
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 
 

Nadchodzą wakacje! 
 

Czytelnikom i Wszystkim korzystającym z naszego wsparcia 
oraz pomocy życzymy udanego letniego wypoczynku 

 
                   Zespół Redakcyjny  

                   wraz 
                   z  Pracownikami Poradni 

Nr 36 
Czerwiec 2015 

BIULETYN INFORMACYJNY 
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

NR 3 
KRAKÓW - PODGÓRZE 

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



 2 

 
 
 

WPŁYW RODZINY I SZKOŁY NA WYSTĘPOWANIE  ZACHOWAŃ 
AGRESYWNYCH U DZIECI. 

 
 

         Agresją nazywamy zachowanie zwrócone przeciwko innym osobom, czasem również 
przeciwko sobie i przedmiotom oraz działanie na ich szkodę. Wśród zachowań agresywnych 
możemy rozróżnić agresję słowną i agresję fizyczną.  
         Agresją słowną jest ubliżanie, grożenie, wyśmiewanie, obrzucanie wyzwiskami, 
ośmieszanie lub kpiny. Jej konsekwencją jest poczucie zagrożenia, odrzucenia, izolacja                
w grupie. 
         Agresja fizyczna to atak na drugą osobą lub jej własność. Ma ona postać bezpośredniego 
kontaktu fizycznego agresora z ofiarą np. w postaci uderzeń, kopnięć lub zadawania ran. 
         Z terminem agresja związane jest też pojęcie przemoc. 
         O agresji mówimy wtedy, gdy obie strony konfliktu mają podobną siłę fizyczną                    
i psychiczną. Stosowanie przemocy oznacza takie sytuacje, gdy brak jest równowagi sił np. 
gdy atakowany uczeń jest słabszy lub, gdy jeden uczeń musi stawić czoła większej grupie.  
         Znane są trzy główne teorie wyjaśniające pochodzenie ludzkiej agresji.  
          Pierwsza to teoria instynktów, która mówi, że agresja jest instynktem wrodzonym  
i że człowiek z natury zachowuje się agresywnie i stosuje przemoc. 
         Drugą jest teoria frustracji. Według niej zachowania agresywne są reakcją na frustrację, 
którą przeżywa człowiek w wyniku niezaspokojenia podstawowych potrzeb 
psychofizycznych.  
         Trzecia, zwana teorią społecznego uczenia się, mówi, że ludzie uczą się zachowań 
agresywnych w ciągu życia. 
         Zastanówmy się, dlaczego dzieci stają się agresywne i stosują przemoc? 
Okazuje się, że ważnym czynnikiem wyzwalającym agresję jest otoczenie, w którym dziecko 
przebywa. Szczególnie zaś środowisko rodzinne. Rodzice powinni zaspokajać podstawowe 
potrzeby dziecka takie jak: poczucie bezpieczeństwa, bliskości z członkami rodziny, uznania, 
a nade wszystko miłości. Gdy w rodzinie panuje chaos, a rola matki i ojca nie jest w pełni 
realizowana, gdy rodzice mają negatywny i chłodny emocjonalnie stosunek do własnego 
dziecka, gdy nie potrafią jasno określić, co dziecku wolno, a czego robić nie powinno, 
wówczas traci ono grunt pod nogami, czuje się zagubione i reaguje agresją w stosunku  
do innych. Dzieci, które czują się bezpieczne w swoim domu, mają dobre kontakty  
z rodzicami są mniej agresywne i lepiej radzą sobie ze swoimi emocjami. Otoczenie miłością                               
i zainteresowaniem mają mało powodów do okazywania wrogości. Agresję stosują tylko 
wtedy, gdy się boją, czują się samotne, pełne rozterek lub gdy mają silną potrzebę zwrócenia 
na siebie uwagi. Rodzice powinni nauczyć swoje dzieci, ze prezentowane przez nich 
zachowania, nie mogą przekroczyć określonych granic. Jeżeli dzieci będą stosowały agresję                               
i przemoc jako metody rozwiązywania problemów, a ze strony rodziców spotkają akceptację 
lub pobłażliwość, poziom ich agresji będzie wzrastał. Rodzice powinni być zatem 
konsekwentni w stosowaniu dyscypliny. W tym miejscu chcę jednak zwrócić uwagę  
na wyniki badań, które mówią, że umiar i wyraźnie określone granice dyscypliny są lepsze 
niż zbytnia pobłażliwość lub zbyt ostry rygor. Należy podkreślić, że dzieci mające  
do czynienia z agresją i przemocą w rodzinie przenoszą jej stosowanie na kontakty z innymi.  
         Do osób mających wpływ na występowanie zachowań agresywnych u dzieci zaliczają 
się także nauczyciele.  Rola nauczyciela w klasie polega na stworzeniu bezpiecznej 
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atmosfery, w której uczniowie mieliby okazję dobrze się poznać i przedstawić swoje 
oczekiwania. Dobry nauczyciel stwarza okazję do budowania więzi i wpływa na ustalanie 
zasad współpracy, bądź rywalizacji między członkami zespołu klasowego. Sprawia, że klasa 
będzie funkcjonować jako całość, lub niektórzy będą izolowani. Jeżeli nauczyciel przypnie 
komuś łatkę  „ nieudacznika  ”, to dzieci potwierdzą to swoim zachowaniem, gdy dopuści              
w klasie do ostrej rywalizacji i zaakceptuje ją, to między uczniami będzie się toczyła walka, 
często nie tylko w szkole, ale i poza nią. Co się dzieje w klasie, w której panuje negatywna 
atmosfera, gdzie dominują najsilniejsi, gdzie nie ma współpracy, a między uczniami toczy się 
ostra walka? Otóż, klasa taka będzie poszukiwała „ kozła ofiarnego”, by odreagować swoją 
agresję i frustrację na jednostce, która nie potrafi się bronić.  
         Inna grupa czynników wyzwalających agresję tkwi w samym dziecku. Dzieci 
nadpobudliwe, które nie posiadają umiejętności kontrolowania swoich emocji, nie potrafią też 
przewidzieć swoich reakcji i zachowań.  Stosują agresję i przemoc, zwłaszcza wtedy, gdy  
te zapewniają im odnoszenie sukcesów i są dla nich nagradzające.  
         Również alkohol i narkotyki powodują wzrost zachowań agresywnych, ponieważ 
obniżają samokontrolę i ograniczają ocenę sytuacji. 
         Pokazywana w mediach przemoc, w poważnym stopniu wpływa na uczenie się jej przez 
dzieci, bowiem tłumi ona wrażliwość w odbiorze realnego życia i uczy nierealistycznych 
zachowań. 
         Usposobienia dziecka to także czynnik mający wpływ na występowanie zachowań 
agresywnych. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że agresja rozwinie się u dziecka 
aktywnego, o większym temperamencie, niż u dziecka łagodnego i spokojnego. 
         Szkoła jako instytucja także zawiera w sobie wiele szkodliwych czynników 
instytucjonalno – organizacyjnych wyzwalających agresję. Należy tu wymienić zbyt liczne 
klasy, częste zmiany nauczycieli, za mało przestrzeni i okazji do ruchu rozładowującego  
w sposób naturalny stres. Zły standard niektórych budynków, złe oświetlenie, wysoki poziom 
hałasu i nasycony dużą ilością kolorów  wystrój pomieszczeń. 
         Chcę jeszcze krótko powiedzieć o znaczeniu grupy w kontekście agresji i przemocy. 
Otóż w klasie szkolnej będącej grupą, często trafiają się osoby samotne, nie potrafiące bronić 
swoich racji, ani siebie. Kiedy taka osoba pozwala się zastraszać, płacze, wzmaga w agresorze 
poczucie jego wyższości i siły, staje się jego łupem.  Agresor atakuje ją, aby zdobyć prestiż            
w najbliższym otoczeniu. Z czasem, za aprobatą agresora, zaczynają atakować ofiarę również 
inne osoby chcące zdobyć znaczenie w grupie. Ofiara staje się bezpiecznym celem dla tych 
wszystkich, którzy chcą wyładować swoje negatywne emocje. Nikt nie staje w obronie takiej 
osoby, aby nie narazić się na wyśmiewanie lub nawet prześladowanie.  
Dlaczego czasami spokojni i mili uczniowie również biorą udział w prześladowaniu innych?  
Otóż działa tu znany mechanizm zmniejszonego poczucia odpowiedzialności. Gdy grupa 
dokucza ofierze, odpowiedzialność rozkłada się na wszystkich i tak naprawdę nikt nie czuje 
się winny.  
         Profilaktyka zachowań agresywnych obejmuje wiele zagadnień, które wcale nie 
koncentrują się na samej agresji, ale na budowaniu wysokiej samooceny, sposobach radzenia 
sobie z własnymi emocjami, współdziałaniu z innymi ludźmi. Zawiera też informację                      
o miejscach i ludziach, którzy mogą udzielić pomocy w trudnych sytuacjach. 

 
 
 
 
 

Opracowała: Maria Mostowik – psycholog z PPP-3 
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NAD BRZEGIEM BŁĘKITNEJ RZECZKI… 
 
 
 
 
W pewnej grupie pięciolatków wprowadzono Tablicę Nastrojów. Każdego dnia przed 
zajęciami dzieci wybierały z koszyczka minkę przedstawiającą ich aktualny nastrój,  
a następnie przyklejały ją do tablicy obok swojego imienia. Przedszkolaki miały do wyboru 
minki przedstawiające: radość, zaciekawienie, złość i smutek. Proporcja obrazków 
przedstawiających poszczególne emocje była mocno zachwiana. Zdecydowana większość 
dzieci określała swój nastrój jako radosny, rzadziej neutralny, niektóre dzieci wybierały minki 
przedstawiające zaciekawienie. Niezwykle rzadko zdarzało się, aby przy którymś imieniu 
pojawiła się buzia obrazująca złość lub smutek. Czy te emocje nigdy nie były udziałem dzieci? 
Obserwując grupę można było dojść do zgoła innych wniosków. Co sprawiło, że dzieci uznały 
pewne emocje za pożądane i właściwe, a inne za wstydliwe? 
 
 
 
 
Prawo do smutku 
 

Smutek zaliczany jest do tzw. emocji podstawowych. Rozwojowo jest jedną  
z najwcześniej pojawiających się emocji, której ekspresja  pojawia się już około 3 miesiąca 
życia. Smutek wywoływany jest sytuacją utraty, która wydaję się nam nieodwracalna. 
Adaptacyjna funkcja tej emocji polega na motywacji do poszukiwania pomocy i wsparcia. 
Niektóre emocje wydają nam się niewłaściwe, a ich okazywanie budzi sprzeciw otoczenia. 
Smutek nie jest oceniany tak źle jak złość, jednak zazwyczaj nie potrafimy zaakceptować 
smutku innej osoby. Współczesna kultura promuje radość, poczucie sukcesu, zadowolenie  
z siebie. Relację z osobą z obniżonym nastrojem odbieramy zwykle jako trudną i obciążającą. 
W takich sytuacjach staramy się pocieszyć, podsunąć rozwiązanie, odwrócić uwagę  
od problemu. Osoba odczuwająca głęboki smutek może jednak odebrać nasze wysiłki jako 
bagatelizowanie jej sytuacji lub niechęć do kontaktu.   
Nasza reakcja na smutek dziecka to zwykle pocieszanie, odwracanie uwagi, bagatelizowanie 
problemu lub ignorowanie. W niektórych przypadkach wystarczy pozwolić dziecku  
na przeżycie tej emocji. Dziecko, które nie ma ochoty na zabawę czy kontakty z rówieśnikami 
nie powinno być do tego zmuszane. Powinno mieć natomiast możliwość dołączenia do grupy 
kiedy poczuje się lepiej.  

Zachowanie empatyczne nie może polegać na chęci natychmiastowej zmiany nastroju, 
ale na próbie zrozumienia sytuacji i wczucia się w położenie tej osoby. W przypadku dziecka 
zazwyczaj wystarcza spokojna rozmowa, podczas której zostanie ono wysłuchane. 
Niezależnie od tego jak błahy wyda nam się problem nie wolno w żadnym wypadku 
bagatelizować ani wyśmiewać przyczyny złego nastroju. Jeżeli przyczyna ta ma konkretny 
wymiar możemy mieć tendencję do proponowania gotowych rozwiązań.  Sytuacja taka może 
być jednak dobrą okazją do uczenia się radzenia sobie w sytuacji problemowej. Dorosły 
powinien stymulować dziecko do samodzielnego poszukiwania rozwiązań i chwalić  
je za podejmowane próby, a następnie pomóc w realizacji pomysłu.  

Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że okazywanie smutku stanie się nawykowym 
sposobem zwracania na siebie uwagi. W grupie przedszkolnej dość często można spotkać 
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dzieci, które smutną buzią, wycofaniem się z zabaw z rówieśnikami, głośnym płaczem 
skupiają na sobie uwagę nauczyciela. Czasami może być trudno stwierdzić, czy mamy  
do czynienia z wyjątkowo ciężkim procesem adaptacji, czy też nauczyliśmy dziecko,  
że właśnie w ten sposób można zyskać uwagę dorosłego. W każdym wypadku warto 
skonsultować zachowanie dziecka z rodzicami. Zapytać, czy coś w sytuacji rodziny uległo 
zmianie, czy zmieniło się zachowanie samego dziecka, a jeśli tak, to czym jest zdaniem 
rodziców spowodowane.  
 Nieco starsze dzieci mogą reagować obniżeniem nastroju na niepowodzenia podczas zajęć 
lub zabaw związanych z rywalizacją. Paradoksalnie zdarza się to częściej dzieciom o dużych 
możliwościach poznawczych. Dzieci takie od najmłodszych lat są nagradzane za to, co uda im 
się osiągnąć. Początkowo może to być udany występ na przedszkolnym przedstawieniu, 
opanowanie umiejętności czytania, dobre stopnie w szkole, powodzenia w konkursach  
i olimpiadach itd. Oczywiście nie ma nic złego w wyrażaniu radości z sukcesów dziecka  
i motywowaniu go do dalszego wysiłku. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że dziecko będzie 
miało trudności z zaakceptowaniem porażki. Przedszkole i pierwsze lata szkoły podstawowej 
to dobry czas aby dziecko nauczyło się doceniać siebie i wysiłek wkładany w wykonywanie 
zadania. Nie jesteśmy w stanie  ochronić dziecka przed niepowodzeniami, możemy jednak 
sprawić, że ewentualne porażki będą dla niego łatwiejsze do zniesienia. Nagradzając wysiłki 
dziecka a nie ich efekty możemy sprawić, że będzie ono odczuwało satysfakcję z uczenia się 
nowych rzeczy i podejmowania nowych wyzwań. Dzięki temu lęk przed porażką nie będzie 
hamował naturalnej ciekawości poznawczej.  Lepiej także, gdy podkreślamy postępy jakie 
poczyniło dziecko, niż gdy porównujemy jego umiejętności do wyników osiąganych przez 
inne dzieci. Postępując w ten sposób kształtujemy u dziecka adekwatną samoocenę  
i budujemy motywacje do dalszych wysiłków. 
 
 
Sygnały ostrzegawcze 
 

Na zakończenie należałoby się zastanowić kiedy manifestowanie smutku przez 
dziecko powinno budzić nasz niepokój. Obniżenie nastroju jest charakterystyczne dla 
zaburzeń afektywnych, do których zalicza się: zaburzenia afektywne dwubiegunowe, 
zaburzenia depresyjne nawracające, zaburzenia afektywne utrwalone, epizod maniakalny oraz 
epizod depresyjny. Do charakterystycznych objawów depresji należą: obniżenie nastroju- 
smutek, przygnębienie, niemożność odczuwania radości (anhedonia), osłabienie tempa 
procesów psychicznych- spowolnienie tempa myślenia, osłabienie pamięci, spowolnienie 
ruchowe, objawy somatyczne, zaburzenie rytmu dobowego- bezsenność lub nadmierna 
senność.   
W przypadku dzieci uwagę zwracają takie symptomy jak: niespecyficzne skargi somatyczne, 
drażliwość, trudności w kontaktach, unikanie wysiłku, a u starszych dzieci i młodzieży- 
pogorszenie wyników w nauce, sięganie po używki. W chorobie afektywnej dwubiegunowej 
mamy do czynienia z naprzemiennym występowaniem faz depresji oraz manii, objawiającej 
się wzmożonym napędem psychoruchowym, podniesieniem nastroju, obniżeniem 
krytycyzmu, zaburzeniami uwagi. U młodych pacjentów faza manii wiąże się często  
z zachowaniami buntowniczymi i ryzykownymi, a także z występowaniem  objawów 
psychotycznych. 
Do niedawna panował pogląd, podzielany do dziś przez niektórych psychiatrów,  
że zaburzenia depresyjne nie występują u dzieci przed okresem pokwitania. Dawniej także 
depresja u adolescentów uważana była nie za jednostkę chorobową, ale za normalny etap 
rozwoju. Obecnie nikt nie neguje, że obniżenie nastroju nie zawsze można traktować jako 
normatywne, nawet w trudnym okresie dorastania. O ile objawy depresji u nastolatków 
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bywają zwykle zbliżone do tych występujących u dorosłych pacjentów, o tyle u młodszych 
dzieci obraz kliniczny może być bardziej nietypowy. U dzieci stan psychiczny ściśle  wiąże 
się z kondycją fizyczną, dlatego też u depresyjnego dziecka  na plan pierwszy wysuwają się 
właśnie objawy somatyczne. Dziecko poza smutkiem, apatią, wycofaniem może także skarżyć 
się na bóle głowy lub brzucha, mieć problemy z zasypianiem, zaburzenia apetytu objawiające 
się wzmożonym łaknieniem lub jego brakiem. Poza smutkiem i apatią częstym elementem 
stanów depresyjnych jest lęk. Mały pacjent może obawiać się o bezpieczeństwo swojej 
rodziny i odczuwać wzmożoną potrzebę kontaktu z najbliższymi. Dziecko może być także 
bardziej płaczliwe i rozdrażnione. Trudno poprawić mu nastrój, a dotychczas lubiane 
aktywności przestają być dla niego atrakcyjne. Czasami  mogą pojawiać się zachowania 
autoagresywne takie jak: uderzanie głową o twarde przedmioty, wyrywanie włosów, 
kaleczenie się. 
Zwykle przyjmuje się, że objawy somatyczne o niejasnej etiologii oraz obniżony nastrój 
trwające ponad tydzień mogą sugerować stan depresyjny. W takim przypadku konieczne jest 
zasięgnięcie porady specjalisty. W przypadku dzieci stosuje się zazwyczaj psychoterapię 
systemową (obejmującą całą rodzinę), terapię grupową lub terapię poprzez zabawę.  
W przypadku starszych dzieci możliwe jest zastosowanie terapii poznawczej, dającej bardzo 
dobre wyniki w leczeniu zaburzeń afektywnych, także u dorosłych pacjentów. W niektórych 
przypadkach lekarz psychiatra może zalecić leczenie farmakologiczne. 
Czy trudno poradzić sobie ze smutkiem dziecka?  Większość nauczycieli odpowie pewnie,  
że o wiele trudniejszym wyzwaniem jest radzenie sobie z dzieckiem nadpobudliwym lub 
zachowującym się agresywnie. Smutny malec sprawia mniej kłopotów. Może się tez zdarzyć, 
że nauczyciel zajęty bardziej niesfornymi wychowankami po prostu nie zauważy  dyskretnej 
zmiany zachowania dziecka. Oczywiście przejściowe obniżenie nastroju nie musi budzić 
niepokoju. Jeżeli jednak opisane objawy trwają dłużej warto skonsultować swoje obserwacje 
z rodzicami dziecka i jeśli istnieje taka potrzeba zasugerować wizytę u specjalisty.  
 
 
 
 
 
 

Opracowała: Katarzyna Migdał – psycholog, pedagog z PPP-3 
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REFLEKSJE I MATERIAŁY - PODSUMOWANIE IV OGÓLNOPOLSKIEJ 
KONFERENCJI NEUROTERAPEUTÓW OŚWIATOWYCH BIOFEEDBACK  

 
 Kolejna, czwarta ogólnopolska konferencja odbyła się 14 maja 2015 r. w Pałacu 
Wielopolskich w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.  
Liczna obecność specjalistów zajmujących się tego typu terapią świadczyła o wartości 
poprzednich konferencji oraz potrzebach ciągłego doskonalenia się i wymianie doświadczeń 
we współpracy ze środowiskiem medycznym. 
Patronat nad Konferencją objęli: Pan Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Pan 
Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Pan Aleksander 
Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Pani  
Katarzyna Cięciak - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu, Pan 
Sławomir Pietrzyk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Pan Artur Pasek - Z-ca 
Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie i Pani 
Barbara Mirek –Mikuła Kierownik Referatu Jakości i Promocji Edukacji Wydziału Edukacji 
Urzędu Miasta Krakowa. 
W ramach Konferencji lek. med. Pani Joanna Boroń-Zyss, specjalista psychiatrii dzieci  
i młodzieży, Kierownik Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Pobytu Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, Oddziału Psychiatrii 
Dzieci, wygłosiła wykład pt. „Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci –  tak wiele 
znaczeń”, w którym podkreśliła bardzo mocno ważność kontekstu w diagnozie zaburzeń  
i omówiła szeroko specyfikę okresu rozwoju  dzieci. 
Kolejny raz gościliśmy Pana Piotra Sobańca pracownika Kliniki Neurologii i Rehabilitacji 
Neuromaster - Podlaskiego Centrum Neurofizjologii i Biofeedback w Białymstoku, jedynego 
w Polsce certyfikowanego specjalistę neurofeedback. W swoim wystąpieniu przypomniał 
uczestnikom Konferencji istotę diagnostyki w neuroterapii, czyli niezbędne etapy 
poprzedzające treningi neurofeedback oraz opowiedział o szansach i zagrożeniach  
w neuroterapii, a także przekazał refleksje z XVII Międzynarodowej Konferencji w Rzymie. 
Referat Pani dr Barbary Prawdzic-Seńkowskiej, specjalisty neurolog, neurologa dziecięcego 
w  Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, 
dotyczył tematu „Padaczki wieku dziecięcego”. Pani doktor omówiła stany napadowe 
niepadaczkowe u dzieci w różnym wieku, przedstawiła standardy diagnostyki i leczenia.  
Prezentacja na stronie poradni. 
Wystąpienie Pana dr Marka Kaczmarzyka,  biologa, pracownika Wydziału Biologii i Ochrony 
Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kierownika Pracowni Dydaktyki Biologii 
nosiło tytuł „Konflikt czy symbioza albo dwa mózgi w szkole” i omawiało szczegółowo  
i bardzo interesująco różnice w działaniu mózgów ucznia i nauczyciela. 
Prezentacja na stronie poradni. 
Spotkanie, którego celem było dążenie do dalszego zacieśnienia współpracy dwóch 
środowisk: neuroterapeutów oświatowych i  medycznego, okazało się bardzo udane. 
Rozstaliśmy się z nadzieją na spotkanie w roku następnym.   
 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji w galerii na stronie Poradni: 
www.poradnia3.krakow.pl 
 
 
 
 



 8 

 
 

Im wcześniejsza pomoc rodzinie, tym mniejsze prawdopodobieństwo 
wystąpienia zagrożenia niedostosowaniem społecznym.. 

 
 
 
W ramach współ[racy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Filia nr 8 w Krakowie  
ul. Jerzmanowskiego 37, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie  
ul. Konfederacka 18, zorganizowała warsztaty dla Rodziców Dzieci z Trudnościami 
Emocjonalnymi i Adaptacyjnymi. 
 
Warsztaty odbywały się na terenie MOPS-u w dniach 19.05.2015, 26.05.2015 i 1.06.2015 
roku, zgłosiło się na nie sześć  Rodzin pozostających pod opieką MOPS-u nie tylko  
w zakresie pomocy materialnej, ale i pomocy w prowadzeniu domu, pracy z dziećmi i pracy  
z innymi osobami mającymi wpływ na ich wychowanie. 
 
Rodziny, które brały udział w warsztatach to rodziny rekonstruowane, niepełne, gdzie 
głównie dziećmi zajmuje się matka, ale mają one kontakt z rodzicem biologicznym poza 
miejscem swojego zamieszkania. 
 
Były też rodziny, które wróciły do kraju po dłuższym pobycie za granicą, a dzieci urodziły się 
tam i wychowywały do chwili powrotu. 
 
Zakres warsztatów obejmował rozwijanie umiejętności wychowawczych pracy z dzieckiem  
z ODD, nadruchliwością i impulsywnością. 
Problemy w tym zakresie , występowanie zachowań nieakceptowanych społecznie dotyczyło 
nie tylko terenu szkoły, ale i domu oraz kontaktów pozaszkolnych z rówieśnikami.  
 
Rodzice otrzymywali po kolejnych zajęciach materiały do opracowania w domu. Za każdym 
razem wszyscy przynosili wypełnione materiały. Chętnie pracowali w grupie, dzielili się 
swoimi spostrzeżeniami i nawet bardzo prywatnymi problemami domowymi.  
 
Dwie rodziny poprosiły o możliwość skorzystania ze stałej opieki i pomocy ze strony Poradni 
– ustalono dla nich terminy spotkań i konsultacji. 
 
 
 
 
 
 

Opracowała: Elżbieta Kania – psycholog z PPP-3 
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