
ZABURZENIA ZACHOWANIA –

PRZYCZYNY, PRZEJAWY, PROCES

SOCJOTERAPEUTYCZNY, 

POSTĘPOWANIE

SOCJOTERAPEUTYCZNE

Lucyna Jankiewicz - Sompel



ZABURZENIA ZACHOWANIA

 Zaburzenia zachowania u dzieci można 

zaobserwować w różnych obszarach ich 

funkcjonowania.

 Zaburzenia zachowania ujawniają się w 

4 obszarach :

- relacje z rówieśnikami (ja-rówieśnicy)

- relacje z osobami dorosłymi (ja-dorośli)

- relacje zadaniowe np. związane z nauką szkolną 

(ja-zadanie)

- ustosunkowaniu się do siebie samego (ja-ja) 



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ZABURZEŃ

ZACHOWANIA

 Małe dziecko ucząc się funkcjonowania w nowych
sytuacjach popełnia wiele błędów. Czasem właściwie
nie rozpoznaje danej sytuacji i przez to nieadekwatnie
na nią reaguje.

 Jednak o zaburzeniach zachowania możemy mówić
dopiero wtedy, gdy nieadekwatne zachowanie staje
się regułą, gdy dziecko w różnych sytuacjach
prezentuje ten sam stereotyp zachowania.

 Cechami charakterystycznymi zaburzeń zachowania 
się są:
- nieadekwatność,
- sztywność reakcji,
- szkodliwość dla podmiotu i otoczenia
- negatywne emocje.



NIEADEKWATNOŚĆ

 Adekwatność reagowania jest jedną

z podstawowych właściwości inteligencji ludzkiej.

Polega ona na uwzględnianiu indywidualnych

cech sytuacji i wyborze optymalnego zachowania.

 Z nieadekwatnością mamy do czynienia, gdy

zachowania dziecka. nie są racjonalnymi

reakcjami na daną sytuację .



SZTYWNOŚĆ REAKCJI

 Zachowania zaburzone mają stały przebieg,

niezależnie od tego, w jaki sposób zmienia się

sytuacja. Dzieci reagują wg charakterystycznych

dla siebie sztywnych wzorców. Zaburzone

zachowanie przypomina reakcję automatyczną.

Pewne elementy sytuacji uruchamiają zawsze te

same, określone zachowania np. w podobnych

sytuacjach dziecko jest agresywne, inne zawsze

wycofuje się z kontaktu.



SZKODLIWOŚĆ DLA PODMIOTU

I OTOCZENIA

 Zaburzone zachowania są niekorzystne zarówno
dla otoczenia, jak i dla samego dziecka.
Nieadekwatność i sztywność pociągają za sobą
niemożność konstruktywnego wykorzystania
sytuacji, z której wynikają. Zachowania takie
często wywołują reakcję otoczenia, a dziecko
przeżywa frustrację związaną z własną
nieskutecznością lub poczucie winy.

 Szkodliwość zaburzeń zachowania jest wyraźna
w przypadku dzieci agresywnych. Jednak inne
mniej bezpośrednio dotkliwe dla otoczenia
zaburzenia mają swoje negatywne konsekwencje
społeczne.



NEGATYWNE EMOCJE

 Zachowaniom zaburzonym towarzyszą różne

negatywne emocje. Mogą to być: złość, lęk,

zazdrość, niechęć. Czasami dziecko sprawia

wrażenie, że ich nie przeżywa. Jednak po

dokładniejszym przyjrzeniu się widoczne są

u niego silne napięcia lub chęć ukrycia emocji pod

maską obojętności.



PRZYCZYNY ZABURZEŃ ZACHOWANIA

 Zaburzenia zachowań powstają na skutek przeżytych
urazów będących trudnymi doświadczeniami, których
siła przekroczyła zdolność dziecka do poradzenia sobie
z nimi.

 Trudności towarzyszą wielu ludzkim działaniom,
w których trzeba pokonywać swoje ograniczenia. Nie
powodują one jednak urazów i zaburzeń
w przyszłym życiu.

 Jeśli trudności lub błędy popełnione przez dziecko nie
łączą się z przeżyciem przez nie poważnego
zagrożenia swych podstawowych wartości lub potrzeb
psychologicznych, to jest ono w stanie samo poradzić
sobie z trudną sytuacją. Korzysta wówczas ze swoich
pozytywnych potencjałów t.j. np. wiara w siebie, swoje
umiejętności, wiedza o ludziach i otoczeniu,
pamiętanie o uprzednich sukcesach, czy dążenie do
uzyskania kompetencji.



URAZY

 Niejednokrotnie udziałem dziecka stają się
doświadczenia pozostawiające po sobie urazy.

 Są to sytuacje, które wiążą się z zagrożeniem
fizycznym lub zagrożeniem możliwości
zaspokajania potrzeb psychologicznych np.
potrzeby samodzielności, potrzeby kochania
i bycia kochanym, potrzeby bliskości z innymi,
potrzeby akceptacji.

 Urazem jest również przeżycie niezaspokojenia
podstawowych potrzeb fizjologicznych. Trwałe
ślady pozostawia przeżycie odrzucenia
emocjonalnego, a także zetknięcie dziecka
z demoralizacją otoczenia, z lekceważeniem ludzi,
brakiem szacunku, przemocą, czy bezsilnością.



 Często urazem staje się poczucie samotności

i opuszczenia w trudnej dla dziecka sytuacji.

 Taki sam efekt przynosi przejawianie przez

dorosłych zniechęcenia i ich niewiara

w możliwość opanowania przez dziecko nowej

umiejętności lub pokonania napotkanej

trudności.

 Urazem dla dziecka może być również bycie

świadkiem w sytuacji, w której ludzie źle traktują

siebie nawzajem, szczególnie, gdy dotyczy to

bliskich osób.

 Urazem staje się też przeżycie własnej bezsilności

i słabości wobec zła i krzywdy.



OD CZEGO ZALEŻY OKREŚLENIE DANEJ

SYTUACJI JAKO URAZ

 To, czy trudne doświadczenie stanie się urazem

zależy w dużym stopniu od dorosłych, którzy

otaczają dziecko. Jeśli będzie je otaczać

zainteresowanie i życzliwość, a jego przeżycia

zostaną wysłuchane i spotkają się ze

zrozumieniem, jeśli ktoś dostarczy mu

potrzebnych wyjaśnień i informacji, to nawet

silne, negatywne doświadczenia nie zostawią

w psychice dziecka trwałych śladów.



SKUTKI URAZÓW

 Zaburzenia zachowania mogą być wynikiem bardzo
silnego przeżycia traumatycznego.

 Większość zaburzeń obserwowanych u dzieci
w wieku szkolnym jest skutkiem trwającej dłuższy
czas deprywacji podstawowych potrzeb emocjonalnych
lub systematycznie powtarzających się sytuacji
urazowych w rodzinie lub wśród rówieśników, czy
w szkole.

 Jeśli w przeszłości dziecko nie było w stanie poradzić
sobie z urazem, to zagrożenie nim związane
spowoduje uogólnienie tego doświadczenia na całą
rzeczywistość w postaci sądu o świecie oraz powstanie
odpowiadającego mu stereotypu zachowania. Nastąpi
też powiązanie elementów doświadczenia urazowego
z negatywnymi emocjami.



 Jeśli warunki, w jakich dziecko się znajduje,
w jakiś sposób przypominają sytuację urazową,
może powodować to przywołanie podobnych
emocji, myśli, zachowań. Reaguje wówczas
zgodnie z wyniesionym z tej sytuacji stereotypem
zachowania.

 Bez znaczenia jest, czy nowa sytuacja jest
urazowa, czy tylko pewne jej elementy
przypominają dawne, negatywne doświadczenia.
Dziecko myli teraźniejszość
z przeszłością. Reaguje tak, jak wtedy reagowało,
przeżywa te same emocje, co wcześniej,
przypisuje ludziom te same cele i motywy, jakie
przypisywało im w momencie doznawania urazu.

 Trwałe skutki urazów dotyczą:
- sądów poznawczych,
- zachowań,
- przeżyć emocjonalnych.



SĄDY POZNAWCZE

 Dziecko w naturalny sposób zawsze usiłuje zrozumieć
to, co mu się przydarza. Dotyczy to szczególnie
doświadczeń bolesnych i trudnych. Zagrożenie nie
pozwala lekceważyć takich wydarzeń. Dziecko
potrzebuje określić zasięg zagrożenia oraz jego tło tak,
by w przyszłości wiedzieć, kiedy go się spodziewać.

 Niepowodzenie w poradzeniu sobie z bolesnym
przeżyciem oznacza, że trudno jest zrozumieć to, co
się zdarzyło. W przyjętym przez dziecko wyjaśnieniu
następuje uogólnienie zagrożenia na liczne aspekty
rzeczywistości.

 Urazowe sądy poznawcze mogą brzmieć np. tak: „Nikt
nie będzie w stanie mnie kochać”, „Każdy pies chce
mnie ugryźć”, czy „Nikt nigdy mnie nie zrozumie”.



ZABURZENIA ZACHOWANIA

I ZABURZENIA EMOCJONALNE

 Urazowym sądom o rzeczywistości odpowiadają

również określone stereotypy zachowań. Trwałość

stereotypu zależy od stopnia ogólności

związanego z nim sądu poznawczego.

 Przeżycie sytuacji urazowej łączy się

z doświadczeniem negatywnych emocji.

Zostają one połączone z elementami

doświadczonej sytuacji. W przyszłości pojawienie

się w otaczającej rzeczywistości bodźców

podobnych do tych, które były urazem, powoduje

podobne doświadczenie danych emocji.



PRZYKŁADY SKUTKÓW URAZÓW W SFERACH

POZNAWCZEJ, EMOCJONALNEJ

I BEHAWIORALNEJ

Przykład I

Uraz: Wielokrotne odrzucenie przez dorosłego ważnego dla dziecka.

Sądy o rzeczywistości: „Nie jestem wystarczająco atrakcyjny, aby ktokolwiek chciał być ze

mną blisko, a zwłaszcza ktoś, kto jest dla mnie ważny”

Zaburzenia zachowania: Izolowanie się i agresywne, obronne odrzucanie rówieśników (aby

samemu nie przeżyć domniemanego odrzucenia)

Towarzyszące emocje: Napięcie i lęk w sytuacji zbliżenia się do rówieśników lub dorosłych.

Złość wywołana przypomnieniem sobie krzywdy.

Przykład II

Uraz: Bycie obiektem przemocy fizycznej lub psychicznej, bądź jej świadkiem.

Sądy o rzeczywistości: „Aby nie być bezsilnym i poniżanym, trzeba atakować innych.

Kontakty z ludźmi polegają na walce.”

Zaburzenia zachowania: Nieufność, agresywność, zaczepność w kontaktach 

z rówieśnikami i dorosłymi.

Towarzyszące emocje: Lęk przed ludźmi, a szczególnie przed okazywaniem własnej

słabości. Ciągła obawa przed atakiem.



ZABURZENIA ZACHOWANIA

PRZEJAWIAJĄCE SIĘ

W FUNKCJONOWANIU

DZIECKA

W ROLI UCZNIA



ZABURZENIA UJAWNIAJĄCE SIĘ

W RELACJI DZIECI Z NAUCZYCIELEM

 Zaburzenia te mogą mieć swoje źródło
w pozaszkolnych doświadczeniach dziecka. Nauczyciel
jest tylko kolejnym dorosłym,
w kontaktach z którym trudności dziecka mogą się
ujawnić i rozwinąć.

 Jeśli przed pójściem do szkoły dziecko miało dobre
kontakty z dorosłymi, szczególnie
z rodzicami, a jego potrzeby emocjonalne były
w dostateczny sposób zaspokajane, to nie nastąpi
przeniesienie na teren szkoły urazów i wynikłych
z nich zaburzeń zachowania. Dziecko w takich
sytuacjach będzie umiało pokonywać trudności
w kontaktach z nauczycielem (jeśli się pojawią),
zwłaszcza gdy środowisko domowe nadal będzie
zapewniać dziecko potrzebne oparcie psychologiczne.



 Dzieci, które we wcześniejszych latach przeżyły silną
deprywację potrzeb emocjonalnych
w relacjach z dorosłymi, mają trudności
w przystosowaniu się do warunków szkolnych.
Szczególnym obszarem, w którym mogą one
występować, są relacje dziecka z nauczycielami.

 W szkole panuje typ relacji nauczyciel-dziecko, który
nie sprzyja uwalnianiu się ucznia od urazów, ale
koncentruje się na ćwiczeniu nowych, niezaburzonych
zachowań. Często jednak
w wyniku urazowych doświadczeń szkolnych powstają
nowe zaburzenia, a stare się pogłębiają i rozszerzają.

 Wiele dzieci zachowuje się w trudny sposób dla
otoczenia. Część dzieci przejawia zachowania
w mniejszym stopniu kłopotliwe dla nauczyciela.
Jednakże brak konfliktów uczniów z nauczycielami
może być wynikiem lęku przed nimi, bądź
ograniczenia kontaktów spowodowanych brakiem
zaufania.



 Często zachowania nauczyciela nie powodują nowych
urazów, lecz przywołują trudności przeżyte przez
dziecko we wcześniejszych okresie i wywołane przez
innych dorosłych np. rodziców. Jeśli np. sprawa
utrzymania porządku w swoim pokoju, czy
poprawnego odnoszenia się do osób starszych
związana była z zagrożeniem emocjonalnym, to
sytuacje zawierające podobne elementy będą
przywoływać wcześniej przeżyte emocje – zachowanie
nauczyciela łączące się z głośnym mówieniem,
stanowczym tonem głosu. W takim stanie
emocjonalnym uczeń nie przyjmuje spokojnie
informacji i nie rozumie powodów, jakie kierują
nauczycielem. Zaczyna traktować normy i zakazy jako
utrudnienia wymierzone przeciwko niemu.
Ewentualne niepowodzenia szkolne staną się
przyczyną dodatkowych napięć. Aby ich uniknąć
dziecko może omijać obowiązki, rozwijając w ich
miejsce inne rodzaje aktywności.



TRZY TYPY ZABURZEŃ ZACHOWANIA

UJAWNIAJĄCYCH SIĘ W KONTAKTACH UCZNIA

Z NAUCZYCIELEM

 Zaburzenia zachowania w sferze kontaktu 

z dorosłymi polegają na trudnościach 

w komunikowaniu się z nimi, wyrażaniu emocji 

i zgłaszaniu potrzeb.

 Zaburzenia w przekazywaniu i przyjmowaniu 

informacji mogą przyjąć postać kłamstw 

i oszustw. Dzieci unikają powiedzenia prawdy, 

nie powtarzają informacji od nauczyciela 

rodzicom i odwrotnie. Często tworzą obszerne 

konstrukty oparte w całości na fikcji.



 Zaburzenia w wyrażaniu emocji i potrzeb mogą 

przejawiać się w roszczeniowości wobec 

dorosłych, w gwałtowności żądań. Dzieci takie 

ukrywają swoje prawdziwe uczucia, nie dają po 

sobie poznać lęku, czy smutku, są przesadnie 

odważne i prowokujące. Bardzo często 

manipulują dorosłymi. Traktują nauczyciela 

instrumentalnie. Każde zachowanie, nawet 

pożądane, jak karność, grzeczność, 

posłuszeństwo, staje się wówczas elementem 

przetargu, środkiem do osiągnięcia celu. Jeśli 

celem jest uniknięcie pracy, dziecko np. symuluje 

ból; gdy chce uzyskać interesującą rzecz, 

podlizuje się; złości lub odwraca uwagę 

nauczyciela. 



ZASPOKAJANIE POTRZEB DZIECI PRZEZ

DOROSŁYCH

 Bardzo ważna dla dziecka jest możliwość obdarzenia 

dorosłych zaufaniem. Wynika to ze stopnia zależności, 

jaki istnieje w tej relacji. Dorośli są podstawowym 

źródłem oparcia emocjonalnego dla dziecka. 

Kontrolują zasoby materialne oraz informacje 

niezbędne do życia. Zaspokojenie większości potrzeb 

dziecka zależy właśnie od dorosłych. Lekceważenie 

przez nich i ignorowanie potrzeb może powodować 

nabycie przez dzieci przeświadczeń, że muszą one 

same o siebie zadbać, bo nie mogą liczyć na dorosłych. 

Tworzą się wtedy stereotypowe, manipulacyjne 

zachowania wobec dorosłych, które ulegają 

wzmocnieniu w zetknięciu ze sztywnym kontaktem 

na linii nauczyciel-uczeń.



 O tym jak ważna jest dla dziecka potrzeba 

kontaktu z dorosłym, świadczą zachowania 

dziecka, które są podejmowane w celu uzyskania 

przez dzieci uwagi i sympatii „Pani”.

 Często robią to nie wprost, lecz prowokując ją, 

zmuszając do zwrócenia na siebie uwagi, nawet 

kosztem nagany.

 Istotnym elementem kontaktów w szkole jest lęk 

przed dorosłym, jego gniewem i karą. Dzieci 

pozbawione oparcia we własnym domu muszą 

sobie radzić z zagrożeniem z obydwu stron. 

Jednymi ze sposobów uniknięcia trudnej sytuacji 

mogą być: wagary, ucieczka, symulacja, czy 

kłamstwa.



ZABURZENIA UJAWNIAJĄCE SIĘ

W RELACJACH Z RÓWIEŚNIKAMI

 Okres wczesnoszkolny to czas w życiu dziecka, 

w którym relacje rówieśnicze stają się bardzo 

ważne. Dzieci uczą się współdziałania, 

dostosowania swoich potrzeb do wymagań 

innych, wspólnie rozwiązują trudne sytuacje. 

 U dzieci w wieku szkolnym zwiększa się zdolność 

do otwartego komunikowania się i przyjmowania 

informacji o emocjach, doświadczeniach 

i poglądach. Dzieci są w stanie dawać wsparcie, 

słuchać, wyrażać sympatię, uczą się rozpoznawać 

i rozumieć przeżycia innych. 



 Tak dzieje się tylko wtedy, gdy dojrzewaniu 

wymienionych wcześniej umiejętności nie 

towarzyszyły poważne stresy, frustracje, czy 

urazy. Często jednak wcześniejsze niekorzystne 

doświadczenia są tak silne, że blokują możliwości 

jakiejkolwiek wymiany czy współdziałania 

między dzieckiem a jego kolegami. Źródłem 

zaburzeń w tej sferze są na ogół relacje dziecka 

z rodzicami i starszym rodzeństwem. Wzory 

stereotypowych zachowań są przenoszone przez 

dziecko na relacje z rówieśnikami. Może wśród 

nich wystąpić: używanie przemocy, rywalizacja, 

odrzucenie, izolowanie się, poniżanie innych.



PRZEMOC

 Dla wielu dzieci stykanie się z przemocą jest 

powszechne. Czasem staje się ona dominującą 

formą aktywności. Dzieci biją się, przepychają, 

straszą. Wszelkie nieporozumienia kończą się 

serią trudnych do przerwania kopnięć, czy razów. 

Chłopcy ( to oni zwykle w szkole wywołują 

przemoc i padają jej ofiarą) nie podejmują prób 

konstruktywnego rozwiązania trudnych sytuacji. 

Nie próbują negocjacji, nie są zdolni do 

kompromisów. Toczą walkę o pierwszeństwo. 

Muszą wygrać i być silniejszymi. Odpychają 

słabszych, poniżają tych, którzy przegrali.



 Uraz przemocy jest obecny wśród dzieci. Ten, kto 
przegrał „odgrywa się” na kolejnym, słabszym lub 
młodszym od siebie.

 Przemoc nie musi jednak przyjmować formy 
fizycznego znęcania się. Można również polegać 
na poniżeniu, zmuszaniu do ustępstw, grożeniu, 
czy zastraszaniu.

 Źródłem wszelkich agresywnych zachowań 
związanych z przemocą jest doznana wcześniej 
przemoc. Wywołuje ona w ofierze bardzo silny 
uraz. Uczucie bezsilności, towarzyszące takiej 
sytuacji, stanowi poważne zagrożenie poczucia 
własnej wartości, co z kolei powoduje gwałtowną 
reakcję obronną dziecka. Przeniesienie się 
z pozycji ofiary na pozycję dręczyciela jest próbą 
odzyskania, czy utwierdzenia zachwianego 
poczucia wartości własnej i siły. 



 W wyniku doznania przemocy ulegają zmianie sądy 
poznawcze o sobie i ludziach. Dziecko odbiera innych 
jako potencjalne zagrożenie, przed którym należy się 
bronić. Zgodnie z poglądem, że „inni chcą zrobić mi 
krzywdę”, wypracowuje obronne wzory zachowań, 
których celem jest uniknięcie poczucia bezsilności i 
poniżenia. Często takim stereotypem jest atak na 
potencjalnego wroga. Stać się nim może każdy. 
Dziecko odczuwa przymus okazywania swojej siły 
przez poniżanie innych. 

 Kompulsywne agresywne zachowania nie prowadzą 
jednak do istotnego wzrostu bezpieczeństwa. Każde 
zwycięstwo niesie możliwość porażki. W każdej chwili 
może bowiem pojawić się ktoś silniejszy. Zarazem 
wygrywanie z innymi, zadawanie bólu tylko złudnie 
wyzwala z urazu własnego poniżenia. Dziecko dalej 
tkwi w kręgu bezsilności. Agresja, zadawanie bólu 
innych oddziela od ludzi. Powiększa poczucie izolacji, 
samotności i zagubienia.



 Charakterystyczną cechą urazu związanego 

z przemocą jest to, że napięcie emocjonalne 

wywołane przez ten uraz jest odgrywanie wobec 

innych osób niż te, które go wywołały. Łatwo 

ulega ono przeniesieniu. Na ogół pierwotną 

przyczyną agresywności dzieci szkolnych są 

rodzice i inne osoby z rodziny dziecka. Przymus 

wywierany przez nie (niekoniecznie fizyczny), 

przeżyta bezsilność, owocuje w postaci 

zwiększonej agresywności w szkole.



RYWALIZACJA

 Rywalizacja między dziećmi jest mechanizmem silnie 
determinującym charakter relacji w klasie. Często łączy się 
z przemocą, gdy wygrywaniu w jakiejś konkurencji 
towarzyszy poniżanie konkurentów. Dzieci wyśmiewają, 
poniżają słabszych. W nastroju rywalizacji, wzmacnianym 
często przez nauczyciela, wszelki osiągnięcia i umiejętności 
tracą wartość. Uczeń nie jest w stanie cieszyć się z sukcesu, 
ponieważ ktoś inny jest lub może okazać się lepszy. 
Osiągnięcie sukcesu łączy się z niepewnością i stresem. 
Kompulsacyjne dążenie do tego, aby okazać się lepszym od 
innych, przejawiają szczególnie te dzieci, którym 
środowisko domowe nie zapewniło dostatecznie poczucia 
własnej wartości. Często koncentrują się one na 
niedopuszczaniu do osiągnięcia sukcesów przez innych. 
Celem staje się własna wygrana i łączący się z nią zysk, 
a nie zdobycie wiedzy, czy umiejętności.



ODRZUCENIE I IZOLOWANIE SIĘ

 Często zdarza się, że dzieci są odrzucające, opryskliwe 

wobec innych. Odmawiają współdziałania, nie godzą 

się na jakiekolwiek próby kontaktu. Wykazują 

obojętność wobec cudzych przeżyć, uczuć, doświadczeń. 

Nie przyjmują żadnych informacji ani komunikatów, 

również pozytywnych. Informują rówieśników, że nikt 

nie jest im potrzebny.

 Podłożem takich zachowań są doznane przez dziecko 

urazy związane z deprywacją potrzeby bliskości. 

Dziecko odrzucające innych samo było odrzucone, 

lekceważone, niesłuchane. Najczęściej odpowiedzialni 

za to są rodzice, głównie od nich bowiem dziecko 

oczekuje dobrego dla siebie kontaktu.



 Odpychane i lekceważone dzieci wyrabiają sobie 

niekorzystne sądy na temat swojej atrakcyjności 

jako partnera. Nie ufają zainteresowaniu innych 

ludzi. Dotyczy to również osób dorosłych, z tym, 

że dzieci zachowują się odrzucająco na ogół wobec 

rówieśników.

 Odrzucają, aby odsunąć od siebie lęk przed 

odrzuceniem. Odrzucają rówieśników również, 

aby „przerzucić uraz” na kogoś innego i w ten 

sposób spróbować pozbyć się własnego napięcia

i bólu. 



ZABURZENIA UJAWNIAJĄCE SIĘ

W TRAKCIE WYKONYWANIA ZADAŃ

 W pierwszych latach szkolnych dzieci nabywają sporo 
nowych umiejętności, co wymaga od nich rozwiązywania 
wielu trudnych sytuacji. Uczą się precyzyjnego 
wykonywania poleceń nauczyciela, koncentrowania uwagi 
przez dłuższy czas, jej podzielności. Muszą nauczyć się 
dobrego funkcjonowania w niekorzystnych warunkach. 
Ćwiczą hamowanie aktywności własnej.

 Dla dobrego przyswojenia nowych informacji niezbędne jest 
wyćwiczenie przez dzieci umiejętności rozumienia 
i zapamiętywania bogatego i zróżnicowanego materiału. 
Uczą się również przekraczania własnych barier 
motywacyjnych i emocjonalnych. Aby nabyć umiejętności 
samodzielnego i aktywnego uczenia się, muszą prawidłowo 
rozpoznawać i oceniać własne zdolności, sprawnie 
organizować swoją pracę wymagającą dłuższego czasu oraz 
planować jej poszczególne etapy.



 Od dzieci w wielu szkolnym wymaga się również 
znajomości i stosowania społecznych norm i reguł 
postępowania. Dzieci uczą się, co wypada zrobić, czy 
powiedzieć w określonej sytuacji.

 Proces uczenia się w każdej dziedzinie polega na 
pokonywaniu mniejszych, czy większych trudności. 
Sukcesem jest opanowanie danej umiejętności. Zdarza 
się, że uczeń w jakiejś dziedzinie systematycznie nie 
odnosi sukcesów. Ma on np. stałe kłopoty 
z matematyką lub nie jest w stanie nauczyć się 
ewolucji z piłką. Przyczyną tych trudności mogą być 
ograniczenia o podłożu organicznym. Częściej jednak 
czynnikiem bezpośrednio odpowiedzialnym zza 
niepowodzenia jest ugruntowane przeświadczenie 
o braku uzdolnień w danej dziedzinie. Przekonanie 
o braku uzdolnień czy niemożności opanowania 
jakiejś umiejętności powstaje wskutek długotrwałych 
niepowodzeń i oceniających zachowań otoczenia.



 Jeśli rodzice (lub inne ważne osoby) zamiast 
towarzyszyć dziecku w zmaganiu się 
z trudnościami i wspierać jego wysiłki, krytykują 
je, straszą lub lekceważą, to jest to klasyczna 
sytuacja urazowa. Dziecko będzie reagowało 
napięciem na każdą sytuację podobną 
w jakikolwiek sposób do tej, która wywołała uraz. 
Nie jest wówczas w stanie efektywnie pracować, 
przestaje rozumień materiał, gorzej zapamiętuje. 
Powoduje to odnoszenie kolejnych porażek 
i utrwalanie przekonania o braku własnych 
możliwości i uzdolnień. 

 Niekiedy zdarza się, że cała sfera nabywania 
nowych umiejętności łączy się z urazami. Dziecko 
może mieć trudności we wszystkich 
przedmiotach. W takich przypadkach czasami 
mówi się o braku inteligencji, o trudnościach
w skupieniu uwagi, o lenistwie i bałaganiarstwie.



 W sytuacjach powtarzających się niepowodzeń 

dziecko, aby zmniejszyć swoje napięcie, stosuje 

różne strategie obronne. Modyfikuje np. sądy 

poznawcze dotyczące siebie jako wykonującego 

zadanie („jestem niezdolny do ortografii”) lub 

dotyczącego ćwiczonego zadania („to jest za 

trudne na mój wiek”).

 Zgodnie z tymi sądami powstają zachowania 

stereotypowe. Uczeń szybko się zniechęca, męczy, 

znajduje wiele zajęć zastępczych nie związanych 

z zadaniem, nad którym pracuje. Zachowaniem 

unikowym jest również zapominanie i danej 

czynności. Dziecko wypiera z pamięci treści 

związane z zadaniem i nie pamięta np. że coś było 

zadane lub że nie skończyło wypracowania.



 Bywa tak, że dziecko ma trudności 
z zorganizowaniem sobie działania w czasie. 
Zaczyna zbyt późno, robi zbyt wolno, „grzebie 
się”.

 Wspólną cechą wymienionych zachowań jest ich 
nieadekwatność i to, że zwiększają szanse 
porażki. W ten sposób niekorzystne sądy 
poznawcze dziecka stają się samospełniającą się 
przepowiednią.

 Inteligencja i spryt dziecka, które 
w sprzyjających warunkach byłoby wykorzystane 
do przekroczenia trudności, są używane w celu 
znalezienia sposobów ochronienia się przed 
urazem.

 Dzieci manipulują dorosłymi, kombinują, kłamią, 
przygotowują całe spektakle i odgrywają je tylko 
po to, aby uniknąć sytuacji wykonania zadania. 



ZABURZENIA ZACHOWANIA W ZAKRESIE

WŁASNEJ OSOBY

 Obraz własnej osoby jest tworzony na podstawie doświadczeń społecznych 

z ludźmi oraz refleksji poświęconych własnym działaniom.

 W przypadku, gdy dziecko nie było traktowane jako ,,podmiot” przez swoje 

otoczenie, środowisko rówieśnicze, to mogą wystąpić u niego trudności 

z podmiotowym  traktowaniu siebie. W skrajnych przypadkach  urazy 

związane 

z obrazem ,, ja” mogą prowadzić do tzw. dezintegracji osobowości 

i poważnych zaburzeń psychicznych

 Możemy mieć do czynienia ze słabym wykształceniem obrazu własnej 

osoby:

- dziecko ma trudności z przypisaniem sobie konkretnych cech 

i wyodrębnieniem siebie  ze świata;

- słabo wykształcone poczucie podświadomości (,,ja”) wiąże się 

z trudnościami 

w rozpoznawaniu własnych potrzeb, zainteresowań, preferencji i skali 

wartości;

- trudno dzieciom zobaczyć  siebie w relacjach z otoczeniem;

- na poziomie zachowań mogą np. być to zaburzenia w komunikowaniu 

informacji o sobie czy też trudności w nawiązaniu trwałych związków;

- dziecko może przypisywać sobie cechy nieadekwatne i nie doceniać 

własnych możliwości.



 Mogą pojawić się również zaburzenia obrazu 

własnej osoby, które mogą się ujawniać we 

wszystkich uprzednio wyróżnionych obszarach 

funkcjonowania (w relacjach z dorosłymi, 

rówieśnikami oraz sytuacjach zadaniowych, np. 

jeśli dziecko sądzi o sobie, ze jest ,,złe”, to będzie 

to miało zasadniczy wpływ na jego 

funkcjonowanie w grupie rówieśniczej).



PROCES SOCJOTERAPEUTYCZNY

 W trakcie zajęć socjoterapeutycznych pod 

wpływem zdobywanych w czasie ich trwania 

doświadczeń społecznych w psychice dziecka 

powinny nastąpić określone zmiany.

 NA PROCES SOCJOTERAPEUTYCZNY 

SKŁĄDAJĄ SIĘ TRZY ELEMENTY:

1. Zmiana sądów poznawczych,

2. Zmiana wzorców zachowań,

3. Odreagowanie emocjonalne



ZMIANA SĄDÓW POZNAWCZYCH

 Udział w zajęciach socjoterapeutycznych jest dla 
dziecka szeregiem doświadczeń społecznych. Ze 
względu na cel zajęć doświadczenia te mają m.in.  
skorygować  sądy poznawcze wyniesione przez 
dziecko z przeżyć urazowych. Aby mogło to 
nastąpić, treść doświadczeń korygujących 
powinna być przeciwstawna do treści 
doświadczeń urazowych.

 Socjoterapia powinna zmierzać do zwiększenia 
poczucia tożsamości, zwiększenia świadomości 
własnych przeżyć, do tego by dziecko mogło 
funkcjonować jako podmiot i osoba 
doświadczająca, podejmująca i realizująca cele.



ZMIANA WZORCÓW ZACHOWAŃ

 W wyniku zajęć socjoterapeutycznych powinna 
nastąpić korekta występujących u dzieci 
zaburzeń zachowania oraz opanowane przez nie 
nowych, bardziej konstruktywnych sposobów 
funkcjonowania. Nowe wzorce zachowań mogą 
umożliwić dziecku bardziej satysfakcjonujące dla 
obu stron kontakty z innymi ludźmi oraz 
realizację własnych celów.

 Socjoterapia jest oddziaływaniem przyczynowym.   
Zaburzenie zachowania jest traktowane jako 
przejawy głębszych trudności dziecka i dlatego, 
samo w sobie, nie jest głównym obiektem 
oddziaływań  



ODREAGOWANIE EMOCJONALNE

 Odreagowanie emocjonalne jest procesem 

naturalnym dla każdego człowieka. Nie potrzeba 

dzieci uczyć odreagowania. Wystarczy okazywać 

im swe zainteresowanie, cierpliwość i 

zrozumienie, a one same zaczną się śmiać i 

mówić w sposób ożywiony.

 Odreagowanie niektórych emocji , np. głęboki żal, 

następuje w formie płaczu. Wymaga to 

zapewnienia płaczącemu dziecku zrozumienia i 

ochrony przed ośmieszeniem.



 Przebudowa struktur poznawczych i zmian wzorców 

zachowań, dotykając bolesnych doświadczeń 

urazowych, uwalnia związane z nimi emocje. Ich 

zablokowanie uniemożliwia zajście zmian w sferze 

poznawczej i behawioralnej, a przez to powstrzymuje 

proces socjoterapeutyczny.

 Przeżywane przez dzieci uczucia muszą zostać 

wyrażone. Dlatego dobrze jest, gdy w trakcie zajęć 

dzieci mają możliwość śmiania się, ożywionego 

mówienia, krzyku, pocenia się, drżenia, pewnej 

swobody ruchowej.

 Dzieci przeważnie ,, wybierają’’ jakiś pretekst, aby 

ujawnić emocje dotyczące ważnej, czasem odległej 

w czasie sprawy, np. płacz nad popsutą zabawką może 

wynikać z przeżywanego przez dziecko lęku 

związanego z domowymi konfliktami rodziców.



POSTĘPOWANIE 

SOCJOTERAPEUTYCZNE

I. DIAGNOZA

 Pierwszym etapem oddziaływania 
socjoterapeutycznego jest diagnoza typu zaburzeń 
zachowania dziecka. Polega ona na rozpoznawaniu 
charakteru trudności dziecka 
i analizie zaburzeń w jego relacjach ze światem.

 Aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach, nie jest 
konieczne przeprowadzenie szerokich badań 
testowych. Wystarczy wstępna diagnoza nauczyciela 
zajmującego się uczniem, poszerzona o opinię 
konsultującego psychologa z Poradni Wychowawczo-
Zawodowej. Dokumentacja ta może stanowić 
wystarczającą podstawę do zakwalifikowania dziecka 
do udziału w zajęciach.



 Celem diagnozy jest zebranie informacji 
umożliwiających zaprogramowaniu zajęć 
korygujących, dostosowanych do typu zaburzeń 
dzieci.

 Uzupełnieniem właściwej diagnozy jest określenie 
prawdopodobnych urazów i towarzyszących im 
zaburzonych sądów poznawczych o rzeczywistości. 
Przeprowadzenie takiego postępowania  
diagnostycznego wraz z określeniem hipotetycznych 
urazów wymaga specjalnych umiejętności oraz 
bardzo dobrej znajomości dziecka.

 Dalsze postępowanie diagnostyczne powinno być 
powierzone nauczycielowi, wychowawcy lub 
pedagogowi prowadzącemu zajęcia. Obserwując 
wychowanka w spontanicznie powstających 
sytuacjach, w trakcie zajęć, mają oni możność 
zauważenia trudności ucznia, zarówno w obszarze 
jego kontaktów, jak i osobami dorosłymi. 



 Przy diagnozowaniu zaburzeń zachowania i trudności      
dziecka można się posłużyć następującymi schematami 
postępowania:

1. Wyodrębnienie tych sytuacji, w których dziecko na ogół 
prezentuje zachowania wyraźnie odbiegające od normy 
nieadekwatnością lub sztywnością. Zachowaniom tym 
koga towarzyszyć negatywne emocje.

2. Analiza i specyficzne określenie trudności dziecka. 
Określenie, jakie elementy sytuacji sprawiają dziecku  
trudność i w  jakim obszarze relacji.

3. Wyodrębnienie, w danym obszarze charakteru zaburzeń.

 Pomocne w zrozumieniu istoty zaburzeń dziecka mogą być 
wywiady z rodzicami i samym dzieckiem. Prowadzący 
może ponadto skorzystać z pomocy wychowawcy 
dostarczającego pierwszych informacji o trudnościach 
ucznia.

 Do dobrego przeprowadzenia diagnozy nie jest konieczne 
specjalistyczne, psychologiczne przygotowanie. Niezbędny 
jest natomiast pewien trening w obserwacji pod kątem 
analizy znaczenia poszczególnych zachowań.  



II. ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ

 Drugim etapem postępowania 
socjoterapeutycznego jest programowanie zajęć. 
Polega ono m.in. na ustaleniu generalnych zasad, 
określających sposób ich prowadzenia.

 Sytuacje w jakich dziecko znajduje się na 
zajęciach, mają mieć funkcje korygującą, czyli 
organizowanie takiego typu doświadczeń, które 
pozwolą na zaspokojenie ważnych potrzeb 
emocjonalnych dzieci, a także takich, które będą 
stanowiły zaprzeczenie ich dotychczasowych, 
urazowych przeżyć.

 To co zdarza się w trakcie zajęć, w jak 
najszerszym zakresie powinno pomóc dziecku 
zmienić niekorzystne dla niego sądy poznawcze 
i towarzyszące im wzorce zachowań. Ważnym 
elementem jest stworzenie sytuacji 
umożliwiającej uwolnienie napięć emocjonalnych. 



 Przy realizacji celów socjoterapeutycznych warto 

wziąć pod uwagę  kilka zasad, które mogą 

stanowić elementy sytuacji korygującej szeroki 

zakres doświadczeń urazowych.

1. Zasada tworzenia atmosfery afirmacji.

 Afirmacja polega na dostrzeganiu 

i podkreślaniu (komunikowaniu) pozytywnych 

dokonań, dobrych cech i zdolności drugiego 

człowieka. 

 W trakcie zajęć należy dążyć do tego, aby 

afirmacja była wyłącznym sposobem odnoszenia 

się do drugiego człowieka. Świadomie rezygnuje 

się z krytyki, wytykania błędów, wskazywania 

wad i niedociągnięć. Zamiast tego podkreśla się 

dobre cechy, osiągnięcia ( nawet małe), ukazuje 

pozytywne dążenia, motywacje.



 Krytyka i inne negatywne wzmocnienia powodują 

zmniejszenie ich zablokowanie energii potrzebnej do 

pokonywania bieżących trudności, pojawiających się 

w trakcie uczenia. Długotrwała krytyka zmniejsza 

również wiarę w to, ze w ogóle jest się w stanie je 

pokonać. Aby dzieci mogły przyjmować informacje 

i rozwiązywać problemy, muszą mieć wiarę w siebie, 

muszą znać swoje pozytywne potencjały. Służy temu 

afirmacja.

 Jakość afirmacji zależy głównie od sposobu 

kontaktowania się prowadzącego z dziećmi.  To on 

musi modelować pozytywne odnoszenie się do siebie 

nawzajem innych osób oraz umiejętnie i delikatnie  

przerywać obecny we wzajemnych relacjach dzieci 

stereotyp ośmieszania, krytykowania 

i deprecjonowania.



 Tworzenie atmosfery afirmacyjnej na zajęciach 

polega m.in. na wprowadzeniu normy o unikaniu 

deprecjacji wzajemnej i krytyki oraz przeprowadzeniu 

wielu zajęć i gier, których podstawowym celem jest 

wypracowanie tej zasady oraz nauczanie dzieci 

dawania i przyjmowania informacji afirmujących.

Korygująca funkcja zasady afirmacji

 Większość trwałych urazów występujących u dzieci 

łączy się z zagrożeniem poczucia własnej wartości. 

Zastosowanie zasady afirmacji umożliwia 

przewartościowanie sadów poznawczych dotyczących 

samego siebie. Odebranie przez dziecko komunikatu, 

ze jest lubiane i doceniane, znajduje się 

w sprzeczności z wyniesionymi z doświadczeń 

urazowych sądami o rzeczywistości. 



2.  Zasada nawiązania osobistego i bliskiego 

kontaktu z dziećmi 

 Aby możliwe było prowadzenie pracy 

psychokorekcyjnej, niezbędne jest nawiązanie 

przez prowadzącego bliskiego kontaktu z dziećmi. 

Osoba prowadząca powinna stworzyć ciepłe 

i bezpieczne relacje, takie w których dorosły jest 

opiekunem i sojusznikiem w pokonywaniu 

trudności. Bliskie i bezpieczne relacje stwarzają 

warunki do odreagowania emocjonalnego, 

niezbędnego w procesie pozbywania się 

szkodliwych stereotypów i uczenia pozytywnych 

zachowań. Wchodzenie w bliskie relacje z dziećmi 

spełnia również funkcję modelowania zachowań 

opartych na sympatii i bezpieczeństwie.



Korygująca funkcja zasady osobistego i bliskiego 
kontaktu

 Potrzeba bliskości jest jedna z podstawowych potrzeb 
ludzkich. Częścią składową wielu doświadczeń 
urazowych jest poczucie oddalenia od innych ludzi, 
bezosobowego kontaktu, izolacji.

 Obserwując zachowanie dzieci można łatwo 
zauważyć, że bliskość z rówieśnikami i dorosłymi 
wywołuje ich radość. Duża część urazów 
przeżywanych przez dzieci w szkole łączy się 
z traktowaniem ich w bezosobowy sposób. Kontakty 
uczeń- nauczyciel są często wyłącznie kontaktami 
osób znajdujących się w określonych rolach. W tych 
warunkach wiele interakcji ma charakter 
przedmiotowy, a przez to urazowy.

 Tworzenie bliskich i bezpośrednich kontaktów 
w grupie socjoterapeutycznej( szczególnie w 
kontaktach nauczyciela z dziećmi) umożliwia korektę 
urazów powstałych w wyniku dystansu 
emocjonalnego z ludźmi. 



3. Zasada otwartości 

 Zasada ta polega na przejmowaniu 

i przekazywaniu informacji, dzieleniu się 

doświadczeniami i wyrażaniu emocji. Prowadzący 

zapewnia każdemu dziecku możliwość 

ujawniania ważnych dla niego spraw i uczy dzieci 

słuchania i okazywania szacunku dla 

doświadczeń i przeżyć drugiej osoby.

 Dzielenie się doświadczeniami i informacjami 

daje dzieciom możliwość wspólnego rozwiązania 

problemów. Mogą one nauczyć się korzystać 

nawzajem ze swoich doświadczeń, razem znaleźć 

wyjście z bardzo trudnej sytuacji. Przepływ 

informacji jest niezbędnym warunkiem odbudowy 

zaufania do innych ludzi, a przez to zmiany 

zachowań. 



Korygująca funkcja zasady otwartości

 Zasada otwartości powiązana jest z zasadą 

bliskiego osobistego kontaktu. Doświadczenie 

bycia słuchanym z uwagą i życzliwością koryguje 

skutki doświadczeń urazowych łączących się 

z przeżywaniem lekceważenia, braku 

zainteresowania, deprecjacji własnej osoby. 

Zarazem przywołanie własnych trudnych 

doświadczeń w warunkach bezpieczeństwa 

i uwagi umożliwia pewną refleksję nad nimi 

i zmianę uprzednio sformułowanych sądów 

poznawczych.



4. Zasada istnienia norm

 Zasada ta polega na wprowadzeniu i przestrzeganiu przez 

prowadzącego reguł porządkujących to, co ma się dziać na zajęciach. 

 Organizacja zajęć wymaga istnienia także innych zasad. Jednak 

powinno się wprowadzać tylko takie normy, które umożliwiają 

dzieciom przeżycie dobrych doświadczeń. Dla przykładu:

a) Przestrzegamy kolejności mówienia o sobie; gdy jakieś dziecko 

mówi o sobie, nie przerywamy mu;

b) Nie zadajemy sobie bólu na zajęciach, nie bijemy się, staramy się 

nie używać przemocy;

c) O tym, kiedy zaczynamy i kończymy zabawę, decyduje 

prowadzący;

d) Kto nie przestrzega tych zasad, ten musi zrezygnować z udziału 

w zajęciach- czasowo lub w ogóle.

 Można stale wprowadzać pewne zmiany w normach. Należy 

równocześnie pamiętać, ze stosowanie dużej liczby ograniczeń może 

spowodować zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa, zwiększyć 

obszar możliwych konfliktów i obniżyć motywację dzieci do udziału 

w zajęciach. 



Korygujące znaczenie zasady istnienia norm

 Dla dzieci ważne jest, aby doświadczyły, że normy 

nie są wymierzone przeciwko nim, nie są 

wyrazem władzy dorosłych, lecz ich życzliwości 

i troski.  Sposób egzekwowania norm stanowi 

ważną informację korygującą skutki urazów 

związanych z dyscypliną. Jeśli prowadzący czuwa 

spokojnie, nie gniewając się i nie karząc, 

a jednocześnie w życzliwy sposób nie dopuszcza 

do łamania norm, to doświadczenia takie mają 

szanse zmienić nastawienie dzieci do dyscypliny.
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