazne/ Selfmastery – Magda Adamczyk   Jak 

zadbać o sen i dlaczego to ważne? 

 

Wykorzystane źródła: 

https://www.ore.edu.pl/2017/01/bezpieczna-i-przyjazna-szkolanagrania-wykladow/ 

https://www.ore.edu.pl/2020/03/ksztalcenie-na-odleglosc-nowe-regulacje-prawne/ 

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-i-wychowanie 

https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/sexting-i-nagie-zdjecia--uwazaj-co-wrzucasz-do-sieci 

https://www.metis.pl/content/view/3435/105/ Pedagog i psycholog szkolny zdalnie? Katarzyna 

Drzewiecka-Tymkiewicz  

https://klubjagiellonski.pl/2020/03/15/czytanie-ksiazek-w-czasach-pandemii/#   

https://www.youtube.com/watch?v=yjAKtVCgevY 

https://www.youtube.com/watch?v=-YqIAhQF1UA 

https://www.youtube.com/watch?v=jWA1foEt6PM 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=698532213614657&story_fbid=1908933045907895  

https://pixabay.com/pl/images/search/pedagog%20online/ 

https://www.pracowniatestow.pl/ Pracownia Testów Psychologicznych I Pedagogicznych 

http://selfmastery.pl/ 

 

http://selfmastery.pl/jak-zadbac-o-sen-i-dlaczego-to-wazne/
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https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/sexting-i-nagie-zdjecia--uwazaj-co-wrzucasz-do-sieci
https://www.metis.pl/content/view/3435/105/
https://klubjagiellonski.pl/2020/03/15/czytanie-ksiazek-w-czasach-pandemii/
https://www.youtube.com/watch?v=yjAKtVCgevY
https://www.youtube.com/watch?v=-YqIAhQF1UA
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