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                 ,,Kto ma dostęp do źródła, nie czerpie z kałuży’’.  

                ,,Od każdego możemy wymagać, tylko tyle, ile może dać’’. 

        Celem wykładu jest przedstawienie problematyki związanej z obniżenie nastroju 

uczniów. Na stan emocjonalny uczniów wpływ ma wiele czynników. W czasie wykładu 

omówię kilka z nich, istotnych dla funkcjonowania dzieci. Rozwój emocjonalny nie przebiega 

w sposób harmonijny. Strach, lęk, złość, niezadowolenie, to emocje, które przeżywamy 

wszyscy. Charakterystyczne dla dorastających są uczucia przeciwstawne; gdy zarazem 

przeżywa się radość i smutek, miłość i nienawiść. Więź emocjonalna  w rodzinie ma 

zasadnicze znaczenie. Omówię trudną sytuacji dziecka w czasie rozstania rodziców. 

Najczęściej nurtujące pytania uczniów to:  boję się, co ze mną dalej będzie, kto mi pomoże, 

może Pani w szkole. Duża jest rola pedagogów w trudnej sytuacji dla dziecka, rozstanie może  

dezorganizować  jego zachowanie, doprowadzać do smutku, żalu, rozpaczy. 

Nie należy lekceważyć nawet niewielkiego załamania nerwowego dorastającego dziecka. 

Postępowanie rodziców, nauczycieli powinno być delikatne, ostrożne, jednak stanowcze.                

Ze swoją troską nie należy się narzucać. Należy pozwolić odreagować napięcie płaczem, 

złością. Kryzysy szkolne pojawiają się na skutek chronicznego niepowodzenia szkolnego, 

narastając razem z nim. bezpośrednim czynnikiem je wyzwalającym są niepowodzenia 

szkolne (powtarzanie klasy, wydalenie ze szkoły). Próby samobójcze, są skrajną postacią 

kryzysu. Nasze racjonalne pojmowanie rzeczywistości bywa przez młodzież lekceważone, 

nawet odrzucane, nie spełnia ich odmiennych kryteriów moralnych. Czasy sprzyjają 

powstawaniu zaburzeń lękowych. Lęk wchodzi we wszystkie zakamarki życia.  Zaburzenia 

nastroju często nie są traktowane poważnie. Okres dorastania jest bardzo trudny. Ważne jest 

budowanie zaufania w relacji z uczniem. Zaufanie wobec ucznia to wiara, że jego działania 

okażą się zgodne z naszymi pedagogicznymi oczekiwaniami. Zaufanie jest cechą relacji                       

i więzi międzyludzkich opartych na uczciwości. Dzięki zaufaniu między nauczycielem                      

a uczniem rodzi się otwarta i uczciwa relacja, każdy wie, że ma prawo do odmienności, 

wykazuje do tej wiedzy wzajemny szacunek. Akceptacja ucznia, takim jakim jest, wyzwala 

wiarę w jego nieograniczone możliwości.  

Ważny jest kontekst świata w jakim żyjemy, to jak się komunikujemy. Jesteśmy nieustanie na 

cenzurowanym, młodzi bywają odrealnieni, odcięci od rzeczywistości.  Kilka słów o języku 

dobrej komunikacji. Rola słowa jest ogromna. Mówiąc możemy nieświadomie powodować 

różne przeżycia, stany, zarówno  u siebie jak i u innych. Starajmy się zatem zadbać o to, aby 

gdzie to możliwe działać pozytywnie. Na zakończenie omówienie sposobów pracy                            

ze smutkiem. Porozmawiajmy o smutku. Smutek  jest bardzo potrzebny, choć bywa 

nieprzyjemny. Jeśli nauczymy dzieci słuchać tego, co smutek mówi, zgodzimy się, by pojawił 

się co jakiś czas w naszym życiu, staje się dziecięcym sojusznikiem nie wrogiem.  

 



Refleksje specjalisty.  

 Jeżeli lubimy swoje wspomnienia, trzymajmy je w objęciach, oglądajmy, pieśćmy i tulmy, 

dbając o to, by nigdy nie uleciały z naszej pamięć Jeśli zaś towarzyszą nam wspomnienia 

mroczne, niedobre, kaleczące duszę i przyginające kark do ziemi, po postarajmy się 

przeciwstawić złej pamięci.  Na przekór złym wspomnieniem można odkrywać w swojej 

przeszłości te dobre, które często przywalone warstwą szpargałów leżą latami w 

niedostępnych zakamarkach pamięci.  

 

 


