
WSKAZÓWKI DO PRACY Z DZIECKIEM WYMAGAJĄCYM 

ODDZIAŁYWAŃ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH 

 

„W każdym z nas ukryte są niewidzialne nuty. Odkryj je i zagraj 

najpiękniejszą melodię świata. Twoją melodię”. 

                                                                                                  Ranata Bocian 

Pracę z dziećmi wymagającymi oddziaływań socjoterapeutycznych można porównać 

do pracy dyrygenta jakim jest terapeuta, który ma na celu wydobyć z nich to co 

najpiękniejsze, ukryte tzn. empatię, dobroć, uczciwość wobec siebie i innych, itp., czyli 

wydobyć ukryte niewidzialne nuty, bo przecież człowiek nie rodzi się zły. Wówczas młody 

człowiek będzie potrafił żyć szczęśliwie w społeczeństwie tzn. „grać” najpiękniejszą melodię 

świata. Stosując ją w życiu, kierując i dzielić się nią z innymi, czyli miłością, wrażliwością, 

asertywnością, lojalnością, umiejętnością radzenia sobie z emocjami. Dzięki zajęciom 

terapeutycznym, można przywrócić prawidłowy system wartości, wzbudzać wrażliwość 

moralną poprzez pokazywanie atrakcyjności dobra i jednocześnie nazywanie zła, rozwijać 

samoświadomość, zdolność do krytycznej oceny zachowań własnych i innych ludzi, 

kształtować umiejętność samodzielnego wydawania osądów moralnych. 

Człowiek nie rodzi się zły. Zaburzenia zachowania u dzieci to przyczyna wielu błędów 

popełnionych w procesie dydaktycznym i wychowawczym przez nauczycieli i rodziców oraz 

przeżycia traumatyczne, których dzieci doświadczają (choroby, śmierć bliskich, rozwód 

rodziców, przemoc, poważny wypadek, niemożność sprostania stawianym wymaganiom) oraz 

kontakty z rówieśnikami. Wszystkie te sytuacje przyczyniają się do tego, że dzieci nie 

potrafią radzić sobie w sytuacjach stresujących. Pod wpływem dużego napięcia 

emocjonalnego obniża się zdolność prawidłowej percepcji i dziecko przestaje dostrzegać inne 

alternatywy i możliwości działania. Jest skupione na tym, aby zmniejszyć napięcie 

emocjonalne, nie myśli racjonalnie, czuje się bezradnie i traci kontrolę nad własnym 

zachowaniem. Zajęcia terapeutyczne uczą kontroli nad swoimi emocjami, wyrażania swoich 

uczuć, podwyższają swoją samoocenę, poczucie wartości co sprawia, że dziecko nie czuje się 

bezradne i zaczyna kontrolować swoje zachowanie. Terapia daje szansę dzieciom  

z zaburzeniami zachowania na zmianę życia bądź poprawę jego jakości. Dzieci te zaczynają 

rozumieć siebie zmieniając swoje postępowanie, budują pozytywne relacje z rówieśnikami  

i dorosłymi. Dzieci objęte terapią mają szansę stać się w przyszłości dojrzałymi, 

odpowiedzialnymi ludźmi, którzy będą czerpać z życia to, co najlepsze. 



Zajęcia z dziećmi wymagającymi oddziaływań socjoterapeutycznych, mają na celu 

trenowanie adekwatnych zachowań społecznych, umiejętności komunikacji, współpracy  

w grupie, naukę przestrzegania zasad, samokontroli, rozumienia i kontrolowania emocji, 

pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. Zajęcia te powinny rozwijać pozytywną motywację, 

wiarę we własne możliwości i poczucie własnej wartości, a także kształtować empatię oraz 

wzajemny szacunek. Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci z trudnościami w sferze 

społecznej: 

 trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych, 

 nieśmiałość, wycofanie, 

 trudności w adaptacji do nowych sytuacji, 

 impulsywność, trudności w panowaniu nad emocjami, 

 zachowania opozycyjne, buntownicze, 

 nieumiejętność dostosowania się do zasad, 

 uleganie niekorzystnym wpływom, 

 problemy wychowawcze. 

W pracy z dziećmi wymagającymi oddziaływań socjoterapeutycznych wykorzystywane są 

różne metody i formy pracy z grupą. Przed przystąpieniem do zajęć socjoterapeutycznych 

należy zdiagnozować każdego uczestnika socjoterapii, następnie dobrać odpowiednie metody  

i formy zajęć w oparciu o problemy, z którymi boryka się większość grupy i każdy uczestnik. 

Projektowanie zajęć socjoterapeutycznych uwzględniać powinno rozwijanie indywidualnych 

zamiłowań i zainteresowań, zaspokajanie podstawowych dla danego wieku potrzeb. Podczas 

grupowych spotkań należy dostarczyć uczestnikom doświadczeń korekcyjnych, 

przeciwstawnych do treści doświadczeń urazowych oraz doświadczeń kompensujących 

doświadczenia deprawacyjne. Metody i formy socjoterapii powinny mieć na celu zmianę 

myślenia i zachowania dzieci. Należy jednocześnie pamiętać, że terapeuta powinien 

wykazywać się elastycznością w dobieraniu metod, bowiem dziecko często się zmienia, 

szybko nudzi i jest niecierpliwe. Do najczęściej stosowanych metod socjoterapeutycznych 

zalicza się: 

-  Dialog Terapeutyczny, 

-  Psychodramę dziecięcą i dramę, 

-  Arteterapię (terapię przez sztukę), 

-  Rysunek terapeutyczny, 

- Terapię Gestalt (zawiera próby poszerzania świadomości własnego „ja” przy wykorzystaniu 

wcześniejszych doświadczeń, wspomnień, stanów emocjonalnych dziecka), 

-  Trening Interpersonalny, 

-  Burzę mózgów, 

-  Pracę w kręgu i rundki, 

-  Śpiew i muzykowanie, relaksację, 

-  Inscenizację, odgrywanie scenek,  

-  Metody Klanzy (terapia zabawą), 

- Metodę SWOT (określanie swoich słabych i mocnych stron oraz sposobów organizowania 

faktów, umożliwiającym zrozumienie danych i dostrzeżenie wynikających z nich 

konsekwencji), 

-  Metodę Weroniki Sherborne (ruchu rozwijającego), 

- Metodę Story Line (opowiadanie przez prowadzącego realnej lub fikcyjnej historii 

wdrażając dziecko do odpowiedzi, rozwinięcia, zakończenia historii, wykorzystuje się do 

tego naturalny entuzjazm, wiadomości i doświadczenia dziecka). 

W pracy z dziećmi wymagającymi oddziaływań socjoterapeutycznych możemy 

wykorzystywać program Treningu Zastępowania Agresji: 



- Trening Umiejętności Prospołecznych: nauczanie konstruktywnych umiejętności 

przejawiających się w określonych sytuacjach społecznych (przećwiczenie wybranych 

umiejętności prospołecznych; nauka komunikatów „Ja”; poznanie przez trenujących - 

deficytowych umiejętności społecznych i praca nad ich wyrównaniem; efektywne 

wykorzystanie poznanych umiejętności w różnych sytuacjach w przyszłości; 

- Trening Kontroli Złości: nauka stosowania kontroli złości w sytuacjach z życia 

codziennego; nauka technik redukowania złości i panowanie nad uczuciem złości; stosowanie 

reduktorów i monitów złości; nauka samo nagradzania się; rozpoznawanie sygnałów  

i wyzwalaczy złości; 

- Trening Wnioskowania Moralnego – rozwijanie wyższych poziomów etycznego 

rozumowania, korekcja egocentryzmu.  Program uwzględnia kreowanie pozytywne postaw 

 i zachowania dzieci i niwelowanie negatywnych zachowań. 

I. Cele pracy i zadania: 

 rozwinięcie umiejętności współpracy, pomagania sobie nawzajem, 

 nauka rozładowywania napięć, 

 nauka wyrażania uczuć,  

 rozbudzenie wiary w siebie i własne możliwości,  

 wyzwalanie emocji, 

 wyciszenie „relaks”, 

 ułatwianie nawiązywania kontaktów interpersonalnych, 

 podniesienie poziomu samoakceptacji, 

 obniżenie poziomu agresji, 

 nauka wartości etycznych, 

 nauka wyrażania swoich uczuć, nastrojów, stanów emocjonalnych, 

 radzenie sobie z lękiem, nieśmiałością, 

 motywowanie do osobistego rozwoju, 

 nauka stosowania umiejętności prospołecznych w życiu codziennym, 

 nauka redukowania złości, kontrola złości, 

 budowanie własnej tożsamości i pozytywnej samooceny dziecka (poznawanie swoich 

mocnych stron), 

 poznawanie mechanizmów uzależnień, 

 kształtowanie i wzmacnianie umiejętności życia i działania w grupie, 

 kształtowanie umiejętności porozumiewania się,  

 rozszerzanie kompetencji radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,  

 uczenie dziecka radzenia sobie z poczuciem bezradności i bezsensu, 

 wzmacnianie poczucia kontroli i poczucia wpływu na swoje zachowanie, 

 budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, 

 rozwijanie samoświadomości, 

 wzmacnianie zdolność do krytycznej oceny zachowań własnych i innych ludzi, 

 kształtowanie umiejętność samodzielnego wydawania osądów moralnych.   

Proponowana tematyka zajęć: 

1.Komunikacja (rodzaje, sposoby komunikacji, nauka słuchania i komunikowania się): 

- komunikacja w rodzinie 

- komunikacja w klasie, szkole 

- komunikacja w społeczeństwie. 

2. Uczucia (rodzaje uczuć, nazywanie ich, rozpoznawanie, nauka wyrażania uczuć). 

3. Więzi 



4. Jak pokonać nieśmiałość, lęk, strach, zakłopotanie. 

5. Komunikaty „Ja”. 

6. Samoświadomość (jaki jestem, ja i moi przyjaciele, ja i moja rodzina, ja i wartości, moje 

wady i zalety). 

7. Radzenie sobie ze złością (cechy złości, termometr złości, wyzwalacze, sygnały, reduktory, 

monity, samonagradzanie się, kontrola złości). 

8. Moje wartości. 

9. Rozwiązywanie konfliktów. 

Opracowanie autorskie: Monika Kędzior 

 

 

  


