
Jak radzić sobie 
z frustracją ucznia 

oraz 
motywować go do 

nauki i zmian 
w zachowaniu

Przygotowała: Małgorzata 
Cużytek



Obszary
zmian w 
adolescencji

Psychika

Myślenie

Ciało

Kontakty społeczne

Moralność



Bunt = plac budowy tożsamości

Kim jestem? Jaki jestem lub chcę być w swojej roli?:

1. Synem/córką
2. Uczniem / uczennicą
3. Kolegą / koleżanką
4. Przyjacielem
5. Sympatią
6. Przyszłym studentem
7. Przyszłą żoną / mężem / rodzicem/ dziadkiem

Aby zbudować nowe, trzeba zburzyć stare.
Nie wystarczy rozebrać, dobudować lub odświeżyć. Burzenie wiąże się 

z silnym pobudzeniem, złością, frustracją, zagubieniem, lękiem



Czy zdajesz sobie 
sprawę z mieszanki 
emocji, których 
doświadczasz?



Cechy
charakterystyczne
życia
emocjonalnego
nastolatka:

wysokie napięcie związane z dużą 
intensywnością i żywiołowością przeżyć 
uczuciowych,

chwiejność emocjonalna objawiająca się 
łatwością oscylacji między krańcowymi 
nastrojami (np: od euforii do depresji),

bezprzedmiotowość uczuć, czyli 
pojawiające uczucia wydają się nie mieć 
określonej przyczyny, czy bodźca.

ambiwalencja uczuć, która prowadzi do 
poczucia zagubienia i niepewności.



Zmiany w zakresie poznawczym

• Myślenie abstrakcyjne – przyjmowanie różnych punktów widzenia, odwracanie
perspektywy, - ćwiczenia

• „fundamentalizm” (dobry – zły)

• Egocentryzm

• Zmienność przekonań, decyzji

• Zbyt duża wiara we własne możliwości poznawcze/obniżona samoocena

• Jedyny taki moment w życiu, kiedy człowiek ogarnia wszechświat i widzi kres
nieskończoności”



Mózg nastolatka

⚫ ”Płaty czołowe i skroniowe mózgu 
dojrzewają jako ostatnie. (...) 

⚫ Płat czołowy, a konkretnie kora 
przedczołowa, jest siedliskiem tak 
zwanych funkcji wykonawczych, 
do których zaliczamy zdolność 
planowania, organizowania, 
dokonywania osądu, kontroli 
odruchów i rozumowania” 



Egocentryzm - przejawy

MITY OSOBISTE:

▪ „superpamięć” - wszyscy pamiętają

▪ „wyobrażona publiczność” - wszyscy widzą, 
śledzą – mechanizm obronny: ucieczka w 
prywatność przed ciągłą inwigilacją

▪ Wyjątkowość przeżyć i zdarzeń

▪ Skrajne sądy dotyczące własnej osoby: 
omnipotencja – beznadziejność, 
niezniszczalność



Zamartwianie się

Nasze myśli mają komponent fizyczny – powodują 
reakcję fizjologiczną (podwyższa się poziom 
adrenaliny i kortyzolu, obniża poziom serotoniny)

Napadowe wielokrotne myślenie o przeszłych lub 
przyszłych zdarzeniach wywołuje reakcję stresową

Trening „zamartwiania się” zmienia „chemię 
mózgu”. 

Kłopoty „uwagowe” – uporczywość myśli, trudność 
w odwróceniu uwagi



....konformizm?

"Być antykonformistą w społeczeństwie to 
najpierw się nie zgadzać, a później się 

zastanawiać; 

odwrotnie ma się rzecz z konformizmem. 

Nonkonformista zaś powstrzymuje się od sądu, 
dopóki sprawy nie przemyśli."





Pokolenie „płatków śniegu”

• Śnieżynkom towarzyszy duże poczucie lęku, bywają nadmiernie emocjonalne, mają 
też problemy z wzięciem odpowiedzialności za własne czyny.

• Narzucone obowiązki często przerażają je już na samym początku zawodowej drogi. 

• Przekonani o własnej wyjątkowości niekiedy przeceniają posiadane kompetencje 
i już „na starcie” oczekują zbyt wiele.

• Pokolenie płatków śniegu jest dość mocno skoncentrowane na sobie, dlatego 
wszelka krytyka – także konstruktywna – może zostać źle odebrana. Śnieżynki słabo 
znoszą jakiekolwiek uwagi pod swoim adresem. 

• Współpraca z dorosłymi, np. w obrębie jednego działu czy zespołu, jest dla nich 
problematyczna ze względu na różnice światopoglądowe i nieumiejętność 
przyjmowania feedbacku.

• Pokolenie to świetnie obsługuje narzędzia internetowe, błyskawicznie się uczy 
i ma pozytywny stosunek do nowinek technologicznych.

• Śnieżynki są też bardzo świadome ekologicznie i społecznie. Zwracają one uwagę 
m.in. na zjawisko greenwashingu i angażują się w walkę przeciwko nierównościom.



Pokolenie 
płatków śniegu

• https://www.youtube.com/watch
?v=qIqMx40NyEU&t=379s

• Autor: Wojna Idei

https://www.youtube.com/watch?v=qIqMx40NyEU&t=379s


Izolacja od rówieśników…



W wyniku izolacji uczeń:

• „dziczeje społecznie”

• „odkleja się od rzeczywistości i przenosi do świata wirtualnego”

• „przywyka do zdalnego kontaktu” i wycofuje potrzeby bycia 
w kontakcie realnym

• „kultywuje więzi na odległość”

• „wypada z kontaktu”

• „udaje, że się nie przejmuje, ale często przeżywa i nie ma z kim o tym 
porozmawiać”

• „nakręca się” (przesada - bagatelizowanie)



Norma/
patologia

Cierpienie lub dyskomfort
odczuwany przez nastolatka

Cierpienie lub dyskomfort 
odczuwany przez otoczenie

Niemożność realizowania zadań 
rozwojowych, pełnienia ról (ucznia, 
kolegi)



Pokolenie „Z”
i 

efekt wahadła



Trudne reakcje nastolatka

Zaprzeczanie Kłamstwo Bierna agresja „Pyskowanie”

Zacięte milczenie
Unikanie 
kontaktu

Okazywanie
niechęci, 

zniecierpliwienia
Manipulowanie

Nieprzyjmowanie 
argumentów



Poziomy 
buntu

❑ Bunt sytuacyjny

❑ Bunt „negacja wszystkiego”

❑ Bunt „intelektualny”

❑ Tożsamość negatywna



Metafora „psa” i „dorożki”?

“Dzieci nie potrzebują wychowania, ale przyjaznego przewodnictwa”



MOTYWACJA

Zmienia się z wiekiem 
ucznia

Trudno ją wzbudzić i 
utrzymać, zwłaszcza z 

zewnątrz (choć pomocna 
jest wiedza np. o 

blokadach 
komunikacyjnych)

Motywacja zewnętrzna 
zastępowana jest z czasem 
motywacją wewnętrzną, 
która stanowi trwalszą 
podporę dla działań.



Jak motywować uczniów?

Poprzez rozwojową 
informację zwrotną: 

(„Metoda  4 x Z”, 
„Amerykańska kanapka”)

Szukanie odpowiedzi na 
pytanie: „Jak zjeść dużego 

słonia?” – trening 
zarządzania czasem i

zadaniami”

Konsekwencje, zamiast 
karania

Nagradzanie (poprzez 
system przywilejów, nagrody 

symboliczne, 
samonagradzanie

„Przeuczanie” starych 
nawyków  (konsekwencja 

i duże zaangażowanie 
oraz motywacja własna)

„Podnoszenie dziecka w jego 
własnych oczach” –

nauczenie się doceniania 
osiągnięć uczniów 

i wzmacniającego wyrażania 
uznania



Czego unikać w rozmowie:

• Pytań „dlaczego?”

• Odpytywania seryjnego (przesłuchanie) („A powiedz mi..., a wytłumacz jeszcze.... ale jak 
zamierzasz ...)

• Obwiniania („Nie posłuchałeś dobrej rady, to teraz masz kłopoty...”)

• Pocieszania („Nie martw się ...”)

• Odwoływania się do abstrakcyjnych pojęć („Takie jest życie...”, „Nic nie poradzisz...”)

• Nachalnego dawania rad, wskazówek („Powinieneś”, „musisz”)



Czego unikać c.d.

• Obrażania się, złoszczenia, okazywania cynizmu, zniecierpliwienia jeśli dziecko
odpowiada niechętnie, prowokacyjnie, napastliwie, milczy, kłamie („pokerowa twarz”)

• Demonstrowania braku zaangażowania osobistego („Nie obchodzi mnie twoje
tłumaczenie...”, „szkoła jest miejscem w którym obowiązuje regulamin...”.)

• Udowadniania swoich racji

• Nadmiernego „rozumienia”



Co można wykorzystać?

• Pozorna/realna zgoda („Masz rację, każdy czasem się wścieka. Nie 
możesz „na złości robić…”, „Być może twój plan jest dobry. 
Porozmawiajmy o tym”)

• Postawa „rozsądnie rozumiejąca” („Nie wiem co czujesz, mogę się
domyślać, że..., „Wydaje mi się, że...”, „Kiedy słucham tego co mówisz, 
wówczas myślę...)

• Odwołanie do obserwacji („widzę, obserwuję od kilku dni, przejrzałam
dziennik i zauważyłam …”

• Odwołanie do własnych uczuć („To jest dla mnie trudne, martwi mnie, 
smuci mnie, niepokoi, sprawia przykrość...”)



Co wykorzystać c.d.

• Odwracanie perspektywy (ja na twoim miejscu pewnie zrobiłabym..., 
co byś zrobił na moim miejscu, gdybyś zauważył, że twój uczeń...)

• Wyjście „naprzeciw” krytyce (dobrze, że to zostało powiedziane..., 
cieszę się, że mi przypomniałeś..., dobrze, że o tym wspomniałeś...

• Przedstawienie własnego zdania (możesz tak myśleć, masz takie
prawo, ja jednak uważam...)

• Ujawnienie zamiarów, własnych braków (nie wiem, czy jestem w 
stanie ci pomóc, ale daj mi szansę...,  nie wiem czy to coś pomoże, 
ale..., być może uznasz to pytanie za niedyskretne ....)



Co zrobić z błędnymi przekonaniami?
Zamień je na wzmacniające ☺

1. Nie jestem tyle wart,  żeby się ze mną liczyć
2. Jestem naiwny 

3. Jestem nieatrakcyjny
4. Inni są lepsi ode mnie

5. Okropnie dziś wyglądam
6. Nie radzę sobie

7. Nie potrafię podejmować decyzji
8. Nie mam nic ciekawego do powiedzenia

9. Jestem nudny
10. Jestem za mało pewny siebie

11. Nie mam siły przebicia
12. Nic nie potrafię zrobić naprawdę dobrze

13. Niewiele znaczę
14. Nie jestem wcale tak wspaniała, jak sobie wyobrażam

15. Wypadłem okropnie, po co w ogóle próbowałem
16. Jak mogłem się tak zachować! Wstyd mi za siebie.



Co zrobić z błędnymi przekonaniami?
Zamień je na wzmacniające ☺

Nie jestem tyle wart,  żeby się ze mną liczyć
Jestem naiwny 

Jestem nieatrakcyjny
Inni są lepsi ode mnie

Okropnie dziś wyglądam
Nie radzę sobie

Nie potrafię podejmować decyzji
Nie mam nic ciekawego do powiedzenia

Jestem nudny
Jestem za mało pewny siebie

Nie mam siły przebicia
Nic nie potrafię zrobić naprawdę dobrze

Niewiele znaczę
Nie jestem wcale tak wspaniała, jak sobie wyobrażam

Wypadłem okropnie, po co w ogóle próbowałem
Jak mogłem się tak zachować! Wstyd mi za siebie.

Jestem wartościowym człowiekiem. Zasługuję na szacunek
Jestem tolerancyjny / daję szansę / nie jestem pamiętliwy
Jestem niczego sobie ☺
To nie konkurs kto jest lepszy
Wyglądam jak wyglądam / wezmę się za siebie
W wielu sytuacjach sobie poradziłem. Teraz też tak będzie.
Nie lubię podejmować decyzji
Wolę słuchać niż mówić
Jestem sobą / wolę słuchać niż mówić / nie chcę zabawiać innych
Chcę być bardziej odważny. Popracuję nad / Na przyszłość spróbuję
Nie potrzebuję się eksponować / Nie lubię być na świeczniku
Wiele rzeczy robię dobrze / Zrobiłem to wystarczająco dobrze
Jestem wartościowym człowiekiem
Jestem dobra. Nie muszę być najlepsza / Chcę być coraz lepsza
To jest ok, że spróbowałem. Teraz wiem co mogę poprawić
Nie wyszło najlepiej. Następnym razem …



KONIEC


