
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 19.00 
 

 
 
 Z okazji zbliżających się ferii zimowych życzymy Wam drodzy Nauczyciele 
i Uczniowie bezpiecznego i radosnego wypoczynku. Niech ten wspaniały czas 
umożliwi Wam pełne korzystanie z uroków zimy, dostarczy niezapomnianych 
wrażeń,  wielu ciekawych przeżyć. Odpoczywajcie, cieszcie się swobodą, 
poznawaniem nowych miejsc i ludzi. Wracajcie do swoich obowiązków zdrowi, 
pełni sił i chęci do pracy i nauki.  
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Nowe trendy w diagnozie specyficznych zaburzeń uczenia się. 

Specyficzne zaburzenia językowe u dzieci. 
 
"Co to jest SLI?" 
SLI to skrót od angielskiego terminu specific language impairment. Został on przetłumaczony 
na język polski jako specyficzne zaburzenie językowe.  
Dzieci z SLI wykazują swoiste trudności w przyswajaniu języka ojczystego przy 
dostatecznym opanowaniu innych sprawności poznawczych i motorycznych. Oznacza  
to, że występujący u nich znaczący deficyt językowy nie jest spowodowany: nieodpowiednią 
do wieku sprawnością narządów artykulacyjnych, takich jak np. język, podniebienie czy 
wargi; �zaburzeniami słuchu; chorobami ośrodkowego układu nerwowego; �zaburzeniami 
emocjonalnymi; �zaniedbaniami środowiskowymi. 
Dzieci z SLI wykazują przynajmniej przeciętny poziom rozwoju intelektualnego, tzn.  
w niewerbalnych testach inteligencji osiągają wynik podobny do większości rówieśników. 
 
Co to znaczy „deficyt językowy”? 
Jeśli dziecko w zakresie kompetencji językowej nie wykazuje się umiejętnościami 
charakterystycznymi dla większości dzieci w tym samym wieku, mówimy o deficytach w tym 
względzie. 
 
Czy SLI jest tym samym co „opóźniony rozwój mowy”? 
Nie. Nie zawsze opóźnienie rozwoju mowy prowadzi do wystąpienia SLI. Może się zdarzyć, 
że dziecko, które w wieku 2,5 lat wypowiada zaledwie kilka lub kilkanaście słów, za parę 
miesięcy będzie używało wielu różnych form językowych podobnie jak jego rówieśnicy – 
nastąpi u niego tak zwany „późny rozkwit mowy”. Takie opóźnienie nie jest zaburzeniem,  
a jedynie pewną dysharmonią rozwojową, która nie będzie miała negatywnego wpływu na 
dalszy rozwój dziecka. Jednak część dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, mimo pewnych 
postępów, w dalszych latach nadal będzie wykazywać deficyty językowe, a ich mowa będzie 
się rozwijać nieprawidłowo. To są właśnie dzieci z SLI. U nich także obserwujemy zmiany 
rozwojowe – postępy w przyswajaniu nowych słów i tworzeniu nieco bardziej złożonych 
wypowiedzi. Jeśli jednak porównamy poziom ich rozwoju językowego z poziomem 
rówieśników, to okaże się, że jest on ciągle istotnie niższy, a język znacznie uboższy. Takiego 
porównania powinien dokonywać specjalista. 
Jeśli dziecko, u którego stwierdzono opóźniony rozwój mowy, zaczęło sprawniej posługiwać 
się językiem, to niekoniecznie musi oznaczać, że nadrobiło opóźnienie. Deficyty językowe 
często mają postać utajoną, nie zawsze są widoczne.  
Może się też zdarzyć, że opóźnienie rozwoju mowy jest związane z jakimś innym 
zaburzeniem, np. niedosłuchem, chorobami ośrodkowego układu nerwowego, autyzmem, 
niepełnosprawnością intelektualną. Może być również wynikiem poważnych zaniedbań 
środowiskowych. Wówczas nie diagnozuje się u dziecka SLI.  
 
W jakim wieku musi być dziecko, by można było u niego rozpoznać SLI? 
W większości krajów na świecie diagnozę SLI stawia się dopiero, gdy dziecko ukończy 4 
lata. Wcześniej – pomiędzy 3 a 4 rokiem życia – mówimy raczej o ryzyku wystąpienia SLI, 
choć jednocześnie musimy pamiętać, że szanse na to, aby u dziecka z opóźnionym rozwojem 
mowy nastąpił jej samoistny późny rozkwit maleją wraz z wiekiem. Dlatego warto zgłosić się 
do specjalisty wcześniej, nawet zanim dziecko skończy 3 lata, a nie czekać na ewentualne 
samoistne wyrównanie deficytu. To pozwoli na udzielenie dziecku pomocy, a także  
na zmniejszenie niepokoju rodziców. 
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Jak się komunikują dzieci z SLI? 
Dzieci z SLI to grupa niejednolita pod względem rodzaju i nasilenia objawów zaburzeń.  
W wieku przedszkolnym niektóre z nich porozumiewają się głównie za pomocą gestów  
i onomatopei (wyrazów dźwiękonaśladowczych), inne używają kilku słów o specyficznym 
brzmieniu. Jeszcze inne formułują trzy-, czterowyrazowe zdania, ale są one wadliwie 
skonstruowane i zawierają dużo błędów gramatycznych. Wśród starszych dzieci z SLI  
(w wieku szkolnym) także możemy zaobserwować duże zróżnicowanie w sferze 
funkcjonowania językowego. Są wśród nich takie, u których najbardziej oczywiste dla 
otoczenia są zaburzenia dotyczące artykulacji (wymowy), a mniej zauważalne, choć możliwe 
do stwierdzenia przez specjalistów, problemy ze składnią (konstruowaniem zdań) czy  
z użyciem odpowiednio odmienionych form wyrazów w wypowiedziach (odmianą wyrazów). 
Inne dzieci z SLI mogą mówić w miarę poprawnie pod względem gramatycznym, choć 
używają raczej prostego języka, natomiast wykazują szczególne trudności w rozumieniu 
dłuższych, bardziej skomplikowanych zdań. Zaś dla niektórych najbardziej problematycznym 
obszarem jest semantyka (znaczenie słów i zdań), co przejawia się w trudnościach z doborem 
właściwych słów.  
Dzieci z SLI mogą mieć problemy w każdym aspekcie komunikacji językowej: doborze słów, 
rozumieniu i tworzeniu zdań, poprawnej wymowie, odróżnianiu wyrazów podobnie 
brzmiących, układaniu opowiadań czy stosowaniu odpowiednich form w różnych sytuacjach 
społecznych. Natężenie problemów w każdym z tych obszarów może być jednak znacząco 
różne. 
 
Jak rodzic może pomóc dziecku z SLI? 
Spróbuj dostosować swój język do możliwości Twojego dziecka: 
- Mów nieco wolniej niż zazwyczaj. Dzieciom z SLI trudno przychodzi nadążanie  
za potokiem słów.  
 - Używaj prostych, krótkich zdań.  
 - Sprawdzaj, czy dziecko rozumie, co mówisz.  
 - Gdy dziecko tworzy niepoprawne gramatycznie zdania, staraj się przeformułować je tak, 
aby zlikwidować błędy, ale nie rób tego w formie poprawiania dziecka ani nie wymagaj  
od niego powtarzania.   
- Rozwijaj krótkie wypowiedzi dziecka, dodając jedno, dwa słowa.  
- Nowe, trudne słownictwo zawsze objaśniaj, ale w prosty sposób.  
- Upewnij się, że dziecko rozumie używane przez Ciebie powiedzenia i metafory.  
- Nie trać cierpliwości, kiedy dziecko długo się zastanawia nad wypowiedzią. Daj mu czas. 
Niekiedy (ale nie za często) możesz dyskretnie doradzić, co mogłoby powiedzieć w danej 
sytuacji 
 - Nie denerwuj się na dziecko. To nie jego wina, że nie może się wypowiedzieć lub nie 
rozumie, co się do niego mówi. Staraj się „wejść w skórę” swojego dziecka – choć przez 
chwilę spróbuj odegrać rolę osoby, która chciałaby przekazać swoje uczucia, myśli i potrzeby 
bez dostatecznych kompetencji językowych. Zrozum, jakie to frustrujące, kiedy nie możesz 
się skutecznie komunikować z innymi ludźmi! � 
- Wzmacniaj mocne strony Twojego dziecka. Daj mu szansę na rozwijanie talentów  
i osiąganie sukcesów. Jeśli Twoje dziecko ma hobby (lubi np. sport lub rysowanie), stwarzaj 
mu jak najwięcej okazji do rozwijania go. Jeśli jeszcze nie wie, co je interesuje, pomóż mu to 
odkryć. Sukcesy w ulubionej dziedzinie będą dla dziecka źródłem radości i podniosą jego 
samoocenę. � 
- Staraj się okazywać swojemu dziecku bezinteresowną miłość bez względu na jego postępy 
w problemowych obszarach rozwoju.  
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Jak nauczyciel może pomóc dziecku z SLI? 
W pracy z uczniami z SLI szczególnie ważne jest: 
1. Poznanie zainteresowań dziecka, jego zdolności, możliwości. Dzieci z SLI miewają 
nietypowe pasje, mogą mieć pogłębioną wiedzę na wybrane tematy, niekoniecznie objęte 
programem nauczania. Czasem mają też duże zdolności plastyczne, muzyczne, konstrukcyjne 
bądź matematyczne. Warto poświęcić uwagę i pomóc dziecku w rozpoznaniu jego zdolności, 
umożliwieniu mu ich rozwijania i wykorzystywania, zaprezentowania w różnych sytuacjach.  
2. Umożliwienie dziecku dochodzenia do właściwych rozwiązań własnymi sposobami. Dzieci 
z zaburzeniami językowymi rozwijają niekiedy nietypowe formy rozumowania (oparte np.  
na wyobrażeniowym, przestrzennym przetwarzaniu informacji). Ważne jest, aby potrafiły  
je skutecznie stosować.  
3. Wykorzystywanie w przekazie informacji wszelkich pozawerbalnych pomocy: ilustracji, 
wykresów, filmów, animacji, eksperymentów itp. Lepiej poznawszy dziecko, nauczyciel 
będzie wiedział, jak najskuteczniej przekazać mu wiedzę.  
4. Zwracanie uwagi, czy dziecko dobrze rozumie pytanie, polecenie, treść zadania. Często 
błędna odpowiedź lub niewłaściwe wykonanie ćwiczenia nie wynika z braku wiedzy czy 
umiejętności, lecz z tego, że dziecko nie rozumie, czego się od niego wymaga. Czasem proste 
przeformułowanie pytania pomaga mu w udzieleniu poprawnej odpowiedzi.  
5. Pomoc w zrozumieniu przekazu werbalnego – wskazywanie dziecku kluczowych punktów 
w treści zadania, objaśnianie szczególnie złożonych lub niejednoznacznych sformułowań.  
6. Uwzględnianie w procesie wystawiania oceny obiektywnego uwarunkowania 
pojawiających się w wypowiedzi dziecka błędów stylistycznych, gramatycznych, 
nieadekwatnego użycia wyrazów i w miarę możliwości nie obniżanie ocen z tego powodu. 
 
 
 
 Specyficzne zaburzenie językowe ma wpływ nie tylko na efektywną komunikację  
i naukę, ale także na zachowanie dziecka i na jego relacje społeczne. Dziecko z SLI podczas 
lekcji może być ciche i wycofane lub przeciwnie – głośne, niegrzeczne, niezdyscyplinowane. 
Dodatkowo może mieć trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, unikać  
ich bądź popadać w konflikty. 
 
 
 

Opracowała: Dorota Zemła – pedagog, logopeda w PPP3,  
na podstawie materiałów pokonferencyjnych.  

 
Zachęcamy do odwiedzenia strony poświęconej konferencji: www.dysleksja.sli.ibe.edu.pl 
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Oprawca w krótkich spodenkach 

 
 

Co jakiś czas dowiadujemy się za pośrednictwem mediów o aktach przemocy 
dokonanych przez nastoletnich sprawców. Pedagodzy z niepokojem dostrzegają rosnącą falę 
przemocy wśród coraz młodszych uczniów.  Bywa, że problem ten dotyczy w mniejszym lub 
większym stopniu naszych dzieci. 

 
 
Mianem okrucieństwa określamy wyrządzenie krzywdy osobom lub zwierzętom  

podejmowane dla przyjemności, okazania przewagi i dominacji, wywołania lęku u ofiary. 
Znęcanie się nie musi mieć charakteru fizycznego zadawania bólu, może to być także celowe 
dokuczanie, wyśmiewanie, sprawianie przykrości innej osobie. Nieco szerszym pojęciem jest 
agresja określana jako zachowanie mające na celu wyrządzenie szkody lub przykrości. 
Badacze wyróżniają różne typy agresji: agresję instrumentalną, będącą środkiem  
do osiągnięcia określonego celu, frustracyjną, wynikającą z niezaspokojenia ważnych 
potrzeb, przemieszczoną, czyli skierowaną na inną osobę niż ta do której czujemy złość. 
Można chyba zaryzykować stwierdzenie, że skłonność do agresji jest cechą uniwersalną. Jak 
pokazał słynny stanfordzki eksperyment więzienny Philipa Zimbardo, niemal każdy  
w określonych warunkach jest zdolny do zachowań okrutnych. Co sprawia, że u niektórych 
osób zachowania te występują w bardziej drastycznej formie? 

 
 
Tak jak w przypadku każdego zachowania niepożądanego powstaje pytanie o jego 

przyczyny. Badacze starają się ustalić w jakim stopniu przyczyną mogą być wrodzone 
predyspozycje, a w jakim wpływ środowiska. Jak dotąd nie odkryto żadnego genu 
odpowiedzialnego za zachowania agresywne, niektóre badania sugerują jednak pewien udział 
czynników biologicznych. Zachowania okrutne są jednym z kryteriów w diagnozowaniu 
zaburzeń zachowania u adolescentów. W przypadku tych zaburzeń przyczyn doszukiwano się 
w wadliwym rozwoju struktur mózgowych będącym efektem nieprawidłowego metabolizmu 
neurotransmiterów. W niektórych badaniach wykazywano, że zaburzenia zachowania 
związane z agresywnością i zachowaniami dyssocjalnymi występują w kolejnych pokoleniach 
tych samych rodzin, co sugerowałoby znaczenie czynników genetycznych. Okazuje się 
jednak, że czynnik genetyczny nie wyjaśnia w pełni występowania tych zaburzeń.  Podobnie 
badania nad związkiem temperamentu (najbardziej biologicznie uwarunkowanego elementu 
naszej osobowości) i zachowań agresywnych nie dają jednoznacznych wyników. Wydaje się, 
że problem ten jest efektem interakcji pewnych wrodzonych cech, np. temperamentalnych 
oraz niekorzystnych dla rozwoju warunków środowiskowych.  Niektórzy badacze są zdania, 
że ważnym elementem może być deficyt funkcji poznawczych w zakresie rozumienia sytuacji 
społecznych. Osoby wykazujące tego rodzaju dysfunkcje mogą mieć problem z prawidłowym 
odczytywaniem sygnałów komunikacyjnych oraz z nawiązywaniem relacji interpersonalnych, 
co pośrednio może przyczyniać się do występowania nieprawidłowych reakcji.  
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 Występowanie tego typu zachowań we wczesnym okresie życia jest często związane 
z późniejszym rozwojem osobowości nieprawidłowej. Badając życiorysy agresywnych 
przestępców dość często możemy odnaleźć wczesne przejawy okrucieństwa. Osoby, które 
dopuściły się czynów karalnych i u których zdiagnozowano osobowość nieprawidłową  
(dyssocjalną) w dzieciństwie miały zazwyczaj tendencje do znęcania się nad zwierzętami, 
 a także do zachowań agresywnych wobec osób słabszych. 
 

 O ile nie mamy wpływu na cechy wrodzone to możemy świadomie kształtować 
środowisko w jakim wychowuje się nasze dziecko. Jak powinniśmy reagować na takie 
zachowania u dzieci? Wiele zależy od wieku i poziomu rozwoju dziecka. Na pewno żaden akt 
agresji u dziecka nie powinien zostać zignorowany. Już bardzo małe dziecko powinno 
otrzymać jasny sygnał, że stosowanie przemocy nie jest akceptowane.  Wydaje się,  
że szczególnie istotne dla zapobiegania tym zachowaniom jest dbanie o właściwy rozwój 
społeczno-emocjonalny. Dziecko mające okazję do wczesnego treningu zachowań 
społecznych lepiej odnajduje się w grupie rówieśniczej, potrafi współdziałać z innymi,  
a przez to rzadziej stosuje przemoc jako sposób na rozwiązanie sporu. Radzenia sobie  
z emocjami jest także umiejętnością nabywaną w toku rozwoju.  

 
Zadaniem dorosłych jest nauczenie dziecka rozładowywania napięć w akceptowalnej 

formie. Dziecko powinno rozumieć, że ma prawo do wyrażania emocji i nie ma niczego złego 
w przeżywaniu złości czy lęku, jednak nie mogą one usprawiedliwiać krzywdzenia innych. 
Innym ważnym czynnikiem jest rozwój prawidłowej samooceny.  Dziecko, które czuje się 
akceptowane i doceniane oraz ma adekwatną samoocenę nie musi szukać akceptacji grupy 
rówieśniczej poprzez zachowania niepożądane. Metody wychowawcze oparte na przemocy 
fizycznej czy psychicznej mogą więc być czynnikiem sprzyjającym powstawaniu zachowań 
agresywnych i okrutnych. Dzieci wychowywane w środowisku, gdzie stosowana jest przemoc 
mogą dojść do wniosku, że jedynym sposobem zyskania uznania otoczenia jest okazanie 
przewagi poprzez agresję. W wielu przypadkach dzieci wykazujące tendencje do przemocy 
doświadczyły podobnego traktowania ze strony opiekunów. Trudno też oczekiwać, 
 że dziecko nauczy się szanować innych jeśli samo jest poniżane, szykanowane  
i zawstydzane. Warto pamiętać, że na dzieci większy wpływ mają zachowania dorosłych niż 
ich słowa.  

 
 
 

 
Opracowała: Katarzyna Migdał  -   psycholog, pedagog PPP-3 
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Szkoła dla rodziców – dobra praktyka w PPP-3 
 

Współcześni rodzice są zagubieni, zestresowani, z wiecznym poczuciem winy, gdyż  
są świadomi, że nie do końca wywiązują się z obowiązków rodzicielskich. Na różne sposoby 
starają się rekompensować swoją nieobecność w domu: dają kosztowne prezenty, pozwalają 
na więcej niż powinni. A gdy pojawiają się problemy wychowawcze – są kompletnie 
bezradni. Konsekwencją tego są narastające problemy w szkole, a czasem już w przedszkolu.  

Nauczyciele narzekają, że nie mogą utrzymać dyscypliny w klasie, że dzieci nie 
słuchają, są aroganckie i wulgarne. Pedagodzy zrzucają winę na rodziców, rodzice na szkołę  
i tak tworzy się błędne koło. Nikt nie przyznaje się do winy, a jednocześnie wszyscy czują się 
odpowiedzialni, że doprowadzili do takiej sytuacji.  

  Najczęściej tacy właśnie rodzice i nauczyciele stają się uczestnikami naszych zajęć. 
  W roku 1999 ukazała się publikacja pt.: Szkoła dla rodziców i wychowawców.  

J. Sakowskiej. W tym też czasie odbyłyśmy z koleżanką Ewą Soczek, z którą aktualnie 
prowadzę zajęcia, szkolenie dające nam uprawnienia do prowadzenia zajęć z rodzicami  
i nauczycielami. 

Od tej pory prowadziłyśmy zajęcia w różnych placówkach . Od kilku lat pracujemy 
razem głównie na terenie naszej Poradni, gdyż uważamy, że jest to miejsce neutralne,  
w którym uczestnicy mogą poczuć się bezpiecznie i gdzie mają zapewnioną anonimowość  
i dyskrecję.     

 „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” przewiduje 10 cyklicznych spotkań,  
w małych 10-12 osobowych grupach. Każde spotkanie to realizacja konkretnego tematu. 

Na pierwszych zajęciach dokonuje się integracja grupy. Wspólnie wypracowujemy  
normy i zasady, które zapisujemy w widocznym miejscu. Są one potrzebne do stworzenia 
klimatu bezpieczeństwa i zaufania wśród uczestników. Po sformułowaniu i dokładnym 
omówieniu norm i zasad każdy uczestnik odpowiada na pytanie „czy decyduje się na ich 
przestrzeganie?” Tylko te osoby, które to zadeklarują mogą pozostać w grupie.  

Mówiąc o rzeczach ważnych wprowadzamy jednak do naszych zajęć dużo humoru  
i dowcipu. Chcemy, aby rodzice nie tylko się uczyli, ale też miło spędzili czas. Daje to dobre 
efekty wpływając pozytywnie na frekwencję, zaangażowanie, aktywność, wzajemne zaufanie, 
odwagę w wypowiadaniu się. 

Dobry klimat w czasie zajęć ułatwia omawianie nawet najbardziej osobistych spraw 
dotyczących  np.  problemu stawiania granic w kontakcie z drugim człowiekiem. 
Zastanawiamy się wspólnie jakie są  granice naszej tolerancji,  dlaczego trudno w kontaktach 
z innymi ludźmi wyznaczać  granice , a także co powoduje  brak granic ? 
         Kolejnym ciekawym doświadczeniem są ćwiczenia, które budzą w uczestnikach zajęć  
refleksję:  

• Na czym właściwie mi zależy?  
• Jakich zmian oczekuję ?  
• Czy wiem z jakim problemem przychodzę na zajęcia? 

Na liście oczekiwań pojawiają się prawie zawsze te same tematy, ale w każdej grupie 
nacisk położony jest na inne kwestie – czasem na agresję, posłuszeństwo, innym razem chęć 
poprawienia komunikacji. 

Zawsze jednak uczestnicy zajęć (rodzice bądź nauczyciele) sygnalizują swoje 
zmęczenie i brak pomysłu na ułożenie dobrych relacji z drugą stroną oraz zmotywowanie jej 
do działania.  

Rodzice są zmęczeni niesprawiedliwymi uwagami na temat swój i swoich dzieci. 
Słyszą, że dzieci nie chcą się uczyć, są niegrzeczne, wulgarne i agresywne, obrażają 
nauczycieli i stwarzają w szkole zagrożenie. Nauczyciele piszą uwagi w dzienniczkach, a gdy 
te nie pomagają zaczynają mailować i telefonować, często w niewygodnych dla rodziców 
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porach. Rodzice broniąc się mówią, że muszą pracować i nie mogą pilnować swojego dziecka 
w szkole, bo ich po prostu tam nie ma. Wytwarza się typowa sytuacja konfliktowa. 
Podstawową przyczyną tworzącego się  konfliktu są niezaspokojone potrzeby obu stron.  
Doceniając wagę problemu wiele czasu przeznaczamy na naukę konstruktywnego 
rozwiązywania problemów i konfliktów, tzn. w taki sposób, gdy nie ma zwycięzców  
i pokonanych.  

Zauważamy  że osoby biorące udział w tym ćwiczeniu mają ogromne kłopoty  
z relacjonowaniem przeżywanych przez siebie uczuć oraz z rozpoznawaniem i nazywaniem 
uczuć drugiej strony konfliktu. Biorąc pod uwagę nasze wieloletnie doświadczenia w pracy  
z rodzicami i wychowawcami, w czasie każdego spotkanie, bez względu na jego temat wiele 
czasu poświęcamy właśnie uczuciom, które przez całe stulecie były zaniedbywane  
i niedoceniane. Dzisiaj już wiemy, że zrozumienie drugiego człowieka jest niemożliwe bez 
zapoznania się z  jego życiem emocjonalnym. 

Innym ważnym elementem, który może budować lub niszczyć relacje między 
rodzicami i nauczycielami jest umiejętność dobrego słuchania. Większość z nas zajęta jest 
swoimi sprawami nie potrafi z uwagą słuchać drugiego człowieka. Mamy raczej skłonność  
do nieuważnego słuchania innych osób i tym samym komunikujemy im, że się nimi nie 
interesujemy.  

Cierpliwość i akceptacja jest  kluczową sprawą w budowaniu zaufania i otwartości 
między ludźmi, w tym także między rodzicami i nauczycielami. Może się z naszym 
rozmówcą nie zgadzać, możemy naszego rozmówcy nie rozumieć, ale nie możemy naszego 
rozmówcy wyśmiewać i krytykować, bo to obniża poczucie jego wartości i skutecznie może 
przerwać linię porozumienia.  

Trudne relacje między nauczycielami i rodzicami mogłyby ulec zdecydowanej 
poprawie gdyby obie strony zmieniły wzajemne nastawienie i chciały ze sobą współpracować 
zamiast się pouczać, oskarżać lub grozić.  
Wszystkie osoby  angażujące się w wychowanie potrzebują tego aby inni  : 

• słuchali tego, co  mają do powiedzenia, 
• dostrzegali i uznawali ich osiągnięcia i mocne strony, 
• szanowali ich odczucia i potrzeby, 
• pomagali im przeżyć trudne sytuacje, 
• mieli dla nich czas i skupiali na nich uwagę, 
• mieli szacunek dla ich ograniczeń i trudności, 
• nie mówili im stale, co robią źle, 
• nie mówili im stale, co mają robić, 
• jasno określali oczekiwania , 

Przeprowadzona po każdych zajęciach ewaluacja pozwala nam ocenić i podsumować 
prowadzone przez nas zajęcia. Dowiadujemy się , że ,, Szkoła dla rodziców „ 

• Uświadamia rodzicom i wychowawcom,  że aby zmienić dziecko, często należy 
zacząć od zmiany siebie. 

• Informuje, że skuteczne wychowanie  może mieć miejsce wtedy, jeśli rodzic  
i wychowawca  opiera go na jasnym, czytelnym systemie wartości (który sam posiada 
i realizuje). 

• Pogłębia samoświadomość i refleksję na temat skuteczności określonych metod 
wychowawczych . 

    Opracowała: Maria Mostowik – psycholog w PPP-3 
 

Zespół redakcyjny: Małgorzata Piec, Elżbieta Wurst, Dorota Zemła 


