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Program profilaktyczno-wychowawczy zawiera m.in.:

wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny  

 wspieranie całej społeczności szkolnej przy realizacji działań 

wychowawczych i profilaktycznych 

wspieranie szkoły w celu budowania spójnego systemu 

wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i 

zdrowego stylu życia 

budowanie podmiotowych relacji z uczniami i ich rodzicami 

wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i 

rodziców 



 udzielanie pomocy w szkole - konsultacje dla 

nauczycieli i rodziców w ramach dyżuru 

psychologa/pedagoga na terenie szkoły, 

szkolenie rad pedagogicznych,  

 udzielanie pomocy poza szkołą – Akademia 

wychowawcy, Szkoła dla Rodziców, terapia 

rodzinna, poradnictwo i konsultacje 

psychologiczne dla rodziców  

Formy udzielania pomocy przez Poradnię :



SZKOŁA DLA RODZICÓW 

Pozwala na przyglądanie się przez rodziców własnym : 

 postawom rodzicielskim (sprawdzanie  w jakim stopniu dzięki 

nim zaspokajane są podstawowe potrzeby psychiczne 

dziecka, co z kolei umożliwia dzieciom realizowanie zadań 

rozwojowych odpowiednich do ich wieku) 

 relacjom z dziećmi (w tym pomocnym i krzywdzącym formom 

komunikacji z dziećmi)



Warsztaty :

Granice

Uczucia

Zachęcanie do współpracy

Kary

Rozwiązywanie problemów i konfliktów

Zachęcanie do samodzielności 

Role

Pomocna pochwała i zachęta 



Postawy rodzicielskie

AKCEPTACJA – ODTRĄCENIE

WSPÓŁDZIAŁANIE – UNIKANIE

UZNAWANIE PORZEB DZIECKA – NADMIERNE WYMAGANIE 

PRZYZNAWANIE DZIECKU ROZUMNEJ SWOBODY – NADMIERNE OCHRANIANIE 



Podstawowe potrzeby psychiczne młodzieży :

BEZPIECZEŃSTWA

MIŁOŚCI

AKCEPTACJI

NIEZALEŻNOŚCI 



Zadania rozwojowe wieku dorastania : 

 Rozwijanie własnej indywidualności. Jest to okres poszukiwania 

własnej tożsamości, głównie poprzez odpowiedź na pytanie „Kim 

jestem?”

 Kształtowanie zobowiązań społecznych 

 Doświadczenie dojrzałości fizycznej, w tym seksualnej

 Uzyskanie autonomii

 Wyrastanie z egocentryzmu

 Reorganizacja systemu wartości



Prawidłowa relacja rodzicielska
Prawidłowa relacja rodzicielska powinna zawierać w sobie dwa aspekty (Karasowska, 1998) :

1. Miłość, akceptację, szacunek dla dziecka okazywane poprzez:

• szacunek dla jego uczuć i potrzeb

• akceptację dla jego trudności i ograniczeń 

• dostrzeganie jego starań i mocnych stron

• obdarzanie zaufaniem

• poświęcanie dziecku czasu i uwagi

2. Granice, normy, wymagania stawiane dziecku, których rodzice uczą poprzez :

• pokazywanie dziecku praw rządzących światem fizycznym i społecznym

• pozwalanie na poniesienie konsekwencji własnych zachowań dziecka

• egzekwowanie wymagań



KOMUNIKACJA Z DZIECKIEM

Każdy komunikat posiada :

 wymiar treściowy – ideę zawartą w komunikacie;

 wymiar relacyjny – sposób wyrażenia komunikatu.



Poziom relacyjny jest odzwierciedleniem 

postrzeganego związku pomiędzy osobami 

komunikującymi się, a więc:

 stanu wzajemnej sympatii

 stanu wzajemnego szacunku

 układu ról (oczekiwań względem siebie)

 układu władzy (wzajemnych zależności)



„Jakaś piąta część całej komunikacji 

ludzkiej służy dla wymiany informacji, 

podczas gdy reszta dotyczy niekończącego 

się procesu definiowania, potwierdzania, 

negowania i redefinicji istoty naszych relacji 

z innymi”. Paul Watzlawick



BARIERY KOMUNIKACYJNE 

1. OSĄDZANIE :

 krytykowanie (w tym sarkazm)

 przezywanie

 stawianie diagnozy

 chwalenie połączone z oceną



BARIERY KOMUNIKACYJNE 

2. DAWANIE ROZWIĄZAŃ : 

 rozkazywanie

 grożenie

 moralizowanie

 wypytywanie

 udzielanie rad



BARIERY KOMUNIKACYJNE 

3. UNIKANIE UDZIAŁU W TROSKACH  

DRUGIEGO CZŁOWIEKA (DZIECKA)

 odwracanie uwagi

 logiczne argumentowanie

 uspokajanie



SAMOOCENA DZIECKA

Stabilna, adekwatna

redukcja wewnętrznych przyczyn 

poczucia zagrożenia

większa odporność na trudne sytuacje

Niestabilna, nieadekwatna 

niewygodne emocje, wzrost poczucia 

osobistego zagrożenia, 

dezorganizacja zachowania.



„Wychowanie nie odbywa się w 

specjalnie na ten cel wyznaczonym 

czasie, ale w codzienności – przez 

każdy gest, zachowanie, słowo.” 
J. Sakowska, 1999



TERAPIA RODZIN

Członkowie rodziny 

istnieją w kontekście 

wzajemnych zależności i 

wzajemnej interakcji 



Nie sposób zrozumieć i zmienić 

zachowań problemowych ani objawów 

u dziecka i osoby w okresie 

dojrzewania bez zrozumienia relacji 

rodzinnych i kontekstu rodzinnego, w 

jakim dziecko żyje.



Dziecko przejawiające zachowania 

dysfunkcjonalne i objawowe (np. używanie 

środków psychoaktywnych, zaburzenia 

odżywiania, lęk społeczny) jest postrzegana 

jako uczestnik systemu wymagającego 

szukania nowych rozwiązań. 



Celem strategii interwencyjnych w

terapii rodzinnej są RELACJE 



„W stosunku do pacjentów młodzieżowych 

z depresją młodzieńczą, zaburzeniami 

odżywiania się, zaburzeniami zachowania 

czy innymi trudnościami emocjonalnymi 

okresu dojrzewania, terapia rodzin powinna 

być metodą z wyboru, gdyż pozwala na 

odniesienie się do kluczowej w tym okresie 

problematyki separacji/indywiduacji.”

za B. Józefik  „Psychiatria dzieci i młodzieży pod redakcją” I. Namysłowskiej
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