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4.3. Dziecko z trudno ciami wychowawczymi

4.3.1. Materia nauczania

Trudno ci wychowawcze z regu y kojarzone s z okresem szkolnym, a zw aszcza
z okresem dojrzewania. Wtedy ujawniaj si wszystkie problemy. Z powodu skumulowania si
wielu czynników w jednym okresie czasowym, widoczne zaczyna by to, co zosta o
wypracowane przez rodziców i wychowawców i zosta o na o one na anatomiczne w a ciwo ci
ka dej jednostki.

Ka dy zajmuj cy si wychowywaniem dziecka, zaczynaj c od rodziców a ko cz c na
wychowawcach, d y do pewnego celu, ma jakie za o enia, które chcia by zrealizowa .
Wa ne jest jakich metod do tego u yje i jak postaw  b dzie reprezentowa . Dla ma ego
dziecka w a nie postawy opiekunów odgrywaj du rol w procesie wychowawczym.
Opiekun – wychowawca podobnie jak rodzic, jest dla dziecka autorytetetem, wzorem do
na ladowania, dobrze by oby wi c, aby osoby zajmuj ce si profesjonalnie opiek
i wychowaniem zawsze o tym pami ta y.

W rozdziale 4.2. modu u: Organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opieku czo
– wychowawczych, zosta o szerzej omówione zaspokajanie potrzeb dziecka
i powi za mi dzy opiek i wychowaniem, dlatego skupimy si w tym rozdziale nad innymi
zagadnieniami, które sk adaj si na wyst pienie trudno ci wychowawczych.

W stosunku do ma ych dzieci wa ny jest wybrany model wychowywania i podej cie do
procesu uczenia si . W chwili obecnej ju nikt nie ma w tpliwo ci, e proces uczenia si
rozpoczyna si od pierwszych chwil ycia dziecka.

Wybieraj c okre lony model wychowania nale y zawsze pami ta o podmiocie, do
którego go adresujemy. Dziecko jest bardzo delikatn „materi ”. Sposób post powania
wychowawczego powinien uwzgl dnia : mo liwo ci dziecka i etap rozwoju, na którym si
znajduje. Ma emu dziecku nale y umo liwi rozwój zaspokajaj c jego potrzeby
i uwzgl dniaj c predyspozycje. Mo liwe b dzie to, gdy w procesie wychowawczym b dziemy
stosowa si do za o e modelu ekspresyjnego. Tworzy on warunki motywuj ce dziecko do
twórczej aktywno ci, do autorozwoju i kszta towania w asnego Ja, w zwyczajnych sytuacjach
yciowych. W swojej koncepcji zak ada on, e dziecko to istota:
 wolna,
 otwarta
 autonomiczna,
 zdolna do samorozwoju,
 stanowi ca warto sam w sobie,
 potrzebuj ca odczu  w asn podmiotowo .

Post puj c zgodnie z prawami rozwoju, okazuj c szacunek dla podmiotowo ci dziecka,
stwarzamy warunki do konstruktywnego procesu socjalizacji. W przypadku nie przestrzegania
tych zasad, pojawiaj si zaburzenia. Dziecko nie czuj c akceptacji ze strony rodziców lub
opiekunów, prze ywa stany niepokoju i l ku. Nie uczestniczy w zabawie, nie okazuje
pozytywnych emocji w stosunku do rówie ników. W takich przypadkach istnieje pilna
potrzeba zastosowania indywidualnej opieki wychowawczej.

W sytuacji opieki instytucjonalnej zaczyna si od warunkowania klasycznego Paw owa.

Przed warunkiem
Bodziec warunkowy (dzwonek) brak reakcji lub nieadekwatna reakcja
Bodziec bezwarunkowy (po ywienie) reakcja bezwarunkowa ( linienie)
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Podczas warunkowania
Bodziec warunkowy (dzwonek)
Bodziec bezwarunkowy (po ywienie) reakcja bezwarunkowa ( linienie)

Po warunkowaniu
Bodziec warunkowy reakcja warunkowa ( linienie)

Schemat 1. Schemat warunkowania klasycznego [4, s. 53]

Jest to podej cie nie maj ce wp ywu na uczenie si , jest czysto mechaniczne, dlatego nie
rokuj ce efektów wychowawczych. Powinno by wi c zredukowane do koniecznego
minimum.

Wprowadzenie do procesu wychowawczego stosowanej analizy zachowania daje szans
na osi gni cie celów wychowawczych. Okre lenie poziomu wyj ciowego, porównanie go
z zachowaniem po interwencji, wykazanie e zmiana stanowi rezultat okre lonego
oddzia ywania, a nie zadzia ania innych czynników, okre lenie zwi zków przyczynowo –
skutkowych pomi dzy wzmocnieniem a zachowaniem, u atwia wychowawcy prowadzenie
dzia a wychowawczych. Nast puje wtedy generalizacja reakcji, czyli wzrasta
prawdopodobie stwo wyst powania jakiego zachowania w danej sytuacji (czy obecno ci
danego bod ca) wskutek tego, e w sytuacji tej (czy w obecno ci tego bod ca) wzmacniane
by o zachowanie podobne [4, s. 59]. W podej ciu tym znacz c , rol odgrywaj wzmocnienia
pozytywne, negatywne i karanie. Wzmacnianie pozytywne, to podawanie bod ca po reakcji.
Wzmacnianie negatywne polega na likwidowaniu nieprzyjemnej sytuacji po wykonaniu
po danej reakcji. Karanie – po reakcji prezentowany jest bodziec awersyjny, którego
skutkiem jest zmniejszenie cz sto ci reakcji.

W procesie wychowawczym dobre skutki przynosi tak e stosowanie zasady Premacka.
Polega ona na tym, e gdy mamy dwie czynno ci i jedna z nich jest preferowana, to
wykorzystuje si  j jako wzmocnienie, do wykonania czynno ci mniej lubianej.

Korzystaj c w pracy wychowawczej ze wzmocnie nale y pami ta :
 Gdy uczysz czego nowego, stosuj wzmocnienie natychmiast, a nie odczekuj d ugo po

reakcji.
 We wczesnych etapach uczenia si wzmacniaj ka d prawid ow reakcj . W miar

post pów w uczeniu si odczekuj coraz wi ksz liczb prawid owych reakcji przed
wzmocnieniem; stopniowo przechod do wzmacniania sporadycznego.

 Wzmacniaj popraw , czy post py, we w a ciwym kierunku. Nie nalegaj na doskona e
wykonanie ju przy pierwszej próbie.

 Nie wzmacniaj zachowa niepo danych [4, s. 63].
Inn stosowan technik mo e by formowanie, które polega na uczeniu z o onych

zachowa nie b d cych w repertuarze jednostki. Stosowanie kolejnych stopni do osi gni cia
celu, sprawia, e w efekcie zostaje on osi gni ty.

Teoria poznania spo ecznego mówi o modelowaniu lub uczeniu si obserwacyjnym.
Jednostki nabywaj  z o one umiej tno ci poprzez obserwowanie zachowania innych ludzi.

Bandura wyró ni trzy kategorie modelowania:
 efekt zahamowania – odhamowania – zachowanie na ladowcze, którego wynikiem jest

albo zniesienie albo pojawienie si nabytego wcze niej zachowania,
 efekt wywo ywania – obserwator nie kopiuje reakcji modela, ale zachowuje si w jaki

podobny, znany ju sobie wcze niej sposób,
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 efekt modelowania – pojawienie si nowych reakcji dzi ki obserwowaniu modela.
Najnowsze tendencje psychologii behawiorystycznej, w stosunku do dzieci i m odzie y

w okresie dorastania, wykorzystuj do wprowadzania zmian w zachowaniu osi gni cia
psychologii w dziedzinie badania procesów poznawczych. Podej cie to nosi nazw poznawczej
modyfikacji zachowania. Polega ona na zmianie zachowania poprzez modyfikacj
wewn trznej, samokierowanej mowy jednostki. Stosuje si w tej metodzie techniki:
samokierowania i samowerbalizacji.

Wspó czesne humanistyczne podej cie do wychowania skoncentrowane na wychowanku
jako istocie ludzkiej, traktuj ce wychowanka jako jednostk autonomiczn , niepowtarzaln ,
zas uguj c na szacunek, stanowi cego warto sam w sobie, zapewnia mo liwo
wszechstronnego rozwoju. Dziecku daje si do zrozumienia, e jest w stanie sam sobie
poradzi w wielu sytuacjach i rozwi za wiele problemów. Metody lub techniki wychowawcze
uwa ane s za drugorz dne. Jest to bardzo trudne do stosowania podej cie
i bardzo atwo pope ni jest b d wychowawczy. Jednym z takich b dów jest uleganie dziecku
we wszystkim. Zapomina si wtedy bardzo atwo, e wolno w podejmowaniu decyzji
w naturalny sposób powinna czy si z odpowiedzialno ci za podejmowane decyzje.
Uleganie dziecku, z regu y trwa do momentu wyczerpania cierpliwo ci, wtedy stosowane s
kary, które rodziców lub wychowawców wp dzaj w poczucie winy za krzywdzenie dziecka
i wraca si do punktu wyj cia, pozwalaj c dziecku na manipulowanie sob . aden cel
wychowawczy w ten sposób nie zostanie osi gni ty. Dziecko nie mo e z zachowa rodziców
lub opiekunów wywnioskowa jak ma post powa , poniewa raz za to samo jest nagradzane
(ust powanie), w innej sytuacji ponosi kar . Taka „hu tawka” w post powaniu doprowadzi
mo e do zaburze emocjonalnych u dziecka, które zosta y omówione w rozdziale
wcze niejszym.

Aby proces wychowawczy dziecka przebiega prawid owo, nie by zak ócany adnymi
trudno ciami, wychowawca powinien opracowa  w asn strategi wychowawcz bior c pod
uwag wszystkie przedstawione aspekty wychowania i konsekwentnie wprowadza  j
w ycie.

Jednak e ycie nie przebiega w tak nie skomplikowany sposób. Zmienia si wiat,
zmieniaj si ludzie i z tym zwi zane s ró ne problemy.

Jak zauwa y , e dziecko ma problemy?
Jak nie przypi dziecku etykietki „trudne”?
Co oznacza termin trudno ci wychowawcze?
Jak sobie z tym poradzi ?
S to odwiecznie zadawane pytania przez ludzi zajmuj cych si dzie mi. Ludzi,

posiadaj cych pewien zasób wiedzy i baga do wiadcze . Sk d wi c bior si te w tpliwo ci
i potrzeba rozwi zywania coraz to nowych problemów?

Dziecko, zw aszcza to ma e, uzale nione jest od opieki osób doros ych. Nie potrafi samo
zaspokoi swoich potrzeb. Wysy a ku doros ym sygna y: „jest mi dobrze”, „jest mi le”. Rol
doros ych jest odebranie tych sygna ów. Je eli nie robimy tego, nie powinni my si dziwi , e
dziecko b dzie w ró ny sposób stara o si zwróci na siebie uwag .

Rodzicem zostaje si na ca e ycie, zwi zane jest to z wype nianiem pewnych
obowi zków, czerpaniem przyjemno ci z sytuacji nas satysfakcjonuj cych, stawianiem
wymaga dzieciom. Najwa niejsze jest przede wszystkim by z dzieckiem. Widzie jego
rado ci i smutki i uczestniczy w nich, budowa swój autorytet nie nakazami i zakazami tylko
zaufaniem. Po wi ca czas dziecku, aby nie by o pozostawione samemu sobie.

Okre lone postawy rodzicielskie umo liwiaj rodzicom funkcjonowanie. Cz sto
wyznaczone s pewnymi kolejami losu, jednak e reakcje dziecka s atwiejsze do
przewidzenia. Mo na to zauwa y w przedstawionej ni ej tabeli.
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Tabela 3. Postawy rodzicielskie i reakcje dziecka [38. s. 25]

Postawy rodzicielskie Reakcje dziecka
Rodzice przesadnie krytyczni

Rodzice patrz na wszystko okiem
s dziego. Nic nie jest do dobre. Zawsze
znajdzie si jaka skaza. Pochwa y s
rzadko ci . Ci g a krytyka jest norm .

Dziecko stara si zadowoli rodziców,
aby w ten sposób zdoby ich mi o i
akceptacj . Im mniej otrzymuje pochwa ,
tym bardziej ich pragnie. Za ka dym
razem ma nadziej , e tym razem uda mu
si zdoby uznanie rodziców. Kszta tuje
opini o sobie jako o kim ma o zdolnym
i nieudolnym. Jako doros y, b dzie
zawsze niezadowolony z tego, co robi
i co inni robi .

Rodzice przesadnie wymagaj cy
Tacy rodzice stawiaj przed sob
nierealne wymagania. Podejmuj si
zada przekraczaj cych ludzkie
mo liwo ci. Formu uj równie nierealne
wymagania w stosunku do dzieci,
zarówno w dziedzinie prac domowych,
jak i osi gni w szkole i poza ni .

Nawet gdy dziecko widzi, e poprzeczka
ustawiona jest zbyt wysoko, stara si
sprosta wymaganiom. W ten sposób
chce dowie  w asnej warto ci.
Podporz dkowanie si takim rodzicom
oznacza rezygnacj z dzieci stwa. Nie ma
czasu na zabaw . Ca y czas jest
wype niony zgodnie z pragnieniami
rodziców. W wieku dojrza ym cz owiek
taki ogarni ty b dzie na ogiem pracy albo
wybierze egzystencje na marginesie
spo ecze stwa.

Rodzice obiecywacze
Tacy rodzice chc osi gn
pos usze stwo dziecka poprzez
obiecywanie nagród. „Je eli to zrobisz,
dam ci to i to, wezm ci tu czy tam’. Na
ogó maj szczere ch ci dotrzymywania
tych obietnic, ale nigdy w pe ni im si to
nie udaje. Poniewa jednak mieli dobre
intencje, oczekuj , e dziecko nie b dzie
zwiedzione ani rozczarowane.

Przyn ta dzia a, wi c nawet po wielu
rozczarowaniach dziecko wci wierzy,
e tym razem b dzie inaczej. Je eli

natomiast okazuje z o lub
rozczarowanie, rodzice wywo uj w nim
poczucie winy, twierdz c, e (1) powinno
wykona dane polecenie po prosto
dlatego, e jest cz onkiem rodziny; (2)
nast pnym razem b dzie lepiej. Jako
doros y takie dziecko stanie si nieufne i
nie b dzie si domaga o czegokolwiek dla
siebie.

Rodzice nieobecni lub nieskuteczni
Tacy rodzice albo pracuj z dala od domu
przez d ugi czas, albo, nawet b d c
w domu, nie panuj nad yciem
rodzinnym. Przyczyn mo e by
alkoholizm, choroby albo nieumiej tno .

Dziecko przejmuje na siebie obowi zki
domowe. Staje si wi c rodzicem
zarówno dla swojego rodze stwa, jak
swoich rodziców. Cierpi na tym
dzieci stwo. W wieku dojrza ym takie
dziecko przyjmie postaw opiekuna.
Mo e nie chcie posiada  w asnych dzieci

Rodzice w adczy albo oboj tni
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Tacy rodzice nie uczestnicz w yciu
dziecka. Pozostawiaj je samemu sobie
albo te rozkazuj , nie pozostawiaj c
miejsca na dyskusj .

Dziecko czuje si nie chciane i nie
szanowane. Gdyby o nie dbano, by oby
przynajmniej do dyskusji o tym, co i jak
robi . W wieku dojrza ym taki cz owiek
boi si odrzucenia i bardzo opornie
wchodzi w zwi zki z innymi.

Rodzice nadopieku czy
Przy takiej postawie zatarte zostaj
granice mi dzy rodzicem a dzieckiem.
Dziecko nie ma mo liwo ci rozwoju
emocjonalnego ani pope niania b dów.
Jest wi c na si „udziecinniane”.

Dziecko czuje si uzale nione
i nieudolne. Kiedy ma dzia a samo,
wpada w panik . Rodzice swoim
zachowaniem pot guj tak reakcj ,
nawet je eli g o no narzekaj na l kliwo
dziecka. W wieku dojrza ym taki cz owiek
odpycha innych albo czuje si zagubiony
w relacjach z lud mi.

Je eli chodzi o wychowawców, to powinni by nimi ludzie, którzy chc to wykonywa .
Przygotowanie pedagogiczne nak ada obowi zek zrozumienia wielu spraw wi cych si
z wychowywaniem dziecka. Do kogo wi c jak nie do wychowawców powinny zwróci si
dzieci, gdy potrzebuj pomocy przebywaj c poza swoim rodowiskiem rodzinnym.

Czym mog objawia si trudno ci wychowawcze?
Najbardziej zauwa alnym zachowaniem z kategorii tzw. trudno ci wychowawczych s

zachowania o charakterze antyspo ecznym. Dzieci bez wzgl du na wiek, chc by
akceptowane i zauwa ane, gdy nie mog tego do wiadczy , szukaj rodków zast pczych.
Napady agresji, zachowania niszczycielskie, postawa roszczeniowa, notoryczne k amstwa
( w wieku 5 dziecko odró nia ju fakty od fantazji), s cechami zachowa o charakterze
antyspo ecznym. Brak poczucia odpowiedzialno ci, alienacja, odmowa podejmowania
jakiegokolwiek wysi ku, s kolejnymi wyznacznikami tych zachowa . Je eli dostatecznie
wcze nie zauwa ymy w dziecku sk onno do zachowa antyspo ecznych i nie pozwolimy na
ich utrwalenie, zapobiegniemy konsekwencjom wynikaj cym z zachowa antyspo ecznych.

Przemoc bez wzgl du na przybran posta , ma zawsze odd wi k negatywny. Zanim do
niej dojdzie wyst puj ju wcze niej pewne symptomy, które sygnalizuj , e w przysz o ci
mo e wyst pi problem. Takim znakiem s wybuchy gniewu. Czasami s one nieuniknione
i mog przydarzy si ka demu, jednak e nieopanowanie strategii radzenia sobie z gniewem
w asnym, w stosunku do dziecka, który nast pnie dziecko przenosi na innych, doprowadzi
mo e do niekontrolowanych sytuacji przeradzaj cych si w przemoc.
Jak radzi sobie z gniewem:
 przygotuj „zakl cia” na opanowanie gniewu i zast p nimi my li zapalne,
 rozpoznaj prawdziw przyczyn zachowania twojego dziecka,
 zast p pejoratywne etykiety neutralnym opisem,
 realistycznie oce wag problemu,
 wy cz si na chwil , by unikn wybuchu gniewu,
 odpr si , stosuj c techniki oddechowe,
 zidentyfikuj swoje oczekiwania i asertywnie domagaj si ich spe nienia,
 przygotuj si na przysz e konflikty,
 pozyskaj wsparcie [25, s. 158].

Konflikty w ka dym rodowisku s czym nieuchronnym, z regu y reprezentuj interesy
dwóch stron i niewa ne czy jest drobne nieporozumienie czy powa ne starcie. Obie strony
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reprezentuj my lenie w kategoriach: wygrany - przegrany. Rozwi zanie konfliktu na zasadzie
bezwarunkowego przyznania racji jednej ze stron, nigdy nie ma dobrych rokowa . Wa ne jest,
aby nauczy dziecko konstruktywnego rozwi zywania problemu i tego, e problem rozwi zuj
zawsze obie strony.

S u y temu metoda – sze ciu kroków w rozwi zywaniu problemów:
1. Okre lenie problemu.
2. Szukanie mo liwych rozwi za .
3. Ocena rozwi za .
4. Wybór najlepszego rozwi zania.
5. Wypracowanie sposobów jego realizacji.
6. Stwierdzenie, jak wybrane rozwi zanie sprawdzi o si w praktyce [9, s. 242].

Zm czenie i znu enie dziecka mo e by tak e jednym z czynników wp ywaj cych na
wyst pienie trudno ci wychowawczych. Bo przecie jak mo na osi gn za o ony cel
wychowawczy, gdy wyst pi jeden z ni ej opisanych stanów.

Zm czenie jest stanem fizjologicznym towarzysz cym ka dej pracy, czynno ci (fizycznej,
umys owej), który po krótkim odpoczynku zanika. Jest to naturalny mechanizm obronny
organizmu maj cy za zadanie obroni go przed wyczerpaniem. Odbierane jest jako obni enie
zdolno ci organizmu, pogorszenie sprawno ci fizycznej i umys owej. Czasami towarzysz mu
bóle r k, nóg i pleców. Odczuwane jest znu enie (niech do pracy
i niemo no jej wykonywania – ust puje po zmianie typu pracy czy czynno ci) i senno .
Zm czenie odracza si w czasie, gdy dana czynno wzbudza zainteresowanie w czasie jej
wykonywania. Nie musi nie te ze sob tylko przykrych dozna , poniewa gdy odczuwamy
przyjemno z jakiego dokonania, odczuwa si wtedy zadowolenie. Mo na wi c powiedzie ,
e zm czenie ma pod o e obiektywne i subiektywne. Ka dy wysi ek zu ywa zasoby

energetyczne jakimi dysponuje organizm i dostarcza produktów przemiany materii, które
musza by przetworzone lub wydalone. Po fazie intensywnego wysi ku powinna nast pi faza
odpr enia. Zm czenie jest stanem odczuwanym bardzo indywidualnie i uzale nione jest od
wp ywu ró nych czynników. Wp yw tych czynników przedstawi w ciekawy sposób na
wykresie E. Grandjean.

Otoczenie: klimat,
wiat o, ha as

Rys. 2. Dzia anie globalne codziennych przyczyn zm czenia [16 s. 172].

Zm czenie po fazie regeneracji ust puje i nie powinno szybko powraca . Je eli tak nie
jest, to mamy do czynienia z przem czeniem, które jest stanem wyczerpania umys owego.
Dodatkowymi objawami oprócz tych wyst puj cych przy zm czeniu s : ogólne os abienie,

Powody
psychiczne:

odpowiedzialno ,
troski lub konflikty

Otoczenie: klimat,
wiat o, ha asIntensywno

i czas trwania pracy
fizycznej i umys owej

Choroba i bóle,
warunki od ywianiaMonotonia

Odpoczynek
Zm czenie
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zaburzenia snu lub bezsenno , stany apatii i depresji, bóle g owy, objawy sercowe
i oddechowe, brak apetytu, wi ksza podatno na ró ne choroby, wzmo ona pobudliwo
psychiczna. Stan ten jest ju niebezpieczny dla zdrowia.

Na wszystkie te stany tzn.: zm czenie, znu enie i przem czenie oprócz wysi ku fizycznego
i umys owego du y wp yw ma prawid owe, racjonalne ywienie.

Jak wynika z tego materia u na wyst pienie trudno ci wychowawczych sk ada si wiele
ró nych czynników, które mo na wyeliminowa aby dziecku stworzy szcz liwe dzieci stwo
a sobie oszcz dzi trosk, k opotów i sytuacji stresuj cych, zwi zanych ze sfer wychowawcz .

Chc c unikn trudno ci wychowawczych nale y pami ta o tym, e b d c rodzicem lub
opiekunem w pe nion rol mamy wpisan opiek nad dzieckiem. Gdy role te zostan
odwrócone, zaburzony zostaje prawid owy wzorzec funkcjonowania.

Bardzo wa n rol odgrywa tak e komunikacja. Jasne i zrozumia e komunikaty nie
wprowadzaj zamieszania i nie wymagaj domy lania si . Dzi ki temu buduje si wzajemne
zaufanie i poczucie warto ci.

W zdrowym rodowisku dziecko jest kochane a nie zawstydzane. Kocha si je za to, e
jest a nie za to co robi. Zachowanie dziecka nie powinno by wyznacznikiem uczucia do niego.
B dy pope niaj nie tylko dzieci ale równie doro li, wa ne jest aby wyci gn odpowiednie
wnioski. Dziecko nie mo e odczuwa , e w razie problemów nie ma do kogo uda si po
pomoc.

Nie mo na tak e traktowa dziecka jak przedmiotu.
Ma ono prawo do w asnych:

 my li,
 uczu ,
 rzeczy,
 przestrzeni,
 cia a.

Dziecko ma prawo do w asnego zdania na ró ne tematy. Zadaniem doros ego jest
wskaza mu jak mo na wypowiada opinie nie rani c uczu innych ludzi.

Ze sfer uczuciow zwi zana jest ca a gama ró norodnych reakcji, które nie powinny by
t umione dla zachowania zdrowia psychicznego. Trzeba wspólnie z dzieckiem prze ywa ;
smutek, rozgniewanie, zadowolenie, l k.

Tabela 4. Reakcje na stany uczuciowe [38, s. 76]
Smutny Rozgniewany Zadowolony Zal kniony

zawstydzony
znudzony

przygn biony
zniech cony
zak opotany

winny
bezradny
zraniony
samotny
a uj cy

zm czony
nieswój

nieszcz liwy
wyczerpany

z y
rozdra niony
zdegustowany

rozjuszony
sfrustrowany
poirytowany
zazdrosny
oburzony
zawzi ty

rozanielony
spokojny
pogodny
pewny
ufny

rozochocony
podekscytowany

zaspokojony
szcz liwy
kochaj cy

zachwycony
nami tny
ukojony

przestraszony
niespokojny

przej ty
zmieszany
niepewny
nerwowy

spanikowany
wstrz ni ty

napi ty
przestraszony

nieufny

Inn bardzo wa na spraw jest stworzenie rodowiska wychowawczego, w którym rodzic,
opiekun jest przewodnikiem. Dziecko nie mo e samo si wychowywa . Nale y jednak zwróci
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uwag na to, e doro li mog czasami myli si i czego nie wiedzie poniewa ka dy ma
prawo do b dów (nie tylko dzieci).

Nak adanie rozs dnych ogranicze likwiduje chaos w rodowisku wychowuj cym. Jest
zadanie dla rodziców i opiekunów. Zakazy i nakazy powinny by podyktowane wzgl dami
bezpiecze stwa, potrzeb wyznaczania relacji mi dzyludzkich i konieczno ci nauczenia
dziecka odró niania dobra od z a.

Miejsce, w którym wychowuje si dziecko powinno by zorganizowane, nie mo e
panowa chaos. Wychowywanie wi e si z sytuacjami kryzysowymi, trzeba umiej tnie nad
nimi panowa i nie dopuszcza do utrzymywania si ci g ego napi cia. Atmosfera powinna
dawa dziecku poczucie bezpiecze stwa.
Dziecko nie jest „trudne”, to my jako doro li nie potrafimy poradzi sobie z problemem,
zapobiec ewentualnym trudno ciom i nieodpowiednim, nieakceptowanym zachowaniom.
Dziecko nie jest „trudne”, to my jako doro li nie potrafimy poradzi sobie z problemem,
zapobiec ewentualnym trudno ciom i nieodpowiednim, nieakceptowanym zachowaniom.

4.3.2. Pytania sprawdzaj ce

Odpowiadaj c na pytania sprawdzisz, czy jeste przygotowany do wykonywania wicze .
1. Jak objawiaj si trudno ci wychowawcze?
2. Jakie znasz modele wychowania wykorzystywane w procesie wychowawczym?
3. Jakie znasz trzy podej cia do procesu wychowawczego?
4. Czym ró ni si podej cie klasyczne modelu wychowania od stosowanej analizy

zachowania?
5. W jaki sposób teori poznania spo ecznego mo na wykorzysta w pracy z ma ym

dzieckiem?
6. Czym si ró ni stany: zm czenia, znu enia i przem czenia?

4.3.3. wiczenia

wiczenie 1
Rozwi konflikt w czteroosobowej grupie trzylatków chc cych bawi si jednym

samochodem. Wykorzystaj metod 6 kroków?

Sposób wykonania wiczenia

Aby wykona wiczenie powiniene :
1) zapozna si z materia em nauczania dotycz cym trudno ci wychowawczych,
2) zapozna si z metod 6 kroków w literaturze: Gordon T.; Wychowanie bez pora ek,

Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1995, s. 232,
3) zorganizowa stanowisko pracy,
4) zapisa na kartce 6 kroków rozwi zywania konfliktów,
a) okre li problem: czwórka dzieci chce si bawi jednym samochodem,
b) szuka mo liwych rozwi za :
 ka de dziecko dostaje inny samochód,
 wszystkie dzieci dostaj inne zabawki,
 organizuj zabaw , któr lubi wszystkie dzieci,
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 budujemy z klocków stacje obs ugi samochodów, a poniewa na stacji nigdy nie zdarza si
aby, zepsu y si samochody jednej marki, to ka de dziecko przyje d a innym
samochodem,

c) oceni rozwi zania: dyskusja z dzie mi, która propozycja wydaje im si najlepsza,
d) podj decyzj : zaakceptowanie wybranego rozwi zania, przydzielenie ka demu dziecku

zadania,
20. wypracowa sposob realizacji postanowienia: ustalenie harmonogramu prac,
21. sprawdzi jak w praktyce sprawdzi o si dane rozwi zanie: obserwacja zabawy, czy daje

dzieciom satysfakcj ,
5) zapisa w zeszycie wnioski,
6) przygotowa i zapisa w zeszycie odpowiedzi na pytania:
 Na ile ekspresyjny model wychowania sprawdza si w takiej sytuacji?
 Jakie podej cie wychowawcze do ma ego dziecka jest skuteczniejsze: klasyczne czy

stosowanej analizy zachowania?
 Jak mo na wykorzysta teori poznania spo ecznego w sytuacji konfliktu?
7) wymieni si pogl dami zapisanymi we wnioskach w grupie klasowej.

Wyposa enie stanowiska pracy:
 zeszyty, d ugopisy,
 literatura: Gordon T.: Wychowanie bez pora ek, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa

1995,
 klocki, samochody.

wiczenie 2
Przeprowa zabaw redukuj c stan zm czenia (zabawa relaksacyjna, s uchanie muzyki).

Sposób wykonania wiczenia

Aby wykona wiczenie powiniene :
1) przypomnie sobie definicj : zm czenia, znu enia i przem czenia,
2) zapozna si z literatur : Friedl L.: Zabawy, które ucz . Jak wspiera rozwój ma ego

dziecka, Wydawnictwo JEDNO , Kielce 2004
3) zorganizowa stanowisko pracy,
4) wybra z literatury propozycj zabawy,
5) opisa zabaw w zeszycie,
6) przeprowadzi zabaw w grupie 5 – osobowej,
7) odpowiedzie pisemnie w zeszycie na pytania:
 Czym ró ni si stan zm czenia od znu enia?
 Kiedy zm czenie przechodzi w przem czenie?
 Czy wybrana zabawa pozwoli zlikwidowa stan zm czenia?
8) dokona samooceny przeprowadzonej zabawy.

Wyposa enie stanowiska pracy:
 zeszyt , d ugopis,
 komputer,
 literatura: Friedl L.: Zabawy, które ucz . Jak wspiera rozwój ma ego dziecka,

Wydawnictwo JEDNO , Kielce 2004 Friedl L.: Zabawy, które ucz . Jak wspiera
rozwój ma ego dziecka, Wydawnictwo JEDNO , Kielce 2004


