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Młodzi gniewni, czńi o uczfiiach z zechłwaniaffii
o,pouycyjnymi i zaburzeniami gaehcwareia

Potocąrie mówimy o nich,,niedostosowani",,,za-
burzeni", l,&$osofzf". Uczniowię ,lłórzy od początku
edukacji sprawiaj ą istotne problemy wychowawcze,
a do tego ich osiągnięcia dydak§czne sąminimalne,
zwykle sĄ,,przepychani" z klasy do klaSY.

Częstojednak w szkolnej rzeczywistości nie pamię-
tamy, j ak trudna j est historia Ęch dziec i, kźór a tozpocąl -
na tę dfugą 2mlldnąwędrówkę i niejednokrotrriekońcry
s ię smńno. ]v{owa tu o dzieciach z zachowaniam i opo -

zYcYjno-buntownicąrmiczyzaburzęniamizachowania.
Bardzo często, kiedy dzięcko trafia do psychologa,

uĘrva się je szcze przed postawieniem diagnozy;,,moc-
nych" określeń i uogólnień na opisanie zachowń ucmia.
Zachowania te interpretuje się zamiennie, co jest błęd-
ne.Istniejeprzecieżbardzołłyażnai jasnagranicadia-
gno styczna pomiędzy zachowan iam i opozycyj nymi,
azabutzęniamizachowania.Tepierwszezwyklecha-
rakteryzuje się jako wybuchy złości, odmowę wykony-
wania poleceń dorosłych, drażliwośó, mściwoŚĆ, kłam-
stwa. z zaburzeniami zachowania mamy do czyrienia
wówczas, kiedy mówimy o działaniach łamiących nor-
my społeczne i naruszających prawo. Mówi się fu o ka-
dzieiach, pęemocy fizycntej, seksualnej; okrucięństwie
wobec zwie rząt, ucieczkach z domu, podpaleni ach,

Szkody wyn ikające z eĘk i etow ania uczniow blez
rozvv ńaniamechanizmów ich powstania są ogromnę.
Patrzęnię ną ucmia wyłącznie wkategoriach posiada-
nych przez niego negatywnych cech powoduje, ze inni
z otoczenia (nauczysiele,rówieśnicy) myśląo nim wy-
łąłznie w kategorii defektu, W przypadku uczniów
z deficltami umiejętności społecmych cry niedojrzŃe-
go układu nerwowego, dzięęi te mająniĘaszansę wyj-
ścia poza nąmaczoną etykietę.'łV 

funkcjonowaniu szkolnym obsenvuje się dość
silnątendexcję dorosĘch do wykorzystywania etYkiet.
OpisyniepoądanychzactlawńpeŁriąfi nkcjęvłyjaśnia-
jącąwiele jego niepowodzeń: relacji z rówieśnikami, sła-
bych wyników w nauce. Jak wskazuje praĘka, ucmio-
wie nawet z wysokim ilorazem inteligencj i, przeżywający
nasilonę trudności emocjonalne, nie sąw stanie wYko-
r4lsĘwaĆ w pełni swojego potencjału,,§ega§",łłra dia-
gnoza" kwalifikuje dzięcko do pewnej ,,szufladki?',za-
węza spojrzenie na trudności ucmia. Pomija się wówczas
rolę crynniĘ6ą zwięanychz procesem nauczanią oso-
bowoŚciąnauczyciela,upatn$ącźródłaz,abwzęńwza-
chowaniu rłyłącznię w osobie ucmia,

Najwazriejsąłn faktem jest to, że diagnoza nie prze-
kłada się w minimalny sposób na ilość i jakość oferowa-
nej ucmiowi pomocy na terenie szkoły. Obserwując łosy
uczniów zkudnościami w zachowaniu, odnosi się bar-
dzo smutne i silne wrazęnie, ze szkoławzmacnianega-

Ęwne wzorce funkcjonowania uczniów. Celem wyja-
śnienia całego mechan izrnu, w asto zacąó od cą.nników
biologicmych np, : temperamentu, sposobu reagowania
emocj onalne go. Od początku rozwoj u, dzieei te nie są
grzęcme,sp o l e gl iwe, p s uj ą innym zab aw ę, zal<łó c aj ą
spokój, zagrńająotoczeniu. Charakteryzowane sąjako
drazliwe, wymagające, mające fudności z adaptacjądo
nowych warunków środowiska. Oddane pod opieĘ in-
sĘćucj onalną maj ą trudności w nawiąrywaniu satysfak-
cjonujących relacji - zarówno z róWięśnikami, jak i do-
rosĘmi. Nieposfuszeństwo ich zostaje wzmocnionę
w interakcjach społecmych. Rówieśnicy kierujądo nich
przyhe, również agręsywne komunikaĘ zwykle ich
odrzucają.Wzbudza to w dziecku złośó, &ustrację, któ-
ra musi gdzieś zastaó rozładowana, co potwierdza wi-
zerunek ,onie gnecznego Ązięcka".

OsoĘ dorosłe wycofująsię z interakcji z dzięckięm
celem uniknięcia konfliktu i konfrontacji. W rezultacie
okazującbeztadnośćwychowawczą|łórawzmacnia-
nia ieh i zachęca do jeszĆzĆ silniejszego testowarria gra-
nic i manipulowania. Bywaj ąteżpr4lpadla, kiedy osoby
dorosłe jawnie przeciwstawiają się niepoĄdan},.rn \ilzor-
com,,,walc zą z dzie ćmi" nadmi ęmie j e karząc. Tym
samym modelowany jest wzorzec zachowania, ukazu-
j ąęy agresj ę, jako ndrzędzie do podporządkowywania
sobie innych i w rzecrywistości osiągania swojego celu.

Behawioralne systemy uczęnia się wskazująna
istotną zależność pomiędzy występowanięm zachowa-
nia niepożądanego i jego pozy§wnym wzrnocnieniem.
Uwaga i zainteręsowanie otoczęnia wtrakcie prezento-
wania przezdziecko niewłaściwych zachowań powo-
duje, że ilośó i częstotliwość takich zachowań rwiększa
się. W rezultacie dziecko uczy się, ze lepszajestjaka-
kolwiek uwaga dorosĘch niż jej brak. Aktualnie, w pro-
cesie wychowawczym i dydaktycznym, w domu
i w szkole, dązy się do uzyskania szybkich zmianw za-
chov,aniu dziecka, Stosuje się licme kary zakary,naka-
ąr, które powodująobnizenie motywacji dziecka do znia-
nynapozyĘrłme,

To, czego szczególnie brakuje we współczesnym
nauczaniu, to poąt},\Ąrnę motywowanie i u,zrnacnianie,
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c4,,li pochrvaĘ,. Analiza dzienniczkórv ucz-rió,,,ł; zapisórv

w dzierrnikacir elęktronicznl,ch, lvskazuje na zb}t małą

ilość pozlłl,wn,vch informacji o dziecku. Nawet jeżeli

rł_vstępuj ą są bardzo ogó lnikow e. Ni e spełni aj ą swoj ej

podstalvorvej ro1 i, cą l i n i e o p i suj ą szcze gółolr,o zacho -

l,vania, które b,vło nagradzane i które ma zostać połvie-

lone rv pą,szłośc i np.,,napisałeś kształtłrą l iterę o",,,po-

mo głe ś kolezanc e porviesi ć kurtkę",,,ry,suj ąc sz|aczki,

utąrłnałeś się rv 1iniaturzę", Pochrvała ma także rvzmac-

niać samoocenę, budować adelovatne poczucie 
"vłasnej

wańości ucznia lvięc polvinna rvskazlr,vać jego zaso-

by- , 
jesteś precvzy,jny", ,,odv,aga to §voja mocna stro-

na". T.vlko rvól,vczas ma prawo b,vć zintegro\,vana z oso-

bo,,vością dziecka.

N ieposłuszeństrvo dziecka j est często form ą rozła-

dorvania napięcia emocjonalnego, shĘ,mu jako ronł,ią-

zanie i moźlirvość rłljścia ze stresującej. trudnej dla nie-

go sytuacji. Bardzo obrazorłym przy,kłademjest choóby,

i.rlldan e przez nauczy-c i e 1 a uc zn i o rvi n i e skute czne go po -

lecenia, którego dorosĘ nie jest rv stanie rrl,egzeklvo-

lvać, Nauc ą'c iel rvówczas n,,1,kl e ustępuj e, karze ucznia

jed,wką a dla wzmocnienia srvojego autory,tetu - uwagą

lł,erbalną 1ub pisemną. Nie doc ieka prz.y cĄynzachor,va-

nia ucmia. ani kontekstu sytuac,vjnego, skupiając się głórv-

nie na egzekrvorł,aniu konsekwencji, W rezultacie -
pozbalvia siebie narzędzi oddział}łv,ań na uczniórv,

Kary regł-rlaminow,e sz_vbko się rv_vczerpują uczeń

przyzwyczaja się do kolejnej jedynki, czy u,uvagi, a na-

uczyciel okazuje się bezradn.v. Za swoje negat}\ nę sa-

mopocntcie obrvinia ucmia i poszukuje zródła rvsparcia

u rodzic ó.,v. Jeze l i rodzi ce zeclrcą prz,vj ąć zap roszen ie

iprz.,-najmniej rłysłuchać skarg, to juz duzl,sukces na-

uczvcieia. Na co dzień jednak opiekunorr,ie nie zarvsze

chcą lvspółpracorvać, coraz częściej przej ałviają posta-

\\y roszczeniorł-e, oclrzucają odpoiviedzialnośc za nie-

tr,łaścil,ve zachowania srvoicłr dzieci. bo saini cztr]ąsię

bezradrri. Tivierclza_. ze skoro naliczl,ciel, który skoiicn,ł

stuclia pedagogiczne nie jest rv stanie poradzic sobie

z ich dzieckięm to, co oni mogązrobić? \\'przeszłości
często samimieli podobrle probłemy, dlateqo ich posta-

lva iest t_vm bardziej obronna, a czasami narr et bardzo

agresvwila,
W s1 tuacj i dzit ci z prt b l e mam i rłl,ch orlali,czvtlr i

naleł,szczegóinie panliętać, że ich historia z,r cia częstłl
juz or1 samego początkLi naznźlczolla jest cierpie nie nł,

lr rogością i nicchęci ą. Uczniorvie ci mają trudnv stafi
pcld ir zeleclel-n elnOcjt)nah-ir łn, ale i socjalno-b;to\\f nl.

\\'rr,"odzą_się z rtrdziil. ir któi,i ch kcnlpctcilc_]e rl},clit-,*

\\,i].\1cle opie!,l.tnritv sął:artlzo nikłe, a rcidzice nie potra-

fi ą_ ze b t z p i c c z 1 c i cil p o d s te,,r,o rvr, c lr pc t rzeb p s y c h t-, 1 o -

gicznr ch - milość. l,",enr arunkor.r,rr akceptacja. pł ,czLLc ie

bezpie czeństwa, ale i czysto fi zj o lo gi cmych - m iej sca
do spania, pozyłvnie. Skutkuje to brakiem więzi pomię-
dzy dzieclłem, a rodzicem, odranceniem emocjonalnl.rn
dziecka, nadużyciami emocjonalnlrni i seksualnymi wo-
bec nieletnich.

Zewzględunaprzekazywane z pokolenia na poko-
lenie niewłaściwe wzorce generacyjne, często rodziny
takie sąobjęte opiekąwielu insty,tucji pomocowych -
ośrodka pomocy rodzinie, ośrodków kuratorskich, są-

dów rodzinnych. Poczucie osamotnienia i braku zrozu-
mieniaze strony dorosĘch, rodzi u dziecka uczucia bun-

tu, nieufnośći, niesprawiedliwości i wrogości do ludzi.
Ze względuna idenĘfi kację dziecka z niewłaściwymi
po stawam i wychowawczymi, ma ono trudność w odna-
lęzieniu się w codziennym funkcjonowaniu. Często,za-
niedbania wjakich funkcjonuje od najmłodszych lat po*

wodują że jego umiejętności społeczne sąminimalne,
. ma trudnoś ci z o dr óżnianiem dobra o d ńa, a zasób słow -
nictwa, który ponvala na werbalizowanie potrzeb, jest
zastąpiony mową potoczną wulgaryzmami. Powyższe
predyspozycje nie zjednują mu przychylności otoczenią
dlatego sieć wsparcia j est mocno ograniczona.

Zwykle, wskutek wrogich relacji z dorosĘmi, licz=
nych konfliktóą niepowodzeń edukacyjnych, ucieka ze
szkoĘi majduje sobieprzyjaciółw grupie o podobnych

wańościach i sposobie fuŃcjonowania. Jest przekona-
ny, że nikt inni niż podobny ,,wykolejeniec" nie jest
w stanie zrozumiećjego problemów. Myślenie młodego
człowieka jest zwykle bardzo mieksźałcone, wskutek
emocji, jakich doznaje. Zakazy,jakie sĘszy, wyl,vołują
wrogość. Najczęstszym komunikatem kierowanym
w domu i w szkole jest informacj a, że czegoś ma nie
rob i ć. Móz g zaczy na w ów czas działać autom atyczn i e,

,,reseĄąc" parfykułę ,,nie". Wskutek braku innych do-
stępnych wzorców postępowania. uczeń robi dokładnie
to, czego mu nie wolno. W takiej sltuacj i zasady postę-
pow,ania powinny być formułowane w sposób poąvĘw-
ny, czyli zamiast nie rozmawiaj po prostu zrłchawrłj
ciszę.Sam sposób pozytyrłnej komunikacji jest często
elęmentem zaskoczenia, co początkowo moze uucznia
vr.,1łvołać czujność i nieufność. WrazzupĘłvem azasu
sprar,vi, żę sam zm i en i w zar ce językowę i behaw i o ral -
ne. Istotnym też jest, aby komunikat werbalny był spoj-
ny z mowąniew,erbalną w innym przypadku osoba do-
rosła przestaje b.vć wiarygodna.

Głównym celem ptacy zuczniem ztruclnościami
rv zachowaniu porvinno być odbudorvane jego poczltcia

.bezpieczeństwa. Czasami, pomimo cięzkiej pracy psy-
choedukacyjnej, prowadzone i z rodzicami dziecka, nie
uzyskuje się zamierzonych efektólv. Często w pracy
terapeutycznej spoĘkam się z pltaniami, czyjestwółv-
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czas w ogóle sens praco§/ać z samym dzieckiem, skoro
i tak wraca do domu, który nieprawidłowo funkcjonuje.
Z pełną odpowi ędzialnością odpow ia dam, że a azylńńe,
ze jest sens i to głęboki. Kazda osoba, która pok ńęta-
kiemu dzięcku inne wartości, inne mozliwości ,nauczy
swoim przy,kładem, ze istrriejąinne sposoby zachowania
daje cień szansy na wyjście na prostą.

Dorośli często w kontakcie z takimi młodymi ludz-
mi zal<ładająze mogązdobyć icł.l zaufanie poprzez po-
stawękumple i brak wymagań, nic bardziej mylnego.
Możerzecrywiście dzieci, od których się nic nie wyma-
ga sąpozomie bardziej szczęśliwe. Sątez jednak bar-
dziejnarńone na niebezpieczeństwa np. utratę kontroli
nad Własryrrn zachowaniem, nieumiejętność fuŃcjono-
wania w świecie społecz nrłł1, ze względu na n ieznajo-
mość norm, Zasady określają dziecku, gdzie jest bez-
piecm ie, a gdzie nie,do j aki ej gr anicy może si ę po sunąć.
Jest Ęlko ważny warunsk: zasady musuą byó stałe
i konsekwentnie egzekwowane. Niekonsekwencja do-
rosłych, która uwarunkowanajest często ich nastrojem,
samopoczuc iem firy cnlym i psychicmym, zablrza dziec-
ku jego codzięnne funkcjonow anie, wnnagaczujność
i zachęcado sprawdzaniagranic czyli manipulacji, Usta-
lając zasadę, dorosĘjednocześnie okreśIa, co wią7e się
z przestrzeganiem reguĘ cryli określa przywilej - ro-
dnj pory\lłnego wznocnienia, które po.jego zaisńie-
niu wystąli. Wskazuje równiez na konsekwencję nega-
Ęrł,nąjaka zostanie wyciągnięta w sytuacji złamaiia
zasaĘ.Dziecko musiwiedzieć,o co gra ijakajest staw-
ka tej gry, czyli,krótko mówiąc: czy mu-się to opłaca.
Ktoś pomyśli,żeto sposób na ksźałtowanie moĘwacji
zewnętrznej, to prawda. Ale to teżpierwszy krok do
zacĘcenia ucmia do wspó łpracy, szczeg,olnie iego, który
nam nie ufa i zawszewie lepiej.

P raca z dzięcki em z zaghow aniam i opozycyjnymi
i zaburzeniami zachowaniato dfuga i wyloistałróga,
nie zawszę zakończona sukcesem, ale warta poświęce-
nia. NaleĘpamiętać, Ze im wcreśniejsza diagnoza dziec-
ka, tym lepsze rokowanię dla jego funkcjonowania
w prąyszłośc i. Ni e zaws ze o d r azukonieczne j est włą
c,zanię środków farmakolog iczny ch,które na pewno
dadząszybki efekt, wyciszą ale nie zmieniąsystemu
wartości, cą, sposobu myślenia i interpretacji rzecrywi-
stości. Nie ma też ,,ńotego środka'' na pracę z buntow-
nikiem, ale rozpoczęcie od maĘoh zmian i konsekwent-
ne ich wdtażanie przynosi sukcesy. Buduje poczucie
sprawstwa u nauczyciela, co wzmacniajego autorytet
w a c zach dzię cka. W ciĘ zbyt mń a j est l i czba o fero -
wanych miejsc w grupach terapeutyc mychw stosunku
do rosnącej Liczby dzieci ztakimi problernami, dlatego

pomoc porł,inna rozp oczxnać się r.r, środolł,isku codzien-
nego fitnkcj onolr.ania elzieeka.

Niezaleznie od tego. jak z,łe nroze lłl,darr-ać się za-
chorr anie dziecka, kn,ie się rł,nim głęboko zakotzenio-
na pcirze ba br.cia cila kogoś rł aznrrrr. docenion}m i za-
u\\,:]Zon},ł1.

hlołlika |I/clczak
psvcholog
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