
Jak sobie radzić z trudnymi i 

prowokacyjnymi zachowaniami 

dzieci

Anna Przetocka





•AKCEPTACJA JEST JAK ŻYZNA 
GLEBA, KTÓRA POZWALA ŻEBY 
NAWET MAŁE ZIARENKO STAŁO SIĘ 
PIĘKNYM, UKORZENIONYM KWIATEM



Kompleksowe podejście

• Medyczne

• Dietetyczne

• Sensoryczne

• Behawioralne



Jakie zachowania uczniów sprawiają nauczycielom najwięcej trudności ?

okiem kamery
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8

•Ściąganie

•Kłócenie się o oceny

•Ciągłe dopytywanie się o coś,  

komentowanie wypowiedzi nauczyciela

•Bicie, przeklinanie

•Granie, słuchanie muzyki

•Pakowanie książek przed dzwonkiem

(dane z pilotażowej realizacji warsztatów, N=860)
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Co w takiej sytuacji 

czuje nauczyciel?

Jak najczęściej 

reaguje nauczyciel?
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1. Porozmawiam z nim.

2. Zwrócę uwagę, że źle się zachowuje.

3. Spiorunuję wzrokiem.

4. Powiadomię wychowawcę klasy.

5. Wyślę do pedagoga lub psychologa.

6. Wyślę do dyrektora.

7. Powiadomię rodziców (na zebraniu 

lub wpiszę uwagę do dzienniczka).

Reakcje nauczycieli na trudne zachowania uczniów

(dane z pilotażowej realizacji warsztatów, N=860)
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1.Nakrzyczę na niego.

1.Ośmieszę go, zwłaszcza wobec 

kolegów, (ironicznie skomentuję 

jego zachowanie).

10. Postraszę (zagrożę mu np. obniżeniem ocen).

11. Udam, że nie widzę (nie słyszę).

12. Dotknę jego rodzinę (np. powiem, że to wizytówka 

kultury rodziców lub przypomnę, że ma brata w szkole  

specjalnej i sam się tam kwalifikuje).

13. Zagrożę, że spuszczę mu lanie.

14. Pobiję go, gdy nikt nie będzie widział.
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Co w takiej sytuacji 
czuje uczeń?
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Najczęściej wymieniane uczucia  

ucznia

Zdenerwowanie

Złość

Wściekłość

Niepokój

Napięcie

Niepewność

Strach

Zdezorientowanie

Żal

Przygnębienie

Rozczarowanie

Frustracja

Skrępowanie

Zażenowanie

Zawstydzenie

Upokorzenie

Satysfakcja



Zachowanie 
ucznia

Uczucia 
nauczyciela

Reakcja

nauczyciela

Uczucia 
ucznia
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Zachowanie nauczyciela 

doświadczającego trudnych 

emocji

•Reakcje odruchowe - wyrażające jego 

uczucia (gniew, lęk, niepewność), 

świadczące o „podjęciu walki”

• Świadomie użyta strategia -

zmierzająca do konstruktywnego 

rozwiązania sytuacji.



Trzy rodzaje zachowań

1.Zachowania drażniące:adekwatne do wieku,budzące niepokój 

sporadyczne zachowania, częste i drażniące typowe zachowania 

typowe dla wieku(nagabuje rodziców aby poszli z nim na spacerek 

zamiast pójść spać) , trudności zauważane tylko przez rodziców o 

zbyt wygórowanych wymaganiach

2.Zachowania niepożądane:nieodpowiednie do wieku i poziomu 

rozwoju dziecka zachowania, które stanowią problem dla rodziców i 

innych dorosłych lub samego dziecka (dziecko reaguje płaczem na 

każdą przegraną,rzuca się na ziemię, bije rodzica)

3.Zaburzenia-zbiór niepożądanych zachowań dziecka trwający co 

najmniej kilka miesięcy. Znacząco wpływa na funkcjonowanie 

dziecka i jego otoczenia (ADHD,ODD,CD)



AGRESJA

•Impulsywna----trening kontroli złości

• --------trening empatii

•Instrumentalna-----------trening   

umiejętności społecznych



Zachowanie: definiowanie i 

mierzenie

Test trupa „ Nie jest zachowaniem to, 

co mógłby zrobić trup, ale 

jeśli trup nie jest w stanie 

tego zrobić, to taka 

czynność na pewno jest „

(siadanie a siedzenie)



Indywidualny repertuar 

zachowań
Ile czynności 

potrzeba aby 

wykonać dane 

zachowanie???

Spróbujcie 

oszacować?



Zachowanie

pożądane

Wzmocnienie

nagroda

Brak wzmocnienia

(wygaszanie)

Więcej zachowań

pożądanych

Mniej zachowań

pożądanych



Zachowania

niepożądane

Brak wzmocnienia

wygaszanie

Wzmocnienie

nagroda

Mniej zachowań

niepożądanych

Więcej zachowań

niepożądanych



Wzory kształtowania zachowań

Zachowanie pożądane + wzmocnienie 

pozytywne = więcej zachowań  

pożądanych

(wyniósł śmieci + radość mamy = chętnie 

zrobi to następnym razem)

Zachowanie pożądane + 

kara(konsekwencja) = mniej 

zachowań pożądanych

(wyniósł śmieci+ mama jęknęła/ no 

widzisz z tych butelek, co stały przy 

koszu, to już oczywiście nie 

zabrałeś?/=nie pójdzie następnym 

razem

Zachowanie pożądane +

brak wzmocnień,uwagi (wygaszanie) =

mniej zachowań pożądanych

(wyniósł śmieci+ nikt nie zauważył= nie zrobi 

następnym razem, nie ma sensu się starać)



Wzory kształtowania zachowań:zachowania 

niepożądane mające na celu przyciągnięcie 

naszej uwagi
Zachowanie niepożądane+wzmocnienie 

pozytywne(nagroda, uwaga)

= więcej zachowań niepożądanych

(dziecko na lekcji robi głupie 

miny+nauczyciel przerywa lekcję i 

rozmawia z uczniem=więcej głupich 

min gdy będzie się nudzić na lekcji

Zachowanie niepożądane + brak wzmocnienia 

= mniej zachowań niepożądanych

(na lekcji robi głupie miny+nauczyciel 

kontynuuje lekcję oraz dba aby cała klasa 

go słuchała=uczeń nie zyskuje uwagi ani 

nauczyciela ani uczniów, stopniowo mniej 

zachow



Wzory kształtowania zachowań:zachowania 

niepożądane mające na celu osiągnięcie 

korzyści innej niż uwaga
Zachowanie niepożądane+ 

wzmocnienie negatywne 

(wycofanie kary) = więcej 

zachowań niepożądanych

(Krzyś uderzył Wojtka.Dorosły pogroził mu 

palcem i poszedł dalej.dziecko uczy 

się, że jego zachowanie nie wiąże się 

z poniesieniem kary.Nagrodą jest 

pokonanie Wojtka

Zachowanie niepożądane + kara 

(konsekwencja) = mniej 

zachowań niepożądanych

Krzyś uderzył Wojtka .Dorosły 

zastosował karę. Kara musi być 

większa niż nagroda za 

pokonanie Wojtka



Świadomie chwaląc i wyciągając 

konsekwencję, znacząco wpływamy na 

zachowanie naszych dzieci



BEHAWIORALNE ABC
analiza trudnych, niepożądanych zachowań

A-co zdarzyło się tuż 

przed

(są to miejsca, 

konteksty, bodżce 

wpływające na 

zachowanie np. 

wydawanie 

polecenia i 

prowokacja kolegi

B- co on 

dokładnie robi

samo zachowanie, 

czyli co 

dokładnie robi 

dziecko(bez tego 

czego nie robi)

C-co nastąpiło 

bezpośrednio po

Negatywne bądź 

pozytywne 

konsekwencje



Przykładowe interwencje behawioralne oparte na 

analizie ABC
⚫ A - przed zachowaniem

⚫ Zaskocz dziecko czyli 

zachowaj się inaczej

⚫ Zmień A-Odwróć uwagę 

dziecka od niepożądanej 

aktywności

⚫ Zasady-konkretne, jasne w 

tej sytuacji

⚫ Skuteczne wydawanie 

poleceń

⚫ Modelowanie-właściwe 

spokojne zachowanie się 

rodzica w trakcie 

interwencji

B-zachowanie

Działania w B mogą 

doprowadzić zazwyczaj 

jedynie do skrócenia 

lub zakończenia 

trudnego zachowania. 

Nie wpływają na 

częstotliwość 

zachowań w 

przyszłości

C- następstwa 

zachowania

Konsekwencje:

Odesłanie w nudne 

miejsce, zabranie 

nagrody, zabranie 

uwagi, konsekwencje 

naturalne

Praca na pozytywach:

Dostrzeganie pozytywów, 

pochwały, nagrody, 

systemy żetonowe



Wieloelementowa 
interwencja

Wspieranie 
pozytywnych 

zachowań

Trening 
komunikacji

konsekwencje

Diagnoza 
funkcjonalna



Wspieranie pozytywnych 

zachowań
• Ocena-dlaczego osoba podejmuje 

zachowania autoagresywne, zrozumienie 

czynników motywujących (7)

• Wieloelementowy pakiet interwencji

• Uczenie nowych umiejętności a nie 

jedynie ograniczanie zachowań trudnych

• Chrakter prewencyjny-modyfikowanie 

okoliczności które wywołuja zachowania 

trudne



Wspieranie pozytywnych 

zachowań
• Podstawowe załozenia:

• Zachowanie jest wyuczone 

(konsekwencje, skojarzenia, modelowanie

• Zachowanie pełni jakąś funkcję(uwaga, 

ucieczka, potrzeba, stymulacja 

sensoryczna)(6)

• Zachowanie zależy od kontekstu(kontekst 

problemowy-czynniki środowiskowe, 

gennetyczne)



Strategie 
prewencyjne

Harmonogramy 
wzrokowe

Dawanie do 
wyboru

Zmiana zdarzeń 
nastawiających 

Modyfikowanie 
stylu wykonania 

zadania



Ocena (diagnoza) funkcjnalna

• Czteroczynnikowy model zależności

Zdarzenia 

nastawiające

Zdarzenia 

poprzedzające

Zachowanie Konsekwencje

Dziecko odczuwa 

zmęczenie z 

powodu braku 

snu poprzedniej 

nocy

Matka mówi do 

dziecka „Czas iść 

do szkoły”

Dziecko drapie 

się po ramionach 

i uderza głową

Matka krzyczy do 

dziecka:”Przestań

!”a następnie 

pozwala pójść do 

szkoły później



Zdarzenia nastawiające

• Zalicza się do nich zdarzenie, okoliczności 

bodźce które zwiększają 

prawdopodobieństwo pjawienia się 

zachowań trudnych. Są one zazwyczaj 

złożone, zwiększają prawdopodobieństwo 

ale nie w sposób bezpośredni np.: ból , zły 

dzień, uczucie zmęczenia, brak jakiejś 

osoby, choroba, zaburzenia snu



Zdarzenia poprzedzające

• To sytuacje, wydarzenia, osoby, przedmioty lub inne 

czynniki wywołujące

• 1.Fizjologiczne (przyspieszony rytm serca)

• 2.Poznawcze emocjonalne (np. uczucie lęku)

• 3.Środowisko fizyczne (zbyt duży hałas, zbyt ostre 

światło)

• 4.Zdarzenia społeczne/ aktywność (niedawna 

reprymenda, zakończenie ulubionej czynności)



Konsekwencje

• Np.: niektóre osoby przejawiające trudne zachowanie krępuje 

się(konsekwencja), aby uchronić je przed wyrządzeniem krzywdy. 

Niemniej jednak usunięcie więzów często wywołuje trudne 

zachowanie być może dlatego ,że z czasem więzy stają się 

sygnałem bezpieczeństwa-osoby przekonały się że jak są zwiazane 

to nikt nic od nich nie żąda



Funkcje zachowania (analiza ABC 

zastosowania u ucznia w wieku 9 lat)

Data Godzina Zdarzenie 

poprzedzające

zachowanie konsekwencj

e

Możliwa 

funkcja

03.12 9.00 Nauczycielka mówi,że

czas na zadania

Uczeń 

przewraca 

krzesło i 

szarpie się za 

włosy

Nauczycielka 

wyprowadza 

ucznia z sali

Ucieczka

03.12 9.45 Nauczycielka prosi 

ucznia,żeby wrócił do 

klasy

Uczeń krzyczy i 

szarpie się za 

włosy

Nauczycielka 

przypomina 

uczniowi aby 

zastosował 

technikę 

bezpiecznych rąk

Ucieczka/

Skupienie 

na sobie 

uwagi

03.12 10.30 Nauczycielka każe 

uczniowi przygotować 

się do literowania

Uczeń uderza 

głową w ławkę

Nauczycielka 

wyprowadza 

ucznia z klasy

ucieczka

03.12 11.00 Nauczycielka każe 

uczniowi połaczyć się do 

czytającej na głos klasy

Uczeń krzyczy , 

wywraca 

krzesło i 

szarpie za 

włosy

W sytuacji bierze 

udział 

nauczycielka 

dyrektor 

psycholog którzy 

wyprowadzają 

ucznia z klasy

Ucieczka/sk

upienie na 

sobie uwagi



Opracowanie planu interwencji 

(wybór strategii)
• Stosowanie pomocy wizualnych(9)

• Stosowanie timerów i odliczania

• Umożliwianie dokonywania wyborów

• Pęd i osadzanie (pęd-stworzenie  impetu np. przybij piątkę, 

śpiewanie)

• Modyfikacja zadań (czas trwania, typ aktywności, stopień trudności)

• Stosowanie ulubionych zajęć i uwzględnienie zainteresowań

• Zapewnienie alternatywnej stymulacji sensorycznej

• Minimalizowanie efektów zdarzeń nastawiających



Sfera najbliższego rozwoju



Nie tak ważne są fakty jak 

znaczenie jakie im nadajemy



fukoz

•F—fakty

•U—uczucia

•K---konsekwencja

•O---oczekiwania

•Z--zaplecze
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Warunki niezbędne do 

podjęcia świadomej strategii 

przez nauczyciela
•Gotowość do powstrzymania 
odruchowej reakcji (podstawowy 
warunek).

• Umiejętność zidentyfikowania uczuć 
i potrzeb własnych i ucznia.

• Znajomość zasad skutecznej strategii, 
np. konstruktywnej konfrontacji.
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•kilka oddechów,

•spojrzenie w okno,

•sięgnięcie po chusteczkę do nosa,

•użycie „ słów nawiązujących” - np.

...widzę, że dziś jest dzień na...
rzucanie kredą, pstrykanie długopisem....ect.  

Przykładowe sposoby powstrzymania 
odruchowej reakcji



43



44

„Nie jest możliwe właściwe 

zrozumienie osoby bez rozpoznania 

przyczyny jej zachowania…”

Dreikurs (1982)



Techniki behawioralne

⚫ Stosujemy kilka w tym samym czasie,po to aby 

zwiększyć szansę na skuteczną modyfikacje zachowań

⚫ Ważna jest kolejność wprowadzania technik, zaczynamy 

od najmniej awersyjnej

⚫ Zawsze , gdy chcemy wyeliminować trudne zachowanie, 

na jego miejsce powinniśmy wprowadzić nowe 

zachowanie



wyliczanie

Konsekwencje

zasady

polecenia

nagrody

chwalenie
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•Opisz, co widzisz (wiesz):

„Widzę ,że uzupełniłeś zeszyt  i są w nim wszystkie 

notatki, które powinny się tam znaleźć…”

•Opisz, co czujesz:

„…bardzo się cieszę, że go masz, że nie zapomniałeś.”

•Podsumuj godne pochwały zachowanie jednym zdaniem, 

słowem lub gestem:

„Brawo!”

Pochwała opisowa
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Niektóre przyczyny 

trudnych  zachowań 

uczniów



49

Przyczyny 

tkwiące w uczniu

•Przeżywanie silnych uczuć;

•Realizacja roli społecznej jaka
jest mu przypisana na terenie 
klasy;

•Maskowanie trudności z wykonaniem zadania;

•Stan zdrowia, samopoczucie fizyczne 
i psychiczne;

•Syndrom złego dnia bez konkretnej przyczyny.



50

Przyczyny tkwiące 

w nauczycielu

•Metody stosowane przez 
nauczyciela;

•Niespójność oczekiwań 
nauczyciela, niezrozumiałe 
polecenia;

•Niespójność zachowania nauczyciela, brak konsekwencji 
działania;

•Etykietowanie uczniów - prowokuje zachowania uczniów, 
zgodne z przekonaniami nauczycieli na ich temat.
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Przyczyny tkwiące 

w otoczeniu

• Brak umowy dotyczącej obowiązujących reguł i zasad 
postępowania;

• Relacje z grupą rówieśniczą, nauczycielami;

• Problemy rodzinne;

• Choroba w domu;

• Warunki, w jakich odbywają się lekcje;

• Warunki pogodowe.
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Po co uczeń to robi?
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Motywy trudnych zachowań uczniów

•chęć zwrócenia na siebie uwagi,

•chęć zwrócenia uwagi na problem lub dramatyczną sytuację 
(„wołanie o pomoc”)

• poszukiwanie akceptacji grupy  rówieśniczej

• chęć zdobycia wpływu oraz 
poprawy pozycji w grupie,

• uniknięcie niepowodzenia.
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Nie każde trudne zachowanie ucznia 

jest skierowane

przeciwko nauczycielowi
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Co pomaga w rozwiązywaniu 

sytuacji trudnych? 

•Zadaj pytanie o to, czy problem/konflikt/spór jest 
aktualny (sprawdź czy występuje w chwili obecnej czy 
np. tylko przypomniałeś go sobie);

•Jeżeli konfliktowa/ sporna kwestia jest aktualna 
sprawdź czy jesteś gotowy zająć się nią;

•Sprawdź czy twoim celem jest porozumienie;

•Sprawdź, zastanów się czy to właściwy moment  aby 
tym się zająć;

•Zapewnij sobie odpowiedni czas i warunki  na 
rozwiązywanie trudnej sytuacji.
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Posługuj się komunikatem „Ja”

• Opisz zachowanie, a nie oceniaj cech 

ucznia (słyszę, że rozmawiasz – zamiast  

jesteś niepoprawnym gadułą)

• Opisz swoje uczucia (złości mnie twoje 

zachowanie, martwię się, itp.).

• Wyraź swoje oczekiwania (chcę, abyś 

przestał rozmawiać).



Rodzaje stosowanych przez dzieci 

mechanizmów obronnych
•Wypieranie leku,czyli umotywowane zapominanie:mechanizm ten 
polega na nieutrzymywaniu w pamięci przykrego zdarzenia

•Przemieszczanie leku-zjawisko wywołujące lęk nie jest prawdziwym 
jego źródłem,pełni funkcję zastępczą i w ten sposób prawdziwe źródło 
zostaje ukryte

•Odmiana mechanizmu projekcji-podawanie lęku, czyli straszenie 
innych dzieci w ten sposób uwalniaja się od własnych niepokojów

•Fantazjowanie-wytwarzanie przez dziecko postaci wyobrażeniowej-
fikcyjnego towarzysza , który pozwala mu przetrwać trudne chwile

•Racjonalizacja-słodka cytryna lub kwasne winogrona

•Zaprzeczanie

•Izolacja

•Reakcje pozorowane-zachowania zaprzeczające wewnętrznemu 
stanowi uczuciowemu np..błaznowanie w celu uniknięcia napięcia



Uczeń z zaburzeniami 

emocjonalnymi w klasie

• Poznać i zrozumieć, specyficzne zachowania i emocje 
dziecka (niska samoocena, trudności w koncentracji 
uwagi, pobudliwość, lub wycofanie, agresja, brak kontroli 
nad impulsami, brak zainteresowania nauką szkolną, 
kłopoty z podporządkowaniem).

• Postawa rozumiejąca, akceptacja, pozytywne wsparcie, 
uwaga i zainteresowanie, cierpliwość, sposób 
odnoszenia się do dziecka jako model zachowań dla 
grupy.

• Ustalenie i systematyzacja oczekiwań i wymagań 
szkolnych(praca na lekcji, praca domowa, relacje w 
grupie).



•Bliska, partnerska współpraca z rodzicami oparta na 
zaufaniu, a nie na krytyce i obarczaniu się winą (dane 
naukowe wskazują, że pomimo trudnych sytuacji 
rodzinnych rodzice swoim postępowaniem nie wpływają w 
zasadniczy sposób na ujawnienie się u dziecka, np. 
zespołu nadpobudliwości).

•Elastyczność pracy w klasie, bez presji, dająca możliwość 
dodatkowej aktywności i rozładowania emocji tym uczniom 
(dawanie wyboru, innych czynności do wykonania, 
poruszanie się po klasie, siedzenie na piłce, przerwy w 
zadaniu).

•Ograniczenie zwracania uwagi na negatywne zachowania 
i zauważanie możliwie największej liczby zachowań 
pozytywnych.



Osoby z dalszego otoczenia

Rodzina

Jednostka



EDUKACJA

KOMPETENCJA

SPOŁECZNA

BEZPIECZEŃSTWO

WARTOŚCI

TALENTY I 

ZAINTERESOWANIA

GRUPA 

RÓWIEŚNICZA



PODATNOŚĆODPORNOŚĆ

CZYNNIKI

ZAGRAŻAJĄCE

CZYNNIKI

CHRONIĄCE



Trzy podstawowe bloki budujące strukturę 

odporności psychicznej(Gilligan 1997)

•Podstawowe bezpieczeństwo

•Prawidłowa samoocena

•Poczucie własnej efektywności



ADHD

ETYKIETKA

ZACHOWANIA OPOZYCYJNO 

BUNTOWNICZE

ZABURZENIA ZACHOWANIA



OBSERWUJ

chwal pouczaj

koryguj

ukierunkuj

angażuj



Udzielanie wskazówek

•1.Przed udzielaniem wskazówek przyciągnij 

uwagę dziecka

•2.Stój blisko dziecka

•3.Bądź konkretna.

•4.Wypowiadaj się zwięźle.

•5.Nie pytaj lecz stwierdzaj.

•6.Gdy to możliwe dawaj do wyboru.



Skracanie czasu wykonania 

zadania
⚫ Kartka z zadaniem 1

⚫ Sprawdź zadanie 1

⚫ Spacer do końca korytarza

⚫ Kartka z zadaniem 2

⚫ Sprzwdź zadanie 2

⚫ Wytarcie tablicy

⚫ Kartka z zadaniem 3

⚫ Sprawdź zadanie 3

⚫ dziękuję



Check list klasówki (dla nauczyciela)

⚫ Na biurku pozostaje tylko długopis

⚫ Dbamy o ciszę w sali, zamykamy okna i 

drzwi

⚫ Rozdaję powielone zadania

⚫ Przypominam zasady(najpierw zrób zadania 

, które umiesz;pisz sam;sprawdź przed 

oddaniem)

⚫ Akcentuję początek czynności (uwaga 

zaczynamy pisać)

⚫ Przypominam dzieciom ,ile zostało minut

⚫ W trakcie sprawdzianu obserwuję, czy 

dzieci pracują, mogę na przykład podejść i 

powiedzieć „Wojtek, rób zadanie)

⚫ Pomaganie to nie podpowiadanie, mogę 

podejść i powiedzieć „hej, widzę 3 błędy”



Obserwuję zachowanie ucznia

Rozpoznaję 

zachowanie jako 

ADHD

Rozpoznaję zachowanie jako 

celowe łamanie zasady

Przypominam zasadę, 

ewentualnie przechodzę do 

wyciągnięcia konsekwencji

Próbuję zastosować 

okulary na ADHD



Sześć etapów skutecznego 

wydawania poleceń
1.Podejdź do dziecka

2.Zdobądź jego uwagę

3.Sformułuj jednoznacznie, dwu - , trzywyrazowe polecenie

4.poproś dziecko, by powtórzyło polecenie

5.Powtórz polecenie raz, a następnie poproś, by dziecko je powtórzyło

6. Dopilnuj wykonania polecenia (nie odchodź dopóki nie skończy 

zadania!)



Wyliczanie , czyli metoda 1-2-3

Powiedz dziecku,

Co zrobisz,

gdy pojawi się

niewłaściwe

zachowanie

Gdy pojawi się

trudne trudne

zachowanie

podnieś palec

I powiedz „Raz”

Jeśli dziecko

nie reaguje

podnieś palec

I powiedz

„Dwa”

Jeśli dziecko

Nie reaguje

Podnies palec

I powiedz:

„Trzy,przerwa”

Zastosuj

Time out

Przygotuj miejsce

dla dziecka np..

materac, krzesło

w nudnym miejscu



Praca z niepożądanymi 

zachowaniami.

Behawioralne zasady modyfikacji 

zachowań.





Wyspy kompetencji



ZABURZENIA ZACHOWANIA

ZACHOWANIA OPOZYCYJNO-

BUNTOWNICZE

REGUŁA-95



Patomechanizm złych kontaktów społecznych, poczucie 

odrzucenia emocjonalnego

Kształtowanie własnego obrazu”Nie 

jestem nic wart”

Uogólnienie „nikt mnie nie kocha



Selektywność spostrzegania „widzę tylko te zachowania 

które to potwierdzają

Produkowanie zachowań przeciwko tym , którzy 

odrzucają

Zaburzenie życia uczuciowego



Patomechanizm złego zachowania

Kary , poczucie odrzucenia

lęk

Zachowania niwelujące lęk co 

powoduje chwilową redukcję lęku 

ale narastanie kar



Uzewnętrznienie własnego obrazu „jestem 

nieznośnym dzieckiem”

Realizacja-narastanie zaburzeń 

zachowania



Patomechanizm agresji

Nizaspokojenie potrzeb np. szacunku , miłości , 

bezpieczeństwa

Frustracja

Niemoc przezwyciężenia frustracji rodzi lęk , 

poczucie odrzucenia



Gniew , rozdrażnienie, złość , irytacja

agresja

Trudność w zaspokojeniu potrzeb



Zaburzenia w których mogą występowac 

zachowania agresywne

•Zespół paranoiczny gdzie agresja jest odpowiedzia na 
wyimaginowane zagrożenie

•Upośledzenie umysłowe

•Uzależnienie od narkotyków

•Guz w układzie limbicznym

•Maltretowanie

•Zespół hiperkinetyczny

•Zaburzenia nastroju-depresja, mania

•Napady padaczkowe

•Nieprawidłowa , nadmierna aktywność neuronów ciała migdałowatego

•Zaburzenia dyssocjacyjne z osobowością mnogą



Jako podsumowanie niech posłuży, opracowany na 
podstawie "Małego Księcia" A. de Saint - Exupery, 

"Dekalog nauczyciela i wychowawcy"

•Oswoić znaczy stworzyć więzy. Jeśli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem 
potrzebować.
•Należy wymagać tego, co można otrzymać.
•Mam prawo żądać posłuszeństwa, jeśli moje polecenia są rozsądne.
•Oczy są często ślepe, należy szukać sercem.
•Śmiech jest dla życia, jak studnia dla pustyni.
•Zamiast tępić zło, lepiej szerzyć dobro.
•Bądź silniejszy, a będziesz miał rację.
•Kto poniża, sam jest niski.
•Powinieneś sądzić według czynów, a nie słów.
•Znacznie trudniej jest sądzić siebie, niż bliźniego. Jeśli potrafisz siebie 
dobrze osądzić, będziesz naprawdę mądry.

Może w pracy codziennej warto zastosować się do tych „przykazań" i to nie 
tylko w odniesieniu do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.



OTWIERAMJY DRZWI  NADZIEJI POPRZEZ AKCEPTACJĘ I POKORĘ 
DO TEGO CZEGO ZMIENIĆ NIE MOŻEMY ,ODWAGĘ BY ZMIENIAĆ 
TO CO SIĘ DA I MĄDROŚĆ BY ODRÓŻNIĆ JEDNO OD DRUGIEGO.



Dziękuję za uwagę

Dziękuję za 
uwagę


