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Wiele osób w społeczeństwie doświadcza depresji, wiedza na temat 

stanów depresyjnych wydaje się być powszechna, jednak nie zawsze obiegowe 

opinie i oceny są prawdziwe. Tak jak i w innych przypadkach zaburzeń w stanie 

zdrowia warto i tym razem sięgnąć do wskazań specjalistów w tym zakresie. 

Możliwości poszerzania wiedzy oferują nam internetowe strony i dostępna  

w księgarniach literatura, ale czy każdy zada sobie trud szerszego zgłębiania 

istoty tego stanu i czy wpłynie to na jego dotychczasowe schematy zachowania 

obejmującego rozpoznanie i zmianę nastawienia do osoby w depresji oraz 

podjęcie właściwych działań.  Niniejszy artykuł jest dedykowany rodzicom  

i opiekunom dzieci, ale może być także pomocny nauczycielom, wychowawcom 

i pracownikom placówek kulturalno-oświatowych, którzy pracują z dziećmi.  

Zachowanie dziecka w depresji może przybierać zmienne formy. Mylące 

może być przeświadczenie, że jedynie częsty smutek lub płacz uzasadniają 

podejrzenie  o przeżywaniu przez dziecka stanu depresyjnego. Myślenie takie 

ma swoje źródła w doświadczeniach – w obserwacji dorosłych osób w stanach 

depresyjnych, które w pewnych etapach choroby rzeczywiście tak funkcjonują. 

Natomiast specyfika zachowania dziecka w depresji jest inna. Analiza 

statystyczna rodzajów i form zachowania, które odbiega od normy wskazuje  

na inny, aniżeli u dorosłych osiowy (główny) przejaw zaburzeń depresyjnych. 

Wśród najczęstszych objawów depresji u dzieci jest – drażliwość a za nią 

nieposłuszeństwo. Zwykle reakcją opiekuna na zwiększoną drażliwość, bunt, 

nieposłuszeństwo jest próba dyscyplinowania dziecka, co nie tylko nie 

rozwiązuje sytuacji, ale jeszcze ją potęguje. Odwoływanie się do własnych 

doświadczeń z dzieciństwa nie zawsze bywa tutaj pomocne. To, co może 

sprawdzać się w innych sytuacjach, w tym zakresie nie zawsze przynosi dobre 

skutki. Dorosły w obawie przed utratą autorytetu, uniknięcia manipulacji przez 

dziecko czy w przeświadczeniu, że nakazami należy osiągnąć pożądane 

zachowanie dziecka co „wzmocni jego charakter”, stosuje metody, które często 

pogarszają całą sytuację. 

 



Skuteczne, pożądane zachowania wymagają spełnienia kilku 

podstawowych czynników. Są to: dobre relacje z dzieckiem, rozumienie jego 

potrzeb wiekowych i środowiskowych, rozumienie interpersonalnych potrzeb 

związanych z jego czynnikami osobowości, znajomość planów na przyszłość  

i stawianych sobie przez niego celów. Niestety ograniczenia czasu wolnego, 

wynikającego z licznych obowiązków osób dorosłych, nie zawsze pozwalają  

w dostatecznym stopniu na towarzyszenie dziecku w jego wzrastaniu. Jeżeli nie 

poświęcamy wystarczająco  czasu na wspólne zabawy, wyjścia do kina, wspólne 

imprezy czy inne zajęcia, to dziecko uczy się samodzielnie radzić sobie  

ze swoimi sprawami, jednak czasami nie potrafi sprostać zadaniom jakie przed 

nim stoją i kiedy zostaje samo coraz bardziej narażone jest na szereg 

negatywnych uczuć i odczuć.  Częste wspólne zajęcia chociażby: wspólne  

z dzieckiem sprzątanie piwnicy, naprawa roweru, przygotowywanie 

smakołyków, czy wybranych zadań z gospodarstwa domowego nie tylko uczy 

dziecko praktycznych czynności, ale sprawia, że dziecko zbliża się 

emocjonalnie do nas.  Wspólnie spędzany czas w przyjaznej atmosferze pomaga 

dziecku w wyrażaniu uczuć, mówieniu o swoich trudnościach, obawach  

i lękach. To, czy pomożemy mu w konkretnej sytuacji będzie zależało od wielu 

czynników, ale nasza gotowość pomocy i podjęte kroki dadzą dziecku poczucie 

wsparcia. Będzie wiedziało, że nie jest samo, że może liczyć na innych. 

Oczywiście nikt z nas nie jest specjalistą od wszystkiego i nie zawsze możemy 

sami udzielić dostatecznej pomocy i wsparcia, ale dorosły może tak pokierować 

sytuacją, że będzie ona zmierzać w dobrym kierunku.  

Jeżeli obserwujemy niepokojące zachowania naszych dzieci, nie wiemy 

czy to początek depresji, czy tylko przejściowe złe nastawienie do otoczenia  

i obowiązków, czy może są  jeszcze inne powody takiego zachowania najlepiej 

skontaktujmy się ze specjalistą. Może to być psycholog szkolny, psycholog 

poradni psychologiczno-pedagogicznej lub służby zdrowia. Tam uzyskamy 

pomoc. 


