
 
MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI – WSKAZÓWKI OD PSYCHIATRY DZIECI I MŁODZIEŻY 

I. Dziecko z ADHD w szkole – wskazówki dla nauczycieli: 

1. ADHD nie jest synonimem niegrzecznego dziecka. Nieposłuszeństwo jest WYUCZONYM zachowaniem. 
Starając się rozróżnić co jest nieposłuszeństwem, a co jest objawem ADHD proponujemy aby kolejno: 

• Każde trudne zachowanie traktować początkowo jako niepożądane, ALE niezależne od dziecka. 
• Wprowadzić oddziaływania „ułatwiające” (na przykład: w przypadku braku podręcznika umożliwić 

dziecku skorzystanie z innego, poprosić rodziców o dopilnowanie żeby zabierało potrzebne rzeczy). 
• Wprowadzić system nagród ukierunkowany na całą klasę (na przykład: zwolnić z jednego zadania 

domowego dzieci, które przyniosły podręcznik). 
• Dążyć do tego aby oddziaływania ułatwiające i nagrody były stosowane przez wszystkich nauczycieli na 

wszystkich lekcjach 
• W przypadku braku poprawy, niepożądane zachowanie traktować jako przejaw nieposłuszeństwa i 

dodać system konsekwencji. 
 
2. Jednym z podtypów ADHD jest podtyp z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi, bez nadruchliwości i 

impulsywności (ADD). Występuje on częściej u dziewcząt i często pozostaje nieleczony, ponieważ takie 
dziecko jest „grzeczne” i nie przeszkadza otoczeniu. Etykieta „zdolne ale leniwe” nierzadko jest 
synonimem ADHD! 
 

3. ADHD nie zwalnia z obowiązku szkolnego, konieczności bycia posłusznym i punktualnym. Diagnoza 
oznacza tylko tyle, że otoczenie dziecka musi zastosować odpowiednie strategie radzenia sobie z 
objawami. 
 

4. Strategie stosowane w opiece nad dzieckiem z ADHD są skuteczne także w odniesieniu do innych 
dzieci. Nie należy zatem czekać na opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej aby wdrożyć 
podstawowe  oddziaływania ułatwiające ! 

 
5. Dzieci z ADHD, ponieważ są impulsywne, NIE UCZĄ SIĘ NA KARACH. Motywacja i nagradzanie działają  

na nie najskuteczniej. 
 

6. Współpraca z rodzicami jest niezbędna, ale przy zachowaniu zasady: Domeną działań nauczyciela jest 
szkoła, działań rodziców ― dom. Nie jest możliwe aby rodzic miał wpływ na to, czy dziecko chodzi po 
klasie podczas lekcji, tak samo jak szkoła nie ma wpływu na to, czy dziecko myje wieczorem zęby. 
Dlatego warto, aby szkoła we współpracy z rodzicami wypracowała takie obszary oddziaływań, na 
które oba środowiska mają realny wpływ, np. praca domowa czy wspólne wyciąganie konsekwencji. 
 

7. ADHD nie jest wskazaniem do nauczania indywidualnego ! 
 

8. Większość osób cierpiących na ADHD nie wyrasta z objawów. Z tego względu opieka nad takim 
dzieckiem trwa przez cały proces edukacji. 
 

9. ADHD jest zaburzeniem ujawniającym się w nudnych sytuacjach. Ważne jest zatem, by w szkole nie 
było nudno; siedzenie bez ruchu i aktywne słuchanie przez 45 min. lekcji przekracza możliwości 
większości dzieci w wieku wczesnoszkolnym.  
 

10. U większości dzieci z ADHD występuje dysleksja lub dysgrafia. Przy takich deficytach dziecko szybko 
przestaje lubić szkołę i zaczyna się buntować przeciwko niej, zwłaszcza wtedy, gdy otoczenie wymaga 
od niego wyłącznie wykorzystywania umiejętności, które są zaburzone nie z jego winy. 
 
 



 
 

 
II. Dziecko z depresją w szkole – wskazówki dla nauczycieli: 

1. Typowe zachowania, mogące świadczyć o wystąpieniu depresji, obserwowane w szkole:  
• trudności w funkcjonowaniu szkolnym, np. częstsze spóźnienia, zwiększona absencja, unikanie 

sprawdzianów, spadek aktywności na lekcjach, częsty brak przygotowania do lekcji; 
• niepokój ruchowy (trudności w usiedzeniu bez ruchu, niespokojne kręcenie się), niepokój 

manipulacyjny (np. skręcanie włosów, skubanie skóry, obgryzanie paznokci - często w wyraźnym 
kontraście z ogólnym spowolnieniem psychoruchowym oraz cichym, skąpym i monotonnym 
sposobem wypowiadania się; 

• nagłe wybuchy złości, częste uskarżanie się i pretensje lub trudna do wyjaśnienia drażliwość; 
• wzmożona płaczliwość, widoczne przejawy napięcia, niepokoju, lęku; 
• odmowa współpracy, zachowania aspołeczne, sięganie po alkohol i narkotyki; 
• skargi na bóle różnych części ciała (np. głowy, nóg, brzucha), pomimo braku przyczyny somatycznej. 

 
2. W kontakcie z uczniem: 
• Unikaj wypytywania, aby uczeń nie poczuł się jak na „przesłuchaniu” ale wyrażaj swoją gotowość do 

wysłuchania go („Jeśli będziesz chciał o czymś ze mną porozmawiać, to zawsze znajdę czas, aby Cię 
wysłuchać.”; „Czy potrzebujesz czegoś z mojej strony, czy mogę coś dla Ciebie zrobić?”); 

• Jeśli zachowanie dziecka budzi twój niepokój, możesz powiedzieć uczniowi jakich konkretnych 
objawów to dotyczy („Wydajesz mi się od jakiegoś czasu smutny/rozdrażniony”, „ Nie bawisz się z 
kolegami. Siedzisz sam na przerwie”,  „Co się wydarzyło? Chciałabym z Tobą o tym porozmawiać…”). 
Nie należy natomiast od razu pytać, np. czy w domu źle się dzieje? itp.; 

• Nie krytykuj i nie podważaj tego, co uczeń mówi o swoim przeżywaniu rzeczywistości szkolnej. Unikaj 
sformułowań typu „Nie wygłupiaj się — przecież nic takiego się nie stało”. Spróbuj ocenić jakie 
znaczenie dla ucznia mają zdarzenia i jak uczeń je przeżywa („Co to dla Ciebie oznaczało?”); 

• Interesuj się uczniami na co dzień, bądź z nimi w kontakcie niezależnie od ich nastroju, a nie tylko 
wówczas, kiedy widzisz niepokojące objawy. 

 
3. W kontakcie z rodzicem: 
• Kiedy zauważysz niepokojące objawy u swojego ucznia, zaproś na rozmowę jego rodziców; zaproponuj 

dogodny dla obu stron czas oraz miejsce, gwarantujące swobodną rozmowę z zachowaniem dyskrecji; 
• Powiedz rodzicom o swoich obserwacjach. Opisuj niepokojące Cię zachowania dziecka, unikaj 

sformułowań oceniających (np. „Często widuję jak Zuzia siedzi samotnie na korytarzu, skulona i 
zapatrzona w jeden punkt” zamiast „Zuzia jest ostatnio smutna”).  

• Wyraź swój niepokój i wyjaśnij, jakie możliwości zasięgnięcia porady specjalisty ma rodzina. Podaj 
konkrety, np. adres i telefon poradni, z której pomocy dziecko mogłoby skorzystać. 

 
4. Strategie działania: 
• Jeżeli niepokoją cię wypowiedzi lub zachowania ucznia i podejrzewasz obecność myśli samobójczych, 

zawiadom rodziców, psychologa lub pedagoga szkolnego. Od rodziców oczekuj jak najszybszej 
konsultacji psychiatrycznej dziecka; 

• Przy braku współpracy ze strony rodziców, szkoła powinna zawiadomić  Sąd Rodzinny; 
• W każdej szkole powinien być ogólnodostępny telefon i adres najbliższej poradni zdrowia 

psychicznego (PZP), telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, telefon dla ofiar przemocy;  
• Jeżeli dojdzie do próby samobójczej na terenie szkoły, należy wezwać  karetkę pogotowia i 

zawiadomić rodziców.  
 

5. Ważne informacje:  
• Depresja jest chorobą, która występuje również u dzieci. 
• Drażliwość i trudne zachowania mogą świadczyć o depresji dziecięcej. 



 
• Najczęściej chorują nastolatki (od 4 do ok. 20% populacji),  rzadziej dzieci młodsze. 
• Z depresją związane jest poważne ryzyko popełnienia przez dziecko samobójstwa. 
• Główną metodą leczenia depresji u dzieci jest psychoterapia, terapia rodzin, dodatkową — leki. 
• Leczeniem depresji dziecięcej zajmują się psychiatrzy dziecięcy, psychoterapeuci, psychologowie. 
• Depresja u dzieci jest chorobą uleczalną. 
• Pomoc dziecku z depresją zaczyna się od zrozumienia jego choroby. 

III.Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole – wskazówki dla nauczycieli: 
 

1.Organizacja zajęć lekcyjnych: 
• Zachowanie  schematu pracy (plan dnia, plan lekcji, terminy klasówek) i stałości działań. Najlepiej, by 

lekcje odbywały się w tych samych salach, były prowadzone przez tych samych nauczycieli, itd.  
• Przy planowaniu nowych sytuacji (np. zmiana planu, wycieczka, wyjście do kina, wizytacja), konieczne 

wcześniejsze uprzedzenie dziecka i udzielenie mu informacji, co do oczekiwanego zachowania.  
• Plany dnia lub lekcji dobrze jest przedstawić słownie i wesprzeć formą pisaną lub obrazkową.  

 
2. Wsparcie w sferze kontaktów i umiejętności społecznych: 

• promuj pomoc koleżeńską i zachowania prospołeczne innych uczniów poprzez zachętę i nagradzanie; 
• pomóż dziecku w rozważnym doborze kolegów, co może wpłynąć na poprawę jego umiejętności 

społecznych oraz redukcję stygmatyzacji dziecka w grupie; 
• zachęć i wspieraj włączanie się ucznia do grupowych zajęć, gier i zabaw, udziału w zbiórkach 

harcerskich, kółkach zainteresowań itp.; 
• zachęcaj ucznia, by szukał pomocy, gdy czuje się zmieszany/nie wie jak się zachować, przez wskazanie 

mu osoby, do której może się wówczas zwrócić (wychowawca, pedagog/psycholog szkolny); 
• pomagaj w przypadku trudności w kontaktach społecznych poprzez omówienie sytuacji, wskazywanie 

właściwych zachowań, znajdowanie rozwiązania i wskazówki jak w unikać podobnych kłopotów; 
• nie zadawaj pytań w rodzaju: „Dlaczego to zrobiłeś?”; raczej opisz, co nie było właściwe w zachowaniu 

dziecka, nazwij jego emocje oraz powiedz, czego oczekuje się w takiej sytuacji; 
• przerwij wypowiedź, gdy uczeń używa powtarzających się argumentów bądź pytań; raczej poproś, aby 

zapisał swoje pytania lub argumenty i spróbował sam na nie odpowiedzieć; 
 
3. Gdy dziecko nie radzi sobie z emocjami: 

• w sytuacji dużego napięcia emocjonalnego/wzburzenia, zapewnij wyłączenie dziecka ze stresującej 
sytuacji poprzez znalezienie osób i miejsc dających mu poczucie bezpieczeństwa; daj mu możliwość 
zrelaksowania się np. poprzez słuchanie muzyki, chwilę zabawy, stymulację sensoryczną itp.; 

• nie bierz do siebie każdego niegrzecznego zachowania ucznia - analizuj przyczyny zwiększonego 
napięcia emocjonalnego (np. brak kontroli, przeciążenie bodźcami, nieradzenie sobie z zadaniem, 
narażenie na przemoc/odrzucenie) i zapobiegaj podobnym sytuacjom w przyszłości; 

• proponuj proste sposoby radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami, np. stosowania techniki 
OOPP (odejdź, oddychaj, pomyśl, powiedz); 

• opracuj z dziećmi w klasie „Kodeks złości”, w którym zostanie określone, jakie zasady oraz sposoby 
radzenia sobie ze złością będą akceptowane, a jakie nie; zaangażuj do zadania także ucznia z ASD; 

• unikaj konfrontacji, przymusu i wyrażania gniewu w stosunku do dziecka; mogą one wywołać reakcje 
oporu i wybuchy złości; stosuj uspokojenie, negocjacje, dawanie możliwości wyboru; 

• sprawdź, czy dziecko nie doświadcza agresji ze strony rówieśników i interweniuj !; 
 
4. Gdy dziecko ma problemy z nadwrażliwością sensoryczną: 

• unikaj dotykania dziecka nadwrażliwego na dotyk, wymagaj tego od jego rówieśników; 
• uczniowi, który źle znosi hałas i nadmiar bodźców, spróbuj umożliwić czasowy pobyt w spokojnym 

miejscu (np. w bibliotece), posłuchać relaksacyjnej muzyki, zaproponuj używanie stoperów; 
• minimalizuj dźwięki z tła, eliminuj dźwięki dla dziecka drażniące (np. dźwięk dzwonka, telefonu); 
• okresowo zwalniaj dziecko z uczestnictwa w zajęciach, podczas których występuje hałas; 
• unikaj oświetlenia klasy lampami jarzeniowymi;  



 
• przy nadwrażliwości na zapachy, unikaj używania mocnych perfum, intensywnych zapachów;  
• nie domagaj się, żeby dziecko zjadało wszystkie posiłki, uwzględnij wybiórczość pokarmową; 

 
5. Wspieranie rozwoju umiejętności komunikacji i rozumienia języka: 

• pozwól uczniowi prowadzić własny słownik pojęć i nowych terminów związanych z nauką szkolną; 
• wyjaśniaj metafory i wyrazy wieloznaczne; używaj prostego i jednoznacznego języka, unikaj ironii, 

dowcipów, przenośni, idiomów - mogą spowodować niepotrzebny zamęt i niepokój dziecka; 
• znaczenie pojęć abstrakcyjnych przedstawiaj za pomocą obrazów albo przeciwieństw, np. uczciwość — 

nieuczciwość, przyjaźń ― wrogość itp.; 
• w związku z trudnościami w prawidłowym odczytaniu przez ucznia sygnałów pozawerbalnych, każdy 

wyraz twarzy i gest powinien być poparty informacją słowną. 
• dostosuj zadawanie pracy domowej do możliwości ucznia zwłaszcza z przedmiotów „językowych”; 

 
6. Wspieranie koncentracji uwagi (także w przypadku ADHD): 

• zadbaj, aby w otoczeniu ucznia było jak najmniej bodźców rozpraszających (wzrokowych, słuchowych); 
• gdy uczeń nie reaguje na polecenie wydane całej klasie, zwróć się do niego bezpośrednio po imieniu, 

powtórz polecenie, sprawdź, czy wie, co ma robić, poczekaj aż rozpocznie pracę, motywuj do 
kontynuowania pracy; 

• wydając polecenia używaj krótkich zdań, podawaj jasne instrukcje; zachęcaj ucznia, by w razie 
potrzeby prosił o powtórzenie, uproszczenie czy zapisanie polecenia; 

• w sytuacji, gdy dziecko ma trudność w zakończeniu zadań na lekcji, podziel je na kilka krótszych części; 
• wyznacz mniejszą ilość zadań do wykonania; wydłuż czas sprawdzianów, jeżeli tempo pracy ucznia jest 

wolne i nie nadąża on za resztą klasy; 
• pomóż  żeby niezbędne informacje (np. zadane prace domowe, termin sprawdzianu) uczeń zapisał w 

zeszycie przedmiotowym lub zeszycie korespondencji;  
• nie karz dziecka negatywną oceną, gdy nie jest przygotowane do lekcji, bo nie miało zapisanych 

potrzebnych informacji! —  pozwól na zaliczenie pracy domowej w dodatkowym terminie; 
• często chwal ucznia konkretnie opisując to, co zrobił dobrze; wykorzystuj mocne strony ucznia (np. 

zainteresowania), w celu wzmocnienia motywacji do nauki oraz poprawy samooceny; 
• zadawaj krótsze prace domowe gdy wiesz, że nauka w domu trwa godzinami;  
• gdy dziecko nie akceptuje sytuacji odrabiania pracy domowej, bo uważa, że nauka ma związek tylko ze 

szkołą, zaproponuj odrabianie prac domowych w świetlicy, pod kierunkiem nauczyciela. 
 
7. Radzenie sobie z impulsywnością ucznia (także w przypadku ADHD): 

• gdy dziecko jest bardzo aktywne i impulsywne na lekcji, proś je jako pierwsze/drugie do odpowiedzi; 
• podczas dyskusji wskazuj ucznia, który ma zabrać głos; 
• przypominaj obowiązujące zasady, np. „Na lekcji mówimy, gdy jesteśmy poproszeni przez 

nauczyciela”, „Kiedy mówi nauczyciel, uważnie słuchamy”. 
 
8. Gdy uczeń jest niezgrabny ruchowo: 

• pozwól mu nie brać udziału w nielubianych rodzajach aktywności fizycznej; 
• zachęcaj dziecko do ruchu z uwzględnieniem jego preferencji (np. unikanie rywalizacji); 
• indywidualizuj wymagania i ocenę z wychowania fizycznego – oceniaj starania nie wyniki ! 

 
9. Gdy uczeń ma trudności w czytaniu ze zrozumieniem: 

• zastosuj metodę posługiwania się ilustrowanym tekstem; 
• pozwól na czytanie książek o ulubionej tematyce; dla dziecka z ASD książki o tematyce popularno-

naukowej mogą być bardziej zrozumiałe niż opowiadania; 
• sprawdzaj stopień zrozumienia tekstu czytanego, zadawaj dodatkowe pytania: „Co się wydarzyło? 

Kiedy? Gdzie? Komu? Jakie było zakończenie zdarzenia? Dlaczego? Co przeżywał bohater?” 
 
10.Gdy uczeń ma trudności w pisaniu: 

• pozwól uczniowi na korzystanie z edytora tekstu; 



 
• rozważ możliwość, by dziecko dyktowało, a dorosły/inny uczeń zapisywał dosłownie jego wypowiedź; 
• sprawdzaj wiedzę  w formie odpowiedzi ustnych; pozwól na poprawę sprawdzianów w formie ustnej. 

 
11.Zapobieganie przemocy wobec dziecka z zespołem Aspergera: 

• modelowanie zachowań przez dorosłych – grono pedagogiczne; 
• niwelowanie uprzedzeń i negatywnych opinii rodziców innych dzieci – spotkanie informacyjne, 

warsztaty dla rodziców; 
• zapobieganie izolacji i odrzuceniu ucznia z ASD przez: 

o losowe przydzielanie dzieci do wykonywania grupowych zadań i projektów; 
o umożliwienie innym uczniom poznania mocnych stron kolegów; 
o umożliwienie dziecku prezentacji na forum klasy często ponadprzeciętnej wiedzy w 

określonych dziedzinach (np. organizowanie lekcji/prezentacji na wybrany temat). 
Materiały opracowano na podstawie publikacji Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE). 
http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=20 
 
Szczegółowe informacje oraz wskazówki postępowania w szkole z dziećmi z wymienionymi oraz innymi 
problemami klinicznymi są dostępne nieodpłatnie w zbiorach Biblioteki Cyfrowej Ośrodka Rozwoju Edukacji. 
 
Dr n.med. Marta Gawłowska-Sawosz 
 
 
MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI – WSKAZÓWKI OD PSYCHOLOGA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 
1. Trudności szkolne uczniów: 

Etiologia trudności szkolnych uczniów może być różnorodna. Warto pamiętać, że za 
niewłaściwym zachowaniem ucznia może stać szereg powodów. Presja dotycząca zdobywania 
dobrych ocen, trudności w relacjach społecznych czy trudności w domu rodzinnym to tylko kilka z 
nich. Aby właściwie pomóc uczniom przeżywającym trudności należy podczas rozmowy zadbać o 
atmosferę pełną ciepła, zaufania oraz akceptacji. Nie oceniajmy ucznia, wysłuchajmy go szczerze.  

2. W jaki sposób rozmawiać z rodzicami gdy uczeń potrzebuje pomocy/kontaktu z 
psychologiem/psychiatrą? 

Do rozmowy z rodzicami dotyczącej trudności ich dziecka należy się właściwie przygotować. 
Wiedza oraz wątpliwości które chcemy mu przekazać warto aby była poparta kilkoma 
przykładami zachowania ucznia.  

Podczas takiej rozmowy należy pamiętać o atmosferze pełnej zrozumienia i akceptacji 
wątpliwości jakie może mieć rodzic. Impulsywna bądź agresywna reakcja rodzica może 
sugerować lęk o dziecko, dlatego tak niezwykle ważny jest spokój oraz zrozumienie ze strony 
nauczyciela/wychowawcy.  

Warto również mieć przygotowane konkretne adresy gdzie rodzic może zgłosić się z dzieckiem.  

3. Dokąd skierować ucznia z podejrzeniem określonych trudności: 

Poza gabinetami psychologicznymi oraz psychiatrycznymi w każdym większym mieście 
znajdziemy poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które  zajmują się udzielaniem bezpłatnej, 

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=20


 
specjalistycznej pomocy,  diagnozy oraz terapii dziecka i młodzieży. Często również w ich ofercie 
znajdziemy zajęcia dla rodziców oraz szkolenia dla nauczycieli.  

4. Jak reagować na agresje ucznia? 

Agresja jest zwykle objawem na przeżywanie trudnej sytuacji emocjonalnej, nieradzenia sobie ze 
złością. Gdy nauczyciel jest świadkiem przemocy uczniów w stosunku do siebie należy pamiętać, 
aby jak najszybciej zwrócił uwagę uczniów i ich rozdzielił.  Jasny sprzeciw - “nie ma mojej zgody 
na takie zachowanie w tej szkole” zwróci uwagę uczniów. W takiej sytuacji warto również 
zwrócić uwagę na zasady panujące w szkole / w klasie. Nazwanie przeżywanych emocji przez 
strony konfliktu, a co za tym idzie empatyczne zrozumienie sytuacji, będzie dobrym pierwszym 
krokiem do nawiązania dialogu. 
 
Magdalena Halicka, psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży 

 
 


