
Formy pracy 

z uczniem 

z zaburzeniami
emocjonalnymi

 



Co to jest
zaburzenie

emocjonalne?

To szeroka kategoria obejmująca

taki stan, w którym pojawiają się

wahania nastroju, sposobu

myślenia, co wpływa na

pojawianie się różnego rodzaju

trudnych zachowań 



J
a
k
ie

 z
a
b
u
rz
e
n
ia

e
m
o
c
jo
n
a
ln
e

 m
o
g
ą

w
y
s
tę

p
o
w
a
ć

 u
d
z
ie
c
i 
i 
m
ło
d
z
ie
ż
y
?

SĄ  TO  MIĘDZY  INNYMI :

zaburzenia lękowe w tym np. lęk

społeczny, lęk separacyjny

zaburzenia snu

zaburzenia koncentracji

moczenie

zaburzenia wymowy w tym np.

jąkanie, czy mutyzm

trudności w relacjach z rówieśnikami



Chcąc  pomóc
trzeba po
pierwsze

zastanowić się jak
bardzo chcę 

i mogę się
zaangażować 

w sytuację

 



Znając odpowiedź
na pytanie 

z poprzedniego
slajdu mamy

świadomość, czy
będziemy
pracować 

z dzieckiem
podczas lekcji, czy
też poświęcimy mu

czas podczas
przerw lub 

w innych
sytuacjach

Ważne by
pozostać 

w zgodzie z sobą
W relacji z dziećmi i młodzieżą 

z zaburzeniami emocjonalnymi bardzo

istotna jest autentyczność.



Akceptacja
emocji

ROZRÓŻNIENIE  MIĘDZY

EMOCJĄ,  A  ZACHOWANIEM

Emocje są czymś naturalnym i pojawiają

się niezależnie od naszej woli. Z tego

powodu nie należy mówić, że jedne są

złe, a inne dobre. Wartościować możemy

zachowanie. 

JAK  TO  ROBIĆ  W  PRAKTYCE?

Używając komunikatów typu: Rozumiem,

że  czujesz ..., co może Ci pomóc poczuć

się lepiej?



Silne emocje dużo trudniej
opanować, a mózg pod ich
wpływem nie przyjmuje logicznych
argumentów.  Warto więc reagować
odpowiednio wcześniej.

Waga
obsewacji
Istotne aby zauważać emocje,

gdy dopiero się pojawiają i ich

natężenie nie jest duże.



Co jeśli silne
emocje biorą górę?

Przede wszystkim
bezpieczeństwo
Najważniejsze aby  w trudnych sytuacjach

zapewnić bezpieczenstwo wszystkim

uczestnikom. Pomocne są wtedy krótkie, jasne

komunikaty. Nieoceniony jest też spokój. Jeśli

osoba interweniująca go zachowa, dużo łatwiej

będzie przywrócić go osobie pod wpływem

silnych emocji. 



ODDYCHANIE

W wielu sytuacjach  uregulowanie oddechu może

być kluczem do sukcesu. Ważne aby wydech był

dłuższy od wdechu, aby nie dporowadzić do

hiprewentylacji. Istotne jest też wstrzymanie

oddechu przez chwilę co pozwoli go spowolnić.

CHWILA  SAMOTNOŚCI

Często odcięcie od bodźca który wywołał emocję

będzie bardzo pomocne. Ważne aby takie

odsunięcie było przedstawiane  jako chwila na

wyciszenie, nie jako kara.

CO MOŻE BYĆ
POMOCNE 

W TRUDNYCH
SYTUACJACH?



Pomocne
komunikaty

GDY  UCZEŃ  ZACZYNA  ROZMOWĘ  NA

ODBIEGAJĄCY  TEMAT  

Rozumiem, że chcesz o tym

porozmawiać, jednak teraz mamy jeszcze

do zrealizawania temat lekcji. Możemy o

tym pomówić na przewie. 

GDY  UCZEŃ  NIE  CHCE  PRACOWAĆ

NA  LEKCJI

Widzę, że wolałbyś być teraz gdzieś

indziej, jednocześnie przypominam, że

zostało jeszcze 3 minuty na skończenie

tego zadania.



Etykietowania 

Jeśli uczeń będzie często słyszał, że jest "jakiś"

bardzo łatwo nauczy się, że skoro "taki" jest to

już nie da rady tego zmienić. Zacznie się więc

zachowywać tak aby pasować do przyklejonej

mu etykiety.

Czego unikać
w kontaktach 

z uczniami 
z trudnymi

zachowaniami?



UCZEŃ

ZMAGAJĄCY

SIĘ  

Z  MUTYZMEM

Należy pamiętać, że mutyzm
to zaburzenie lękowe

Dziecko, chce mówić, jednak lęk

przed odezwaniem się mu to

uniemożliwia

Jak działać?

Nie należy wywierać presji by

uczeń wypowiadał się na głos. 

To jedynie zwiększy lęk i pogłębi

trudności. Efekty dać może

tworzenie atmosfery

bezpieczeństwa i akceptacji oraz

umożliwienie takiego sposobu

dzielenia się wiedzą, który nie

będzie dla ucznia tak obciążający

emocjonalnie.



Lęk
społeczny 

i trudności 
w relacjach

ATMOSFERA  W  KLASIE

Niezwykle istotne jest aby reagować na

wzajemne ocenianie się uczniów, zwłaszcza

jeśli nawzajem się zawstydzają, czy

wyśmiewają. Jeśli będziemy zwracać uwagę na

takie zachowania, będziemy wzmacniać

poczucie bezpieczeństwa w klasie oraz dbać 

o akceptację.

MINIMALIZOWANIE  CZYNNIKÓW

STRESOGENNYCH

Kreowanie sytuacji gdy uczniowie mogą 

w bardziej bezpieczny emocjonalnie dla nich

sposób wykazywać się posiadaną wiedzą 

i umiejętnościami pozwoli zredukować ich lęk. 

 Warto zapytać o ich pomysły, co mogłoby im

pomóc w danej sytuacji.



NADMIERNA  RUCHLIWOŚĆ

Dobrym sposobem jest pozytywne jej zagospodarowanie. Wyznaczenie

uczniowi zadań podczas których będzie mógł zużyć energię jednocześnie

pomagając nauczycielowi 

TRUDNOŚĆ  W  KONCENTRACJI  NA  ZADANIU

Jednym ze  sposobów jest dzielenie pracy na mniejsze części. Na przykład

podczas sprawdzianów prezentowanie uczniowi kolejnych zadań

pojedynczo, po tym jak rozwiąże poprzednie. 

TRUDNOŚCI  W  SKUPIENIU  NA  KOMUNIKATACH

NAUCZYCIELA

Po pierwsze należy przywołać uwagę ucznia poprzez wypowiedzenie jego

imienia, a jeśli to nie jest wystarczające, zbliżenie się do niego i nawiązanie

kontaktu wzrokowego, czy dotknięcie za ramię. Kierowany do dziecka

komunikat powinien być tak krótki, jak to tylko możliwe. Często wystarczy

jedno czy dwa słowa. Pomocne będzie też kierowanie komunikatów dla

całej klasy bezpośrednio do ucznia. 

ZABURZENIA
KONCENTRACJI



NAJISTOTNIEJSZE JEST
BUDOWANIE POCZUCIA

AKCEPTACJI 
I BEZPIECZEŃSTWA

ORAZ UWAŻNOŚĆ NA
UCZUCIA SWOJE 

I UCZNIA
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"Nie da się do niczego porównać uczucia,
kiedy twarz drugiego człowieka staje się
prawdziwym spotkaniem. Otwiera się na

drugą twarz."

Joanna Bator

Prezentację stworzyły:
mgr Patrycja Pleban

mgr Aleksandra Smoła
 

https://lubimyczytac.pl/autor/30770/joanna-bator

