
        

 
 

 

 

 

 

 

 

WIELU RADOSNYCH CHWIL W NOWYM ROKU 2007 ŻYCZĄ PRACOWNICY 

PORADNI 

Zapraszamy do lektury kolejnego Biuletynu. 

Przypominamy, że korzystanie z naszej pomocy jest bezpłatne i nie jest wymagane 

skierowanie. Rejestracji dziecka można dokonać telefonicznie pod numerem 012 266-19-50 

lub osobiście w sekretariacie.  

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00. 

W TYM NUMERZE: 

W tym numerze prezentujemy Państwo kolejne dwa zespoły, które działają w naszej 

Poradni. Chcemy przybliżyć pracę Zespołu Terapii Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin oraz 

Zespołu Wczesnej Pomocy Psychopedagogicznej. W dalszej części przedstawiony jest artykuł 

dotyczący problemu przemocy.   

 

Zespół Terapii Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin 
W poprzednim numerze naszego biuletynu zaprezentowaliśmy Państwu Zespół Terapii 

Pedagogicznej. W tym, chcemy przybliżyć pracę Zespołu Terapii Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin.  

Zespół stanowią obecnie sami psychologowie:  
Urszula Janik, Elżbieta Łopacińska, Danuta Kozina, Ewa Soja, Wanda Kwiecińska, Natalia 

Toczkowska, Jadwiga Litwin 

 

W ramach swojej pracy prowadzą badania diagnostyczne, które zmierzają do określenia 
przyczyn trudności dydaktycznych zgłoszonego dziecka, problemów wychowawczych, 

emocjonalnych itd. 

Terminy badań muszą być wcześniej ustalone w Poradni (sekretariat przyjmuje zgłoszenie i kieruje do 
właściwej osoby). 

Badania mogą być przeprowadzone na prośbę rodzica, którego niepokoi coś w funkcjonowaniu 

dziecka, ale bywa, że zaleca je lekarz, pedagog szkolny, wychowawca klasy, troskliwy nauczyciel, 

kurator itd. Pełnoletni uczniowie mogą i niejednokrotnie zgłaszają się samodzielnie. 
Po pełnych badaniach przygotowywana jest opinia, którą rodzic odbiera sam w sekretariacie Poradni. 

Zawiera ona między innymi opis wyników badań, zalecenia( dla szkoły i rodziców) do pracy z 

dzieckiem, postępowania z nim, a także, w razie potrzeby, propozycję dalszej, konkretnej pomocy 
psychologicznej; ta dalsza pomoc to tzw. postdiagnoza. 

Bezpośrednią opieką postdiagnostyczną może być objęte samo dziecko, rodzice bądź cała rodzina. 

W bieżącym roku szkolnym zespół oferuje następujące formy pomocy: 
*terapię indywidualną długoterminową 

*terapię indywidualną krótkoterminową 
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*doradztwo rodzinne 

*mediację rodzic/dziecko( najczęściej dotyczy rodziców i dorastających dzieci) 

*terapię rodzin 

*zajęcia grupowe dla uczniów klas I-III z problemami emocjonalnymi 

*zajęcia grupowe „Jak radzić sobie ze złością” dla dzieci w wieku 10-11lat 

*zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców dorastających dzieci, w ramach których omawiana jest 

specyfika okresu dorastania i najczęstsze przyczyny zakłóceń w procesie wchodzenia młodych ludzi w 
dorosłe życie 

*zajęcia warsztatowe dla rodziców dorastających dzieci „Dobra komunikacja w rodzinie-pewne 

wejście w dorosłość”; uczą one rodziców zrozumieć własne dzieci i pomagają dostrzec związek 
między sytuacją rodzinną, a kłopotami jakie ma dziecko czy też zachowaniami objawowymi, jakie ono 

przejawia( nieuczenie się, zachowania agresywne, prowokacyjne, wagary, wycofywanie się z 

kontaktów, wchodzenie w role destrukcyjne itd.) 
*konsultacje interwencyjno-doradcze (  I i II poniedziałek miesiąca w godz. 17.oo-19.oo;   

III i IV poniedziałek miesiąca w godz. 11.oo-13.oo); na konsultacje te można zgłosić się bez 

wcześniejszego zapisu, z dzieckiem( praktycznie w każdym wieku) lub bez. 

Cały zespół ściśle współpracuje także ze szkołami, a szczególnie z pedagogami i  
psychologami szkolnymi. 

Nadrzędnym celem tej współpracy jest wypracowanie możliwie najlepszych form pomocy 

dydaktyczno-wychowawczej, na terenie szkół, konkretnym uczniom, nauczycielom i klasom. 
Pracownicy zespołu przygotowują, zgodnie z zapotrzebowaniem szkół, różnego rodzaju warsztaty 

tematyczne- np. „Dobra klasa” ,”Agresja- lęk czy odwaga?” ,”Jak przeżyć egzamin bez stresu?” 

itp., wygłaszają prelekcje dla rodziców i nauczycieli, uczestniczą w zebraniach dla rodziców, 
konsultują lub rozpoznają wstępnie zgłaszane problemy itd. 

Zespół terapii stale poszerza swoją ofertę; bierze pod uwagę fakt, że szybko zmieniające się 

warunki społeczno-ekonomiczne i zalew informacji wywołują w młodych ludziach ogólną 

dezorientację. Aby wzbudzić w nich refleksję nad sobą, skłonić do doskonalenia się, poprawiania, 
„stawania się”, ktoś z dorosłych musi im w tym pomóc. Nasi specjaliści chcą to robić. Towarzyszą 

więc im i ich rodzicom w rozpoznawaniu własnych uczuć i emocji, w budowaniu więzi i tworzeniu 

dobrych związków. 
Opracowały: Urszula Janik i Danuta Kozina 

 

 

ZESPÓŁ WCZESNEJ POMOCY PSYCHOPEDAGOGICZNEJ 

 
W Zespole Wczesnej Pomocy Psychopedagogicznej pracuje obecnie 8 psychologów z którymi 

współpracuje 4 pedagogów-logopedów. 
Psycholodzy: Aldona Gwoździewicz, Halina Kwatera, Ewa Piórkowska, Ewa Soczek, Ewa Spałek, 

Maria Waresiak-Gębala, Zbigniewa Wojtaszek i Elżbieta Wurst. 

Pedagodzy-logopedzi: Nina Jaworska-Nieckula, Małgorzata Piec, Celina Piechowicz-Kułakowska, 

Marta Siewiera-Pięciak, Dorota Zemła. 
 

Wymienieni pracownicy przeprowadzają badania diagnostyczne dzieci przedszkolnych oraz w 

młodszym wieku szkolnym, które są zgłaszane przez przedszkole lub szkołę (wychowawca, 
nauczyciel przedmiotu, pedagog), a także przez rodziców, lekarza i inne instytucje. 

Badania psychologiczne mają na celu wykrycie przyczyn trudności dziecka w nabywaniu 

wymaganych umiejętności i sprawności, określenie poziomu możliwości intelektualnych, a także 

dojrzałości do wcześniejszego podjęcia obowiązku szkolnego (dla dzieci 5-letnich, urodzonych w 
pierwszej połowie roku kalendarzowego). Przeprowadzamy również badania dzieci w kierunku 

odroczenia im o rok rozpoczęcia nauki w klasie I, a także wskazujące na potrzebę nauki w grupie lub 

klasie integracyjnej.  
Badania mają wskazać również na przyczyny problemów z zachowaniem dziecka, jego niechęci do 

nauki, kłopotów w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi.  

Natomiast badania pedagogiczne mają za zadanie wykryć braki w opanowaniu podstaw programu 
dydaktycznego, umiejętności i sprawności szkolnych. 

 



 Po przeprowadzonych badaniach i omówieniu ich wyników z rodzicami, sporządzana jest 

opinia, którą rodzic odbiera osobiście w sekretariacie Poradni.  

 
 Zespół Wczesnej Pomocy Psychopedagogicznej, w ramach pracy postdiagnostycznej, 

prowadzi różne formy zajęć indywidualnych i grupowych oraz warsztaty dla rodziców. 

 

 Wszyscy pracownicy Zespołu ściśle współpracują z powierzonymi sobie placówkami w 
ramach pracy w terenie. Między innymi pełnią dyżury konsultacyjne dla rodziców, w ramach 

wywiadówek i dni otwartych w szkołach i przedszkolach, przeprowadzają badania sondażowe pod 

kątem trudności w opanowaniu programu klasy 0,  a także pod kątem trudności w opanowaniu technik 
szkolnych na koniec klasy I,  konsultują trudniejsze przypadki. Prowadzona jest również „Szkoła dla 

rodziców – trening umiejętności wychowawczych”.  

Szczegółowy zestaw wszystkich form pomocy stosowanych na terenie Poradni oraz poza nią, 

można znaleźć na naszej stronie internetowej, a także w poprzednim Biuletynie Informacyjnym 

„TRÓJKA” Nr 6 z września 2006 r. 

 
Opracowała: Zbigniewa Wojtaszek 

Jak pomóc dziecku nie stać się ofiarą przemocy?
1
 

 
Psycholodzy nie są zgodni, co decyduje, że człowiek staje się ofiarą przemocy. Jedni mówią, że w 

niesprzyjających okolicznościach każdy może stać się kozłem ofiarnym, inni przekonują, że 

odrzucone przez grupę dziecko musi nosić w sobie jakiś problem - jest bardzo nieśmiałe lub 

agresywne, nie potrafi nawiązywać kontaktów z rówieśnikami. To, kto ma rację, jest jednak bez 

znaczenia - ważne, że dziecku można pomóc. Jak? 
 

Po pierwsze: wiedzieć, czym jest przemoc  
Koordynatorzy programu edukacyjnego 'Szkoła bez przemocy' podają taką definicję: przemoc to bicie, 

kopanie, popychanie, niszczenie rzeczy, plucie, zamykanie w pomieszczeniach. To też przezywanie, 
wyśmiewanie, poniżanie, grożenie, obgadywanie, szantażowanie, wrogie gesty i izolacja. 

Każda forma przemocy wymaga interwencji dorosłego. Jakiej - zależy od okoliczności. Interwencją może być: 

 

» rozmowa z dzieckiem, które skarży się, że jest przezywane (można wspólnie zastanowić się, jak powinno 

zareagować, poszukać akceptowanego przez dziecko rozwiązania). Interwencją nie jest powiedzenie: 'Musisz 

jakoś to rozwiązać' - to pozostawienie dziecka samego z problemem; 

» rozmowa z wychowawcą lub szkolnym pedagogiem (dobry wychowawca, wiedząc, że jakieś dziecko jest 

przez klasę odtrącane, może delikatnie włączać je w życie grupy, aranżując np. wspólne przedsięwzięcie, w 

którym nielubiane dziecko odegra ważną rolę); 

» doprowadzenie do rozmowy pomiędzy ofiarą a jej prześladowcą w obecności dorosłego - nauczycielki, 

pedagoga lub psychologa szkolnego (raczej nie rodziców). Takie mediacje dają możliwość powiedzenia 
obojgu dzieciom o tym, jak się czują, ofiara ma szanse usłyszeć przeprosiny. Gdy interwencja ogranicza się 

do wychowawczej rozmowy dorosłego z dzieckiem, sprawa pomiędzy dziećmi nie jest rozwiązana 

» zgłoszenie sprawy na policję - niezbędne, gdy doszło do przestępstwa (np. wymuszenie, pobicie, groźby, 

prześladowanie, niszczenie rzeczy, molestowanie seksualne). Nawet jeśli nie uda się odnaleźć sprawcy 

napadu, dziecko nie zostanie z poczuciem bezsilności. Można poprosić, żeby przesłuchanie odbyło się na 

terenie szkoły. Zawsze - w obecności rodziców lub pedagoga. 

 

Uwaga: dzieci, zarówno 'oprawcy', jak i 'ofiary', mają tendencję, by na rutynowe pytanie dorosłych: 'Co wy 

wyprawiacie?', odpowiadać: 'A, my się tylko tak bawimy'. Zawsze można powiedzieć, że wpychanie kogoś w 

ścianę to nie jest zabawa, i zaproponować rozmowę o tym, jak inaczej można się bawić. 

Po drugie: słuchać 
Wiele dzieci i większość nastolatków, nawet gdy mają dobry kontakt z rodzicami, nie mówi im o 

swoich kłopotach z rówieśnikami. Powód? Skrępowanie, wstyd, upokorzenie, obawa przed niezrozumieniem, 

niewiara, że rodzice potrafią pomóc, niechęć do martwienia ich. Dwa tygodnie temu prof. Hanna Świda-Ziemba 

mówiła w wywiadzie dla 'Wysokich Obcasów', że około 13. roku życia światy dorosłych i ich dzieci się 

rozjeżdżają. Dla nastolatka najważniejszy staje się świat rówieśniczy. Nie licz na to, że dziecko w tym wieku 

samo powie ci o swoich problemach. 

                                                
1 „Czasem czytaj pamiętnik”, rozmowa J. Skolińskiej z E. Siesicką, psychologiem. W.O. nr 45 (395). 



Co wobec tego robić? 

Mimo wszystko rozmawiać. Raczej słuchać, niż mówić; pytać, a nie udzielać rad. Nie bagatelizować i nie 

wyśmiewać kłopotów, z których dziecko się zwierza, nawet gdy wydają się błahe. Wykorzystywać głośne 

wydarzenia, artykuły w prasie do rozmowy na trudne tematy - o przemocy, także seksualnej, o sposobach 

rozwiązywania konfliktów, o tym, jak można radzić sobie z różnymi trudnymi sytuacjami. Pamiętaj: jeśli w 

twoim domu seks jest tematem tabu, rośnie prawdopodobieństwo, że twojemu dziecku trudno będzie nie tylko 

się zwierzyć, ale w jakikolwiek sposób uporać się z molestowaniem seksualnym. 

Co oprócz rozmowy? Obserwacja. Jeśli twojego dziecka nie odwiedza nikt ze szkolnych kolegów, to jest to 

niepokojący sygnał. Także jeśli nagle ociąga się z porannym wstawaniem do szkoły lub nie chce wychodzić na 

osiedlowe podwórko. 
Jeżeli dziecko nie chce rozmawiać albo bagatelizuje nasze obawy, warto nawiązać kontakt ze szkołą i prosić 

(wychowawcę, pedagoga, psychologa, nauczycieli, panią woźną) o podzielenie się ich obserwacjami na temat 

nastroju i kontaktów dziecka z kolegami. 

Często więcej wiemy o problemach rówieśników naszych dzieci niż o nich samych. Gdy dziecko wchodzi w 

nowe środowisko (w klasie, klubie sportowym itp.), zawrzyj pakt z innymi rodzicami - poproś, by mówili ci, gdy 

będą wiedzieć, że twoje dziecko ma kłopoty: wagaruje, pije, jest zaczepiane przez jakiegoś osiłka. Często inni 

wiedzą dużo o naszych dzieciach, ale krępują się powiedzieć o trudnych sprawach. Bezpośrednie relacje z 

innymi rodzicami mają jeszcze jedną zaletę: jeśli twoje dziecko wejdzie w konflikt z ich dzieckiem, łatwiej wam 

będzie znaleźć rozwiązanie. 

 

Po trzecie: budować poczucie własnej wartości  
 Dziecku, które ma niskie poczucie własnej wartości, trudniej przychodzi sprzeciw wobec złego 

traktowania go. Tak jakby uważało, że zasługuje na zaczepki i wyzwiska. Jak wzmacniać w dzieciach poczucie 

własnej wartości. 

 

» Przebywając razem, robiąc coś razem - gdy dziecko czuje, że rodzicom przebywanie z nim sprawia 

przyjemność, że jego towarzystwo jest dla nich atrakcyjne - rośnie jego poczucie własnej wartości. 

» Pomóc polubić siebie, wskazując mocne strony, np. chwaląc dziecko za konkretne zachowania i osiągnięcia. 

Zamiast mówić: 'Jesteś grzeczny', powiedzieć: 'Bardzo miło przywitałeś się z koleżanką, zobacz, jaką jej tym 

sprawiłeś przyjemność' lub 'Świetnie strzelasz bramki'. 

» Pamiętać, że szkoła nie jest jedynym obszarem, gdzie dziecko może sprawdzić się w relacjach z 

rówieśnikami - są kluby sportowe, zajęcia artystyczne itp. Warto poszukać takich miejsc. 
» Dawać dziecku prawo do własnego zdania i szanować je. 

 

Po czwarte: uczyć samoobrony  
Nie tego, jak odparować cios, choć ta umiejętność też się przydaje. Warto uczyć dzieci stawiania granic, 

mówienia 'nie' - także dorosłemu - gdy ktoś robi coś, na co ono się nie zgadza. Jeśli oczekujesz od dziecka 

całkowitego posłuszeństwa, tego, żeby było zawsze grzeczne i miłe, trudniej przyjdzie mu zaprotestować, gdy 

ktoś będzie je krzywdził. 

Upewnij się, czy córka wie, co zrobić, jeśli ktoś - dorosły albo rówieśnik - uszczypnie ją w pupę; czy syn wie, 

jak zareagować, jeśli wyższy o głowę kolega 'przypadkowo' go szturchnie, przechodząc. 

Porozmawiajcie o różnych sytuacjach, które mogą się wydarzyć, przećwiczcie na sucho, jak na nie reagować. 

Gdy zaczepi je ktoś na ulicy, niech poprosi o pomoc pierwszą napotkaną dorosłą osobę albo zadzwoni 

domofonem przy drzwiach klatki - to często wystarczy, by wystraszyć napastnika. 
Można ćwiczyć i omawiać sytuacje, które nas i nasze dzieci mogły niepokoić. Porównywać nasze doświadczenia 

i generować pomysły mogące pomóc w rozwiązaniu skomplikowanych problemów, ale uwaga: trzeba to robić 

tak, by jednocześnie nie budować poczucia nieustannego zagrożenia. 

 

Po piąte: rozważyć zmianę środowiska  
Zmiana szkoły to ostateczność, ale czasami warto wziąć pod uwagę to rozwiązanie, bo dziecko, które 

nie umiało odnaleźć się w jednym środowisku, w innym może rozkwitnąć. Warto zmienić szkołę, gdy dziecko 

jest prześladowane, nauczyciele przymykają na to oczy, a pozostałe dzieci są zastraszone i nie można liczyć na 

ich wsparcie. Albo kiedy widzimy, że dzieciak ma już przyklejoną etykietkę i bez względu na to, co zrobi i co by 

zrobili inni, i tak tylko on będzie widoczny i karcony. 

Judo, karate, nauka samoobrony mogą pomóc, dodając dziecku poczucia pewności siebie, a także zapewniając 
nowe środowisko. Warto wybrać takie zajęcia, gdy jest pewność, że dziecko zrozumie filozofię tych sportów i 

będzie w stanie ją stosować. W przeciwnym wypadku łatwo może stać się stroną agresywną i sprawdzać nowe 

umiejętności na słabszych kolegach. 
 

Zespół redakcyjny: Małgorzata Piec, Celina Piechowicz-Kułakowska, Zbigniewa Wojtaszek, Elżbieta Wurst 


