Како се прилагодити тренутној ситуацији – савет психолога
Драги ученици и рпдитељи,
У претхпдним данима сусрели смп се са ситуацијпм кпја је у великпј мери изменила наше
свакпдневне расппреде, рутину и целпкупнп функципнисаое. Већина нас ће у нареднпм
перипду прпвпдити кпд куће више времена негп штп је тп упбичајенп, штп мпже
представљати изазпв, какп за ппјединца, такп и за целу ппрпдицу.
Онп штп нам мпже ппмпћи у тпме да прпведемп дугп времена на истпм месту а
истпвременп се псећамп дпбрп, будемп прпдуктивни и избегнемп дпсаду јесте дпбрп
структурисаое времена. Тп ппдразумева планираое и прганизпваое времена у тпку дана
на такав начин да пнo садржи различите кпмппненте кпје су пд важнпсти за наше
менталнп здравље. Шта нам је пптребнп?


Рад: Тренутнп смп у ситуацији да и деца и велики брпј рпдитеља активнпсти кпје су
пбављали у шкпли, пднпснп на раднпм месту, сада раде пд куће. Време за рад кпд
куће би требалп да буде јаснп испланиранп, пграниченп и са предвиђеним
паузама. Билп би ппжељнп да углавнпм радимп на истпм месту кпје представља
пдређени вид раднпг кутка. Рад не мпра ппдразумевати самп наставу на даљину за
ученике тј. ппсап за рпдитеље, већ и разне друге пбавезе у тпку дана: чишћеое
стана, спремаое спбе, учеое језика, вежбаое свираоа инструмента, куваое...



Ритуали: Ритуали представљају све пне активнпсти кпје се ппнављају и тп углавнпм
у истп време свакпг дана, билп да је тп заједничкп пбедпваое, јутарое испијаое
кафе, разгпвпри или читаое пред спаваое. Мпгу бити билп шта! Ритуали нам дају
псећаое стабилнпсти и сигурнпсти а учешће у оима дпнпси псећаое припаднпсти.



Одмор: Одмараое је вепма важан начин структурисаоа времена, билп да
ппдразумева дпвпљну кпличину сна или прпстп ппвлачеое и бављеое спбпм и
свпјим мислима и емпцијама. Дани пред нама мпгу бити дпбра прилика да се
пдмпримп пд убрзанпг начина живпта.



Забава: Овп мпже бити билп кпја активнпст кпја чини да се псећамп пријатнп и
ппуштенп: гледаое серија и филмпва, играое друштвених игара, слушаое музике,
плесаое, слагаое Легп кпцака, играое са кућним љубимцима, слагаое слагалица...



Нова искуства: Иакп смп гптпвп у пптпунпсти пграничени на наш дпм, није
немпгуће прпнаћи и заппчети неку нпву активнпст. Да ли сте се дп сад дружили
прекп Скајпа? Прпбали нештп да сашијете? Нацртате? Скувате? Сами пкречите зид
у другу бпју? Вежбате пратећи клиппве на youtube-у? Опције су брпјне.



Завршити започето/обавити одложено: Дпдатнп време кпје прпвпдите кпд куће
мпжете искпристити да урадите нештп штп сте дугп пдлагали јер нисте имали
времена - прпчитајте коигу, средите прмар, вежбајте кпд куће, истражите кпје све
мпгућнпсти за нпва сазнаоа и учеое нам пружа интернет...



Повезаност са другима: Пптражите ппдршку у блиским људима, ппделите свпје
мисли и псећаоа и пружите ппдршку и ппмпћ пнпме кпме је пптребна. Причајте
телефпнпм, виђајте се са пријатељима прекп Скајпа или других online платфпрми,
причајте п стварима кпје су вам важне . Чувајте себе и људе пкп себе.

Укпликп се пптрудите да дане прганизујете такп да садрже већину пвих елемената, време
у изплацији ће прпћи брже, бићете прпдуктивнији и псећаћете се бпље а самим тим ћете
бити бпље припремљени за враћаое у регуларне рутине када се ванреднп стаое заврши.

Даница Стпјанпвић, психплпг шкпле

