
        

 
         

 
 
 

                                                                          Wigilia 
 

 

       Maleńkie Dzieciątko leży na sianie, 
       Klęczą i modlą się pasterze wokół,  
       Ziemia zadrżała w posadach,  
       Łza zakręciła się w oku. 
       Skończyło się Proroków wyczekiwanie - 
       - Panuj nam wszystkim na Świecie Panie! 
       Dopuść nam sprawiedliwość, dobro, 
       Spraw, by imię Twoje nas wiodło 
       Na wieczne z Tobą spotkanie, 
       Na Świętą radość - nasz Panie! 
   
       Miłujcie Pokój, strzeżcie się złego, 
       Przyjmijcie "Złotą Regułę": 
  
       "Kochajcie wszystkich jak siebie samego!"  
       - a miłość zatriumfuje! 
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Korzystanie z naszej pomocy jest bezpłatne i nie jest wymagane 
skierowanie.  Rejestracji   dziecka  można   dokonać  telefonicznie   pod  
numerem  (12) 266-19-50 lub osobiście w sekretariacie.  

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 
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I Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych 
„Dobre praktyki we współpracy: poradnia – rodzice – szkoła” 

 
„Połączenie sił to początek,  

 pozostanie razem to postęp, 
 wspólna praca to sukces.” 

 
 
 

Z inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie, przy ul. 
Konfederackiej 18, w dniu 23 listopada 2012 r. odbyło się I Małopolskie Forum  Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznych. Spotkanie miało miejsce w reprezentacyjnej sali Obrad 
Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, pl. Wszystkich Świętych ¾. Tematem 
przewodnim było hasło „Dobre praktyki we współpracy: poradnia – rodzice – szkoła”. 
Zgromadziło 140 uczestników; dyrektorów, psychologów, pedagogów, logopedów i 
doradców zawodowych z 38 poradni psychologiczno – pedagogicznych całej Małopolski, w 
tym 4 rejonowych i 4 specjalistycznych miasta Krakowa.  

Siedziba Poradni: 30-306 Kraków, ul. Konfederacka 18  
tel: 12 266 - 19 - 50 
e-mail:  ppp3krakow@gmail.com 
www: www.poradnia3.krakow.pl 

mailto:ppp3krakow@gmail.com


Forum objęte zostało honorowym patronatem przez Panią Annę Okońską – 
Walkowicz – Wiceprezydent Miasta Krakowa, Panią Martę Patenę – Przewodniczącą Komisji 
Edukacji RMK oraz Pana Aleksandra Palczewskiego – Małopolskiego Kuratora Oświaty. 
Wsparcia organizacyjnego udzieliła Rada Dzielnicy VIII Dębniki.    

W trakcie spotkania zaprezentowanych zostało wiele ciekawych tematów: „Idea 
wczesnego wspomagania rozwoju” to wystąpienie Pani Antoniny Ludery z  Powiatowej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie z filią w  Wojniczu.  

Z kolei „Wspieranie rozwoju dziecka niepełnosprawnego - realizm i kompleksowość 
opieki” przedstawiły Panie: Jadwiga Grabowska – Wydra,  Anna Piotrowska,  Ewa Szostek  
(rodzic) ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie.  

Pani Dyrektor Ewa Pohorecka z Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej w 
Kraków mówiła o  „Orzecznictwie oświatowym z doświadczeń Poradni wytypowanej do 
orzekania dla dzieci z autyzmem, uszkodzeniem słuchu i wzroku”.  

Następnie Pani Anna Paluch z Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie podzieliła się 
swoimi doświadczeniami zawodowymi w temacie: „Jak pomóc dzieciom z niedokształceniem 
mowy o typie afazji”. 

 Pani Magdalena Jabłońska pytała „Czy można wygrać z dysleksją” omawiając 
ciekawe doświadczenia z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w  Tarnowie 
z  filią w Żabnie.  

„E-learning w terapii pedagogicznej” to nowatorski sposób pracy z dzieckiem 
przedstawiony przez Panią Ewę Gaweł z  Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 4 w 
Kraków.  

Z kolei Pani  Irena Chądzyńska z Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w 
Krakowie dzieliła się swoimi interesującymi doświadczeniami w temacie „Między 
trudnościami, a sukcesem ... współpraca szkoły i poradni psychologiczno – pedagogicznej” w 
budowaniu strategii pomocy dla ucznia", a Pan Patryk Hajdo z Specjalistycznej Poradni 
Profilaktyczno – Terapeutycznej w Tarnowie przedstawił  „Narracyjną metodę 
rozwiązywania konfliktu w klasie”. 

 O doradztwie zawodowym mówiła Pani dyrektor Elwira Zadęcka z Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Krakowie w swym wystąpieniu  „Gimnazjalista 
wybiera zawód – system wsparcia” oraz Pani dyrektor Ewa Karcz z Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Wolbromiu na temat  „Jak nie zostać bezrobotnym absolwentem”.  

Pani dyrektor Barbara Woszczyna z Krakowskiego Ośrodka Terapii w  Krakowie 
przedstawiła „Systemowe wsparcie dla uczniów, rodziców, nauczycieli”, a Pani dyrektor 
Wanda Papuga z Samorządowego Ośrodka Pomocy Psychologicznej w Krakowie „Program 
wsparcia wychowawczej funkcji rodziny”.  

W końcowym wystąpieniu Panie Eliza Mazur i Marta Siewiera – Pięciak z Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej nr  3 w Krakowie omówiły „Biofeedback jako nową formę 
terapii w poradnictwie. Teoria i praktyka”. 
 

Spotkanie było okazją do  zacieśnienia  współpracy w środowisku poradnianym, 
wymiany doświadczeń i zaprezentowaniu przykładów dobrych praktyk, w obszarze 
skutecznych rozwiązań w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Służyło 
także refleksji nad perspektywami rozwoju poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego w 
systemie polskiej oświaty.  

Założone cele spotkania zostały osiągnięte w pełnym wymiarze. Wszyscy uczestnicy 
Forum byli usatysfakcjonowani wysokim poziomem wystąpień przedstawicieli Poradni i 
możliwością bezinteresownego dzielenia się często bardzo oryginalnym dorobkiem swojej 
pracy zawodowej. 



Prezentacje multimedialne lub ich streszczenia będą dostępne na stronie organizatora 
spotkania, czyli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Krakowie 
(www.poradnia3.krakow.pl).  

Dowodem uznania dla tej inicjatywy było wiele ciepłych słów skierowanych do 
Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Krakowie Małgorzaty Piec, która 
zadeklarowała zorganizowanie II Forum w przyszłym roku, ponieważ takie spotkania 
integrują środowisko  poradniane i pokazują wysoką jakość  jego pracy. 

Inicjatywę Poradni podsumować  można wykorzystując słowa Jana Pawła II: 
 
 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,  

lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma,  

lecz przez to, czym dzieli się z innymi” 

 
Małgorzata Piec  
Dyrektor PPP-3 

 
 
 
 
 
 

Zaburzenia lękowe u dzieci 
 

 

Lęk jest naturalną reakcją organizmu na bodziec czy zdarzenie, które zagraża poczuciu 

bezpieczeństwa. Jest to uczucie powszechne zarówno wśród dzieci jak i osób dorosłych. 

Każdy z nas czegoś się boi. Wraz z wiekiem zmieniają się źródła lęku. Dzieci do 6 miesiąca 

życia boją się  w obliczu silnych, nagłych bodźców, np., głośny dźwięk, utrata bezpiecznego 

podparcia ciała. Takie objawy nie powinny budzić niepokoju, są przejawem prawidłowego 

rozwoju dziecka. Około 2 roku życia pojawiają się lęki dotyczące sfery słuchowej, np. 

grzmoty, odkurzacz, dziecko 3- letnie często boi się zwierząt, ciemności, obcych miejsc i 

ludzi czy opuszczenia przez  najbliższe osoby (lęki separacyjne). W okresie przedszkolnym, 

występuje najwięcej reakcji mających charakter lękowy. Rozbudowana  wyobraźnia u dzieci 

w tym wieku sprzyja nasilaniu się różnorodnych lęków. W okresie szkolnym wzrasta 

przeżywanie lęku związanego z różnorodnymi sytuacjami społecznymi. Związane są one 

również z samooceną, własnym wyglądem, sprawnością, osiągnięciami itp. 

 



O zaburzeniach lękowych mówimy wówczas, gdy obserwowany lęk jest bardziej 

intensywny od codziennego, naturalnego, utrzymuje się długo (np. zamiast ustąpić po 

stresującej, trudnej sytuacji, trwa miesiącami)  i przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. 

 Objawy lęku przejawiają się nie tylko w zachowaniu dziecka, ale również w jego 

myślach i ciele. Dziecko może zgłaszać liczne dolegliwości somatyczne - bóle brzucha, 

głowy, często występujące biegunki, wymioty, nudności, zawroty głowy, a nawet omdlenia. 

Dominuje wówczas negatywne myślenie o sobie („Jestem do niczego”, „Jestem 

niekochany”), zaniżona samoocena i wiara w siebie, rozmyślanie nad sytuacjami dnia 

codziennego, np.  nadmierne zmartwianie się  o zdrowie swoje i bliskich,  niepokój, że coś 

złego się wydarzy np. mama lub tata będą mieć wypadek,  znajdą się w szpitalu, itp.  Zmiany 

w zachowaniu dziecka mogą dotyczyć kłopotów w odrabianiu zadań domowych, skupieniu 

się podczas  lekcji. Dziecko może sprawiać wrażenie wycofanego, zawstydzonego, zależnego 

od innych – w związku z tym niechętnie podejmuje nowe wyzwania, unika zgłaszania się i 

odpowiadania podczas lekcji.  Z drugiej strony może być pobudzone, „kręcące” się w obrębie 

miejsca siedzenia, zachowujące  się w sposób łamiący ustalone normy.  Dziecko lękowe 

bardzo często  miewa także trudności ze snem -  nie może zasnąć, często budzi się w nocy, 

ma koszmary senne.  

 

Przyczyny lęku u dziecka mogą być bardzo różne. Z jednej strony możemy brać pod 

uwagę uwarunkowania genetyczne  - dziecko dziedziczy biologiczną tendencję do 

intensywniejszego  doświadczania lęku. Często źródłem lęku jest niestabilna, konfliktowa i 

niejasna atmosfera domowa, w której dziecko nie czuje się bezpieczne (czynniki 

środowiskowe).  Lęk i strach mogą być też zachowaniem wyuczonym – dziecko obserwuje 

zachowania  osób najbliższych, które reagują w sposób nadmiernie lękowy (lękowa postawa 

rodziców, nadmierne ochranianie dziecka ) – obraz świata, który się wówczas kształtuje jest 

pełen zagrożeń i niebezpieczeństw. Również odmawianie bliskości emocjonalnej dziecku 

przez rodziców („mamusia Cię nie kocha, bo byłeś niegrzeczny”) powoduje zachwianie jego 

pewności i staje się źródłem negatywnych, silnych i przeżyć  (nieokreślony niepokój, brak 

radości i spontaniczności, obawy przy podejmowaniu decyzji, brak wiary w sukces). Jeszcze 

jedną ważną przyczyną rozwoju zaburzeń o charakterze  lękowym jest  doświadczenie 

(bezpośrednie lub pośrednie)  traumatycznego, nagłego  zdarzenia (wypadek, katastrofa, 

śmierć osoby znaczącej, itp.). 

 

 



Najczęściej spotykane zaburzenia lękowe: 

 

• Lęk separacyjny (SAD)  - to nieadekwatne do wieku, nadmierne zamartwianie się lub 

strach przed przebywaniem z dala od osób, do których dziecko jest silnie  

przywiązane. Dzieci z SAD boją się, że się zgubią lub że komuś z rodziny stanie się 

coś złego w czasie ich nieobecności. Nie chcą pozostawać  same w domu lub nawet w 

pokoju, sprawdzają czy mama jest w zasięgu wzroku, nie chcą zasypiać same, 

dokuczają im powtarzające się koszmary senne, w których dominującym tematem jest 

oddzielenie od bliskich.  Do tego dołączają się  objawy fizjologiczne (częste bóle 

brzucha, głowy , mięśni ,uskarżanie się na stan zdrowia) w sytuacji, gdy dziecko musi 

zostać samo lub na samą myśl o rozstaniu.  

 

• Zespół lęku uogólnionego (GAD) – nadmierny lęk i zamartwianie się, które nie są 

związane z żadną konkretną sytuacją czy zdarzeniem. Zamartwianie się dotyczy 

oczekiwania niepowodzeń, nieprzyjemnych wydarzeń życiowych, np. dzieci martwią  

o to, co będzie, tym, co było, czy będą akceptowane przez innych, sprawami rodziny, 

swoimi możliwościami i nauką w szkole. Dziecko nie radzi sobie z opanowaniem 

lęku, ma poczucie zmęczenia, trudności z koncentracją, jest drażliwe, źle śpi .  

 

• Zespół stresu pourazowego (PTSD) – jest następstwem  przerażającego 

doświadczenia zagrożenia życia, któremu towarzyszy poczucie bezsilności ( poważny 

wypadek, powódź, trzęsienie ziemi, ataki terrorystyczne, bycie ofiarą lub 

obserwatorem napadu, przemocy w rodzinie, wykorzystania seksualnego). Dziecko, 

które przeżyło takie zdarzenie często miewa uporczywe, przerażające myśli i 

wspomnienia z nim związane. Pojawiają się objawy zmniejszonej aktywności i 

wycofania. Dziecko unika sytuacji, które choćby w najmniejszym stopniu mogą 

przypominać lub kojarzyć się z przeżytą traumą.  Częste symptomy PTSD to 

zakłócenia snu, utrata zainteresowania tym, co wcześniej sprawiało radość, natrętnie 

powracające  obrazy, zapachy, dźwięki i uczucia związane z wydarzeniem  czy 

zachowywanie się w sposób właściwy dla dzieci młodszych (np. ssanie kciuka, 

moczenie się).  

 
 



• Zaburzenie obsesyjno – kompulsywne (OCD) -  zaburzenie lękowe, w którym 

dziecko nadmiernie zamartwia się, boi lub przejmuje nierealnym zagrożeniem, z czym  

próbuje sobie radzić poprzez wykonywanie wyspecjalizowanych czynności. Natrętne 

myśli lub wyobrażenia, których trudno się pozbyć i nimi kierować to obsesje. 

Pojawiające się obsesje powodują wzrost napięcia emocjonalnego, które dziecko 

próbuje redukować poprzez realizację kompulsji czyli sztywnych rytuałów, które 

czuje się zmuszone wykonywać (mycie rąk, sprawdzanie, wymazywanie, liczenie, 

modlitwa lub powtarzanie słów w myślach).  

 

• Fobie specyficzne – nadmierny, nieuzasadniony lęk, który wywołany jest przez 

określone sytuacje, przedmiot lub wydarzenie. Dziecko za wszelką cenę stara się 

unikać wywołujących lęk bodźców, co bardzo utrudnia codzienne funkcjonowanie, a 

w przypadku kontaktu z przedmiotem reaguje poprzez ataki płaczu, złości, paniki lub 

kurczowego przywierania do opiekuna. Aby zdiagnozować fobię specyficzną u dzieci 

i młodzieży lęk musi być obecny, przez co najmniej  sześć miesięcy. Do obiektów i 

okoliczności najczęściej związanych z fobiami należą: zwierzęta, burze, wysokość, 

choroby, skaleczenia, śmierć. 

 

U dzieci w wieku szkolnym i młodzieży występuje także tzw. fobia społeczna. 

Przeżywany lęk wiąże się tutaj z ekspozycją  społeczną, przebywaniem w grupie. 

Dziecko obawia się negatywnej oceny ze strony innych, boi się, że zachowa się 

niewłaściwie i z tego powodu zostanie poniżone lub wyśmiane. Towarzyszy temu 

silna obawa, że inni zauważą lęk, co może prowadzić do izolowania się od czy  

unikania spożywania posiłków w miejscach publicznych.  

 
 
Pierwsze niepokojące objawy zaburzeń lękowych  zauważane są zwykle  przez 

rodziców, nauczycieli i opiekunów. Konieczna jest wówczas konsultacja ze specjalistą. 

Diagnozując zaburzenia lękowe psycholog lub psychiatra posługuje się najczęściej tzw. 

Klasyfikacją ICD-10. Kryteria rozpoznawania zaburzeń lękowych można również znaleźć w 

amerykańskim podręczniku DSM-IV-TR. Wczesna interwencja umożliwia szybkie 

postawienie właściwej diagnozy i znalezienie najwłaściwszej drogi postępowania.  Im 

wcześniej wdrożona będzie odpowiednia terapia, tym większe są szanse na prawidłowe 

funkcjonowanie dziecka w przyszłości. 



Jedną ze skutecznych form pomocy w przypadku zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży jest 

terapia poznawczo - behawioralna  połączona z psychoedukacją rodziców. Terapia 

poznawczo -  behawioralna jest ustrukturyzowaną, ograniczoną w czasie formą pracy, której 

podstawowym założeniem teoretycznym jest istnienie związku między myślami, uczuciami i 

zachowaniami. Pozwala ona rodzinie i dziecku zrozumieć charakter zaburzenia, dowiedzieć 

się co go wywołało i co podtrzymuje. Podczas terapii dziecko ma szansę zmierzyć się ze 

swoimi negatywnymi myślami, sytuacjami lękowymi oraz nauczyć się krok po kroku jak 

skutecznie rozwiązywać problemy.  
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