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Wstęp 

Według raportu CBOS1
 z roku 2020 w różnych formach pieczy zastępczej w Polsce 

przebywało 71,5 tys. dzieci pozbawionych możliwości dorastania w rodzinach biologicznych. 

Piecza zastępcza jest to system rodzin i domów zastępczych mających umożliwić normalne 

dorastanie małoletnim. Dzieci/młodzież trafiają do pieczy zastępczej ze względu na 

przedwczesne odejście rodziców biologicznych lub występowanie znaczących trudności 

wychowawczo-opiekuńczych w środowisku rodzinnym. W przypadku dzieci ze środowisk 

trudnych, celem systemu pomocy społecznej i pieczy zastępczej jest przywrócenie rodziny 

biologicznej do możliwości wychowywania swojego dziecka. Jest to proces żmudny  

i pracochłonny, w ramach którego m.in. zwiększa się kompetencje zawodowe rodziców 

biologicznych. 

Dzieci znajdujące się w pieczy zastępczej, podobnie jak każdy, są zobowiązane do 

wypełnienia obowiązku kształcenia szkolnego. Trudne doświadczenia, przez jakie przeszły, 

mają wpływ na ich możliwości nauki i na to, czy odnajdą się w środowisku szkolnym. Zdarza 

się, że dzieci z pieczy zastępczej przejawiają zachowania problemowe lub powtarzają 

niewłaściwe wzorce funkcjonowania ze swojego środowiska rodzinnego. Istotnymi 
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trudnościami w funkcjonowaniu szkolnym mogą być problemy psychiczne, jak np. 

alkoholowy zespół płodowy. 

Myślą przewodnią przy przygotowywaniu poradnika dla pracowników oświaty jest 

propagowanie wiedzy związanej z funkcjonowaniem szkolnym dzieci z pieczy zastępczej. 

Poradnik został ułożony w nawiązaniu do wyników badania kwestionariuszowego, w którym 

rodzice zastępczy m.in. określali swoją opinię na temat współpracy ze szkołą i opisywali co, 

ich zdaniem, zwiększyłoby jakość funkcjonowania podopiecznych w szkole. 

W poradniku przedstawiona została teoria przywiązania, która tłumaczy mechanizmy 

stojące za tworzeniem się umysłu każdego człowieka. Dla dzieci i dorastającej młodzieży 

mechanizmy te są jednak szczególnie istotne. Teoria przywiązania, zaproponowana przez 

Johna Bowlby i rozwijana przez Mary Ainsworth, skutecznie tłumaczy genezę zaburzeń 

pojawiających się u dzieci i młodzieży, które w dalszym (dorosłym) życiu mogą wpływać na 

funkcjonowanie emocjonalne i społeczne. 

 Opisane zostały trudności i zaburzenia psychologiczne, na jakie mogą być narażeni 

małoletni z pieczy zastępczej. Dzieci te często wywodzą się ze środowisk doświadczających 

problemów alkoholowych, co stoi za częstą diagnozą alkoholowego zespołu płodowego (ang. 

Fetal Alcohol Syndrome – FAS). Jak podają badania, dzieci z pieczy zastępcze w porównaniu 

do swoich rówieśników z rodzin pełnych, cechują się zwiększoną ilością objawów zaburzeń 

zachowania (np. agresji), zaburzeń nastroju (np. depresji) czy podjętych prób samobójczych. 

         W stosunku do poruszanych w poradniku zagadnień o funkcjonowaniu i trudnościach 

dzieci z pieczy zastępczej, w poszczególnych częściach zostały zaproponowane możliwości 

wsparcia dzieci w przypadku wykrycia danych trudności. Przeznaczeniem poradnika jest  

w sposób prosty dostarczyć pracownikom oświaty wiedzę dotyczącą dzieci z pieczy 

zastępczej i zaburzeń psychologicznych, jakich mogą doświadczać. 
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Rozdział 1 

Opinia rodziców zastępczych 

         Przygotowanie niniejszego poradnika zostało poprzedzone badaniem opinii rodziców 

zastępczych na temat funkcjonowania ich dziecka w szkole. Badanie to posłużyło autorom  

w zorientowaniu się, jakie kwestie związane z funkcjonowaniem szkolnym, w opinii 

rodziców zastępczych, są najważniejsze i wymagają opisania w poradniku. W tym rozdziale 

zapoznać się można z opisem tego badania i uzyskanymi wynikami. 

 

I. Metoda przeprowadzonego badania 

         Badanie zostało przeprowadzone w formie kwestionariusza internetowego, który był 

udostępniany rodzicom zastępczym dzięki życzliwości PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie) i MOPR (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) w różnych miastach. Rodzice 

zastępczy mieli też możliwość znalezienia badania na platformie facebook.com. 

         Maksymalna liczba uczestników badania wynosiła 121 osób, ale zdarzały się 

przypadki gdy badani nie odpowiadali na niektóre pytania. 

         Kwestionariusz składał się z 16 pytań mierzących różne zagadnienia związane  

z funkcjonowaniem szkolnym dzieci z pieczy zastępczej. Uzyskane wyniki i opinie rodziców 

zastępczych zostały przedstawione dalej. 

 

II. Wyniki badania kwestionariuszowego 

         Większość badanych rodziców zastępczych określiła pozytywnie swoją współpracę ze 

szkołą. W większości przypadków badani są dobrze poinformowani o sytuacji ich 

podopiecznych w szkole. Informacje zwrotne o dzieciach są najczęściej wystarczające  

i przekazywane zrozumiale. Większość badanych nie chce zmiany aktualnego sposobu 

przekazywania informacji. 

Ponad połowa badanych określiła, że działania szkoły w aspekcie rozwiązywania  

i zapobiegania problemom rozwojowym nie są wystarczające. W pytaniach o wiedzę 

pracowników oświaty na temat trudności i funkcjonowania psychicznego dzieci i młodzieży 

wychowujących się w rodzinach zastępczych badani w większości odpowiadali, że jest ona 
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niewystarczająca. W pytaniu o wiedzę pracowników oświaty na temat alkoholowego zespołu 

płodowego (FAS) w zdecydowanej większości badani określili, że jest ona niewystarczająca.  

         Rodzice zastępczy określali, jakie problemy wychowawcze pojawiały się lub 

pojawiają u wychowanków. Najczęściej podawane były problemy emocjonalne i zaburzenia 

zachowania, a następnie zachowania buntownicze i agresywne oraz nadpobudliwość 

psychoruchowa. W kwestionariuszu zapytano o najczęściej zauważane problemy  

z zachowaniem u wychowanków i były to: agresja słowna, agresja fizyczna, kradzieże, 

wagary i używki. 

         Na pytania istotne z perspektywy poradnika, czyli o oczekiwania rodziców 

zastępczych co do działań szkoły względem dziecka w sytuacji dnia codziennego i w sytuacji 

wystąpienia trudności, badani dawali różne odpowiedzi. W przypadku oczekiwań względem 

szkoły w stosunku do dziecka, najczęściej zaznaczano potrzebę zrozumienia, współpracy  

i spersonalizowanego działania. Z odpowiedzi wyłania się potrzeba dobrego poznania sytuacji 

dziecka, jego możliwości w nauce i kondycji psychologicznej. Rodzice zastępczy zaznaczają, 

że ich wychowanek może wymagać dodatkowej ilości lekcji, aby nie odbiegać poziomem od 

reszty klasy.   

Rodzice zastępczy często odpowiadali, że w obliczu trudności oczekują współpracy ze 

strony szkoły. Współpraca może mieć tu charakter dostosowania wymagań do możliwości 

dziecka czy też zaproponowania konkretnych działań. Często pojawiają się odpowiedzi 

świadczące o gotowości podejmowania wspólnych działań w ramach współpracy między 

rodzinami zastępczymi a szkołą. Bardzo często poruszanym wątkiem jest pomoc 

specjalistów-psychologów. Możliwe, że rodzice zastępczy rozumieją użyty w pytaniu zwrot 

,,trudności” jako problemy psychiczne, a nie np. ucieczki czy akty kradzieży. Często 

pojawiają się opinie, że dzieci z rodzin zastępczych mogą mieć problemy ze swoimi 

możliwościami intelektualnymi czy emocjonalnymi. W odpowiedziach często podkreślane, że 

w obliczu trudności, rodzice zastępczy oczekują dodatkowych zajęć dla dzieci. W przypadku 

tych odpowiedzi ,,trudności” w pytaniu są pewnie rozumiane jako problemy w nauce  

i edukacji.  

         Badani określili, jakie działania ze strony szkoły wsparłyby rodziców zastępczych  

w wychowywaniu dzieci. Najwięcej badanych zgłosiło, że takim działaniem powinno być 

poświęcanie większej ilości czasu na pracę z uczniami słabszymi, mającymi problemy 
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edukacyjne. Następna spora grupa badanych określiła, że warto, aby pomiędzy rodzicami  

a nauczycielami trwała regularna wymiana informacji o zmianach w funkcjonowaniu dzieci, 

szczególnie w sytuacji pojawienia się problemów. 
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Rozdział 2 

Teoria przywiązania i wpływ problemów w rozwoju bezpiecznego stylu 

przywiązania. Możliwości wsparcia 

Teoria przywiązania w świetle badań naukowych i obserwacji dzieci skutecznie 

tłumaczy pojawianie się zaburzeń czy trudności w funkcjonowaniu dzieci z pieczy zastępczej. 

Dziecko, które znalazło się w rodzinie zastępczej, może przejawiać objawy związane  

z problemami w kształtowaniu zdrowego przywiązania do opiekunów lub też wykształcić 

zaburzony styl przywiązania. 

Teoria przywiązania Johna Bowlby’ego jest głównie wynikiem obserwacji cierpienia 

dzieci w sytuacji oddzielenia od bliskich. Zgodnie z teorią przywiązania, niemowlę w ciągu 

pierwszych ośmiu miesięcy życia jest szczególnie predysponowane do budowania więzi. Po 

tym okresie stworzenie więzi wciąż jest możliwe, ale trudniejsze. W trzecim roku życia 

przywiązanie dziecka do opiekuna jest już dosyć stabilne2
, aczkolwiek dalsze badania 

wskazują, że może jednak ulec zmianie. 

Według teorii Bowlby’ego przywiązanie spełnia biologiczną funkcję ochrony,  

a tworzenie się intymnych, trwałych więzi pomiędzy osobami ma podstawowe znaczenie dla 

rozwoju jednostki
2. Małe dziecko jest zupełnie zdane na opiekuna, nie jest w stanie przeżyć  
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w osamotnieniu. Przywiązanie jest zatem podstawową potrzebą i warunkiem przetrwania 

dziecka, co więcej - tworzenie więzi przebiega podobnie u wszystkich ludzi i jest niezależne 

od kultury. Dziecko jest biologicznie przygotowane do tworzenia więzi, co potwierdza także 

wiele badań Schaffera3. Przychodzi ono na świat z całą gamą różnych umiejętności  

i zachowań, jest ukierunkowane na odbieranie bodźców płynących od innych ludzi. 

Myśl Bowlby’ego miała wielu kontynuatorów i do tej pory zajmuje wielu badaczy. 

Jedną z nich była Mary Ainsworth, współpracowniczka Bowlby’ego. Podstawową metodą 

badawczą Ainsworth była obserwacja; wraz ze współpracownikami opracowała Procedurę 

Obcej Sytuacji, która pozwala dokonać jakościowej oceny przywiązania - opisać je w postaci 

wzorca. Ainsworth prowadząc badania wyodrębniła trzy wzorce: bezpieczny, lękowo-

unikający oraz lękowo-ambiwalentny. Później Mary Main i Judith Solomon4
 dodały 

kolejny, czwarty styl przywiązania – zdezorganizowany. Obejmował on większość dzieci, 

które nie zakwalifikowały się do poprzednich grup. 

Sama Procedura Obcej Sytuacji polega na obserwacji zachowania dziecka w nowym 

otoczeniu podczas krótkiej rozłąki z matką i po jej powrocie oraz w obecności obcej osoby. 

Badanie jest przeprowadzane zazwyczaj w nieznanym dziecku pokoju zabaw, natomiast cała 

procedura jest starannie zaplanowana - pod względem epizodów, kolejności i czasu trwania 

wydarzeń5
. 

W dalszej części rozdziału znaleźć można opisy stylów przywiązania wyodrębnionych 

na podstawie badań. Oprócz definicji danego stylu przywiązania znaleźć można typowe 

zachowania szkolne, jakie się z nimi wiążą. Najzdrowszy styl przywiązania to „bezpieczny 

styl przywiązania” - wiąże się on z mniejszym ryzykiem pojawienia się trudności czy 

zaburzeń w funkcjonowaniu ucznia. Problemy w czasie rozwoju przywiązania z opiekunem 

mogą spowodować wykształcenie stylu innego niż bezpieczny (tzw. stylu pozabezpieczany). 

Pozostałe style zwiększają ryzyko pojawienia się trudności czy zaburzeń, które mogą 

wpływać na funkcjonowanie w szkole. Poniżej mogą Państwo znaleźć opisy poszczególnych 

stylów przywiązania, wraz z propozycjami metod wspierania funkcjonowania takich dzieci  

w szkole.  
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I. Bezpieczny styl przywiązania 

Dzieci, które mają ufną więź (przywiązanie bezpieczne), aktywnie poszukują bliskości 

i kontaktu z matką oraz dążą do interakcji z nią. Będąc w nowym miejscu, w obecności matki 

eksplorują otoczenie, ale co jakiś czas powracają do niej bądź w inny sposób podtrzymują  

z nią kontakt (na przykład roczne dzieci mogą dążyć do odzyskania kontaktu fizycznego). 

Dzieci u których wykształcił się bezpieczny styl przywiązania uspokajają się, kiedy odzyskują 

bliskość z matką. Osoba obca nie jest w stanie ukoić małego dziecka podczas separacji  

z matką. Osoby o ufnej więzi tworzą wewnętrzny model opiekuna jako osoby dostępnej 

fizycznie i emocjonalnie, wrażliwie reagującej na ich sygnały i kochającej.  Jednocześnie ich 

obraz siebie jest komplementarny– odbierają siebie jako zasługujących na miłość i na 

zaspokojenie własnych potrzeb5
. 

 

Funkcjonowanie szkolne  

 W świetle badań styl bezpieczny jest najbardziej wskazany dla prawidłowego rozwoju 

dzieci
6. Osoby, które wykształciły przywiązanie bezpieczne, lepiej radziły sobie z kontrolą 

emocji oraz widziały świat bardziej optymistycznie. Dzieci z bezpiecznym stylem 

przywiązania postrzegały siebie jako cenione i warte szacunku. Dzieciom takim łatwiej jest 

wchodzić w kontakty z rówieśnikami ze względu na posiadanie kompletnych umiejętności 

społecznych. Stwierdzono, że dzieci te uzyskiwały stosunkowo wyższe oceny w szkole
7
,  

a także skupiały większą uwagę na lekcjach. 

 Dzieci, które wykształciły bezpieczne przywiązanie, w mniejszym stopniu przejawiają 

zaburzenia zachowania czy trudności w życiu szkolnym. Można przypuszczać, że uczniowie 

o pozytywnej postawie względem nauki czy rówieśników, rozwinęli właśnie ten styl 

przywiązania.  

 Dzieci z pieczy zastępczej w większości nie mają możliwości rozwinięcia 

bezpiecznego stylu przywiązania. Pobyt w domach dziecka, zmiany środowiska domowego 

destrukcyjnie wpływają na ten obszar funkcjonowania dzieci i młodzieży. Prowadzi to do 

rozwoju innych pozabezpieczanych stylów przywiązania. 
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II. Lękowo-ambiwalentny styl przywiązania 

Dzieci o stylu lękowo-ambiwalentnym w niewielkim stopniu eksplorują otoczenie. 

Można u nich zaobserwować za to bierność i rozdrażnienie. Dzieci o tym stylu przywiązania 

pozostają blisko matki, ale sposoby nawiązania z nią kontaktu są uboższe niż u dziecka  

o więzi ufnej. Podczas rozłąki doświadczają dystresu, ale raczej sygnalizują swój protest, 

aniżeli aktywnie poszukują matki. W sytuacji powrotu rodzica obecne jest dążenie do 

bliskości, jak i opieranie się kontaktowi. Większość dzieci, która mają więź ambiwalentną 

będzie okazywać gniew, a także – w przeciwieństwie do dzieci przywiązanych bezpiecznie – 

nie będzie dawała się łatwo uspokoić. Ich obraz opiekuna będzie zawierał cechę małej 

przewidywalności, ponieważ opiekun nie jest spójny w sposobie reagowania na dziecko. 

Sygnały o dużym natężeniu mają większą szansę wywołania odpowiedzi ze strony rodzica.  

Osoby, u których ukształtował się ten styl przywiązania, posiadają obraz opiekuna 

jako nieodstępnego emocjonalnie i niereagującego na ich sygnały. Dziecko przywiązane do 

opiekuna w sposób ambiwalentny ma poczucie ograniczonej możliwości wpływania na 

innych, a także przeświadczenie, że jego potrzeby emocjonalne nie zawsze mogą zostać 

zaspokojone
5
. 
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Funkcjonowanie szkolne
8
 

 Po uczniu z lękowo-ambiwalentnym stylem przywiązania można spodziewać się wielu 

różnych zachowań, które wyrażone są w sposób bardzo ekspresyjny. Takie dziecko może być 

„mieszanką różnych uczuć”. W celu zdobycia uwagi nauczyciela czy innych uczniów, może 

zachowywać się w sposób niestandardowy czy nawet prowokacyjny. Dziecko te może być 

postrzegane jako dusza towarzystwa, jednakże w bliższych kontaktach zachowuje się oschle – 

postrzega innych jako odrzucających. Nie radzi sobie w sytuacjach o dużym natężeniu stresu. 

 W klasie takie dziecko może podejmować szereg aktywności, mających na celu 

zwrócenie na siebie uwagi, np. poprzez wyrywanie się do odpowiedzi, chęć do przygotowania 

tablicy czy też irytujące komentowanie wydarzeń w klasie. 

 Zachowanie dziecka z tym stylem przywiązania może cechować się agresją  

i skłonnością do buntu. Względem rówieśników może być niedelikatne i dopuszczać się 

kłamstw czy znęcania.  

 

Możliwości wsparcia8
 

 Dzieci z lękowo-ambiwalentnym stylem przywiązania najlepiej funkcjonują w 

środowisku, które jest przewidywalne, bezpieczne i spokojne. Powinny wiedzieć, które 

aktywności zwrócą na nie uwagę nauczyciela, bez narażania klasy na chaos – pozwoli to na 

przeprowadzenie lekcji w ładzie.  

 W przypadku takiego dziecka warto wytworzyć w klasie atmosferę życzliwości – nie 

będzie czuło się wtedy osamotnione i odrzucone. Istotne może okazać się unikanie 

nadmiernej krytyki i kar polegających na odrzuceniu czy alienacji, ponieważ może to 

doprowadzić do eskalacji zachowań niepożądanych.  

 Nauczyciele w stosunku do tych dzieci nie powinni być nadopiekuńczy. W przyszłości 

poskutkuje to tym, że nie będą potrzebowały zwracać na siebie uwagę innych osób. 

 



 

 

14 
 

III. Lękowo-unikający styl przywiązania 

Styl lękowo-unikający w Procedurze Obcej Sytuacji można rozpoznać, kiedy dzieci są 

bardziej zaangażowane w eksplorowanie otoczenia, aniżeli poszukiwanie bliskości 

przywiązaniowej5
. W sytuacji rozstania okazywanie emocji jest niewielkie, podobnie  

w trakcie powrotu matki można zaobserwować niewielkie zmiany, jednakże badania poziomu 

kortyzolu (hormonu stresu) wskazują, że jest zupełnie inaczej – w badaniach dzieci 

zaobserwowano podwyższony poziom tego hormonu
9. Dzieci w kontakcie z opiekunami są 

przeświadczone, że muszą sobie radzić same. Ich opiekunowie charakteryzują się mniejszą 

gotowością do odpowiedzi na sygnały dziecka.  

Dziecko z unikającym stylem przywiązania ma model opiekuna jako osoby nie zawsze 

dostępnej, często niereagującej. Opinia takiego dziecka na swój temat charakteryzuje się 

brakiem poczucia skuteczności, sprawczości i niską samooceną5
. 

 

Funkcjonowanie szkolne
8
 

 Dzieci takie można określić słowami „ciche”, „grzeczne” i „wycofane”. W sytuacjach 

społecznych raczej nie dążą do zwracania na siebie uwagi innych i unikają ekspozycji na tle 

grupy. Uczniów z lękowo-unikającym stylem przywiązania można opisać jako nieśmiałych. 

Dzieci te częściej dążą do kontaktu z dorosłymi niż z rówieśnikami, może się więc zdarzyć, 

że uczeń z tym stylem przywiązania będzie częściej wchodził w interakcję z nauczycielami, 

niż dzieci bezpiecznie przywiązane. 

 Istnieje ryzyko, że w nieznanej i nowej sytuacji dzieci z lękowo-unikającym stylem 

przywiązania staną się małomówne i wyizolowane społecznie. Stres i niespodziewana nowość 

łatwo wywołują u nich nadmierną stymulację, co z kolei może sprawić, że dzieci te zaczną 

zachowywać się impulsywnie i niespokojnie. Takie sytuacje wiążą się z narastaniem 

frustracji. 

 W klasie uczniowie ci nie będą w centrum uwagi rówieśników. Preferują oni spokojne 

rozmowy na uboczu z pojedynczymi rówieśnikami, a nie z większą grupą. Przekłada się to na 

raczej ograniczoną liczbę znajomych ucznia z lękowym stylem przywiązania. 
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Możliwości wsparcia
8
 

 Pracując z uczniem z lękowo-unikającym wzorcem przywiązania należy stosować 

nienarzucające, pozytywne i zachęcające podejście. Należy unikać nagłej i nadmiernej 

stymulacji, która prowadzi do rozproszenia uwagi ucznia. Warto ustalić, czy istnieje rodzaj 

zadań, którego wykonanie wpływa uspokajająco i aktywizująco na dziecko. 

 Nauczyciele powinni uważać, aby nie skusić się na wchodzenie w zbyt aktywny 

kontakt z dzieckiem – w celu objęcia takiego ucznia dodatkową uwagą i wsparciem. 

Nauczyciele powinni zachować gotowość wycofania się w sytuacji, gdy uczeń nie jest  

w stanie znieść skrócenia relacji nauczyciel-uczeń. 

 

IV. Zdezorganizowany styl przywiązania 

Wyodrębniony przez Main i Solomon4
 czwarty styl przywiązania, nazwany 

zdezorganizowanym, charakteryzuje się dużą chaotycznością zachowań dzieci oraz ich 

tendencją do wchodzenia w otwarte zachowania konfliktowe. Dzieci z tej grupy nie mają 

żadnej skutecznej strategii działania w kontekście radzenia sobie ze stresem podczas rozłąki  

z opiekunem – brak im jasnego dla obserwatora celu i intencji zachowań. U dzieci zazwyczaj 

następują wzajemnie sprzeczne zachowania, źle ukierunkowane, niepełne i przerywane. 

Zaobserwowano u nich przeciwstawne ruchy, zachowania sprawiające wrażenie niezgodnych 

z domyślnymi intencjami (np. zbliżanie się do matki z odwróconą głową), ale i takie, które 

mogą wskazywać na lęk przed opiekunem (np. skulone ramiona, przestraszona twarz). 

Ponadto, u dzieci ze zdezorganizowanym stylem przywiązania widoczne są nie tylko 

zachowania niekompletne, ale także częste zmiany nastroju. Badania w tej grupie wykazują 

podwyższony poziom kortyzolu (hormonu stresu)
10

. 

 W wypadku zdezorganizowanego stylu przywiązania wewnętrzne obrazy i opinie na 

temat rzeczywistości nie kształtują się tak jak u innych dzieci - są niespójne i uproszczone. 

Typowymi cechami osób o więzi zdezorganizowanej są: trudność w nawiązaniu  

i utrzymywaniu bliskich relacji z ludźmi, chaotyczne reprezentacje siebie i bliskich osób, 

negatywny obraz siebie czy trudności w regulacji nastroju. Dziecko postrzega siebie jako 

osobę potężną, ale złą, a opiekuna jako osobę niedostępną i przerażającą. W tej grupie dzieci 

występuje duże ryzyko przyszłych trudności czy psychopatologii. 
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Funkcjonowanie szkolne
8
  

 Dzieci z zdezorganizowanym stylem przywiązania mogą swoim zachowaniem 

sprawiać wiele trudności. Chaotyczne wychowanie przez rodziców często prowadzi do tego, 

że dzieci mają problemy z agresją, zachowaniami destrukcyjnymi czy społecznym 

osamotnieniem. Dzieci takie mogą mieć problemy z szanowaniem innych osób  

i respektowaniem zasad panujących w klasie. 

 Dzieci z przywiązaniem zdezorganizowanym mogą postrzegać inne osoby jako 

potencjalne źródło zagrożenia. Prowadzi to do tego, że w relacjach z rówieśnikami mogą 

zachowywać się wrogo lub wycofywać się ze znajomości. Dzieci posiadają skąpe 

umiejętności radzenia sobie w relacjach społecznych w porównaniu do uczniów  

z bezpiecznym przywiązaniem.  

 

Możliwości wspierania8
 

 „Praktyczne podejście do uczniów ze zdezorganizowanym wzorcem przywiązania  

polega na zapewnieniu im maksymalnie bezpiecznego środowiska. Sytuacje wywołujące lęk 

powinny być ograniczone do minimum poprzez stosowanie jasnych zasad i procedur. 

Bezpieczeństwo i przewidywalność, połączone ze świadomością, zrozumieniem oraz 

konsekwencją ze strony dorosłych, mogą pomóc tym dzieciom zmienić ich doświadczenia 

związane z wzorcem przywiązania z przeszłości. Duże znaczenie ma perspektywa 

długofalowych i pozytywnych relacji, jak również staranne przygotowywanie dziecka do 

wszelkich zmian, w celu uniknięcia poczucia izolacji i odrzucenia.” 8 

 

 

Opisane powyżej wzorce przywiązania z czasem mogą ulec zmianie i być poprawiane ze 

względu na doświadczanie pozytywnych wrażeń w funkcjonowaniu szkolnym jak  

i doświadczeń interpersonalnych.  
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Rozdział 3 

Wpływ zaburzenia przywiązania - Reaktywne zaburzenie więzi  
(ang. Reactive Attachment Disorder - RAD) 

         W literaturze związanej z teorią przywiązania można znaleźć szereg artykułów 

podnoszących problem wyjątkowo szerokiego wachlarza zaburzeń czy trudności 

psychologicznych jakie wiążą się z zakłóceniem wczesnej więzi dziecko-matka. Istnieje 

zaburzenie, które jest związane wyłącznie z zakłóceniem rozwoju więzi dziecka  

z najbliższymi i które dotyka przeważnie dzieci z pieczy zastępczej. Zaburzeniem tym jest 

Reaktywne zaburzenie więzi (ang. Reactive Attachment Disorder – RAD). 

         Teoria przywiązania zaproponowana przez Bowlby'ego i rozwijana przez Mary 

Ainsworth postuluje, że okres do 5. roku życia każdego człowieka jest krytyczny pod kątem 

budowania relacji z najbliższym opiekunem (najczęściej matką). W okresie do 6. roku życia  

u każdego człowieka kształtują się różne style przywiązania, których charakter jest 

uzależniony od cech i zachowania dziecka i od podejścia matki do zajmowania się dzieckiem. 

Badacze spośród stylów przywiązania za najzdrowszy uznają  „styl bezpieczny”, który wiąże 
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się z żywym zainteresowaniem i opieką matki względem dziecka oraz zaufaniem dziecka do 

matki. 

         Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinach 

biologicznych, często przed ukończeniem 5. roku życia trafiają do domu dziecka lub rodziny 

zastępczej. Dzieci takie z wysokim prawdopodobieństwem nie wykształciły jeszcze 

stosownego stylu przywiązania. Często zdarza się też, że dzieci z pieczy zastępczej przed 

opuszczeniem rodziny biologicznej przeżywały trudności w kształtowaniu przywiązania, co 

wiąże się np. z doświadczaniem braku zainteresowania ze strony rodziców biologicznych czy 

nawet przemocą z ich strony. 

         Małoletni, którzy na początku swojego życia nie mieli możliwości wykształcenia 

bezpiecznego przywiązania, narażeni są na doświadczanie trudności psychologicznych  

w dalszym życiu. Psychologowie zauważyli często powtarzający się zestaw patologicznych 

zachowań i cech w przypadku takich dzieci, który skłonił ich do określenia nowego kryterium 

zaburzenia psychologicznego. Zaburzeniem tym jest reaktywne zaburzenie więzi (RAD). 

Kryteria RAD można znaleźć w dwóch najszerzej używanych na świecie klasyfikacjach 

chorób tj. DSM-V i ICD-10. 

         Kryteria dla diagnozy RAD w przypadku obu klasyfikacji są zbliżone, ale na potrzeby 

tego tekstu podane zostały kryteria z DSM-V. Kryteria diagnostyczne RAD
11 

to: 

A. Stały wzór zahamowanych, emocjonalnie wycofanych zachowań względem dorosłych 

opiekunów, manifestujący się poprzez oba z podanych: 

1. Dziecko rzadko lub minimalnie poszukuje pocieszenia, gdy jest zaniepokojone. 

2. Dziecko rzadko lub minimalnie reaguje na pocieszenie, gdy jest zaniepokojone. 

B. Ciągłe* społeczne i emocjonalne trudności, odznaczające się przynajmniej dwoma  

z poniżej podanych: 

1. Minimalna społeczna i emocjonalna reakcja na innych. 

2. Ograniczony pozytywny afekt (nastrój). 

3. Okresy niewytłumaczalnej drażliwości, smutku czy lęku, które są widoczne nawet 

w trakcie niegroźnej interakcji z opiekunami. 

C. Dziecko doświadczyło wyjątkowo niewystarczającej opieki, dowiedzionej przez 

przynajmniej jedno z poniżej podanych: 
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1. Społeczne lekceważenie lub zaniedbanie w postaci stałego braku podstawowych 

emocjonalnych potrzeb pocieszenia, stymulacji i zaangażowania ze strony 

dorosłych opiekunów. 

2. Powtarzające się zmiany podstawowych opiekunów, które ograniczają możliwość 

uformowania stabilnego przywiązania (np. stałe zmiany rodzin zastępczych). 

3. Wychowywanie w nietypowych warunkach, które wyraźnie ograniczają 

możliwość uformowania osobistego przywiązania (np. pobyt w instytucji z dużą 

liczbą dzieci względem liczby opiekunów) 

D. Opieka w Kryterium C jest uważana za przyczynę trudności zachowawczych z Kryterium 

A (tzn. trudności z Kryterium A zaczynają się brakiem adekwatnej opieki w Kryterium 

C). 

E. Objawy nie pokrywają się z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. 

F. Trudności zostały stwierdzone przed 5. rokiem życia. 

G. Dziecko ma przynajmniej 9 miesięcy życia. 

(*Ciągłe: Zaburzenie było obecne przez więcej niż 12 miesięcy.) 

         Zaburzenie RAD może pojawić się w każdym momencie życia dziecka, które  

z różnych powodów nie mogło wychowywać się w rodzinie biologicznej. Objawy i trudności 

związane z RAD można minimalizować terapeutycznie, jednakże najskuteczniejsze w tej 

kwestii jest zapewnienie małoletniemu pobytu w domu, w którym będzie mógł rozwinąć 

zdrowe przywiązanie do opiekunów. Taki dom może zapewnić rodzina zastępcza. 

 W przypadku RAD spotkać się można z podziałem tego zaburzenia na dwie postacie, 

które różnią się od siebie pod względem zachowań dominujących w obrazie funkcjonowania 

dzieci. Postacie te wiążą się z zahamowanym lub rozhamowanym zachowaniem względem 

otoczenia
12

. Postać zahamowana RAD cechuje się brakiem zaufania dzieci względem 

dorosłych – nie ufają im, ponieważ nieraz były przez nich okłamywane. Dzieci z tą postacią 

RAD nie wierzą, że kiedykolwiek spotkają osobę dorosłą, która jest godna zaufania. Dzieci  

z zahamowaną postacią RAD mogą wykazywać wyjątkową nadpobudliwość i problemy  

z przestrzeganiem zasad. W ich przypadku często zdarzają się napady złości i agresji, którą 

kierują na innych i na siebie. Główną cechą tej postaci RAD jest niechęć do bycia dotykanym 

przez innych – wiąże się to z tym, że dzieci te często doświadczają molestowania i przemocy 

w swoich rodzinach biologicznych. 
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 Postać rozhamowana RAD wyróżnia się „kleistością emocjonalną” w stosunku do 

innych osób. Dziecko ma wielu znajomych i bez problemu wchodzi w kontakty z nowymi 

ludźmi, jednakże znajomości te często są powierzchowne i nie prowadzą do tego, że dziecko 

z RAD będzie rzeczywiście angażować się w kontakty z daną osobą. Takie dziecko ma wielu 

znajomych, ale nie ma żadnego przyjaciela. Dziecko z rozhamowaną postacią RAD  

w stosunku do nauczycieli często dąży do jak najbliższego kontaktu – np. poprzez przytulanie 

czy siadanie na kolanach. Owa przymilność i powierzchowny urok są narzędziami 

wykorzystywanymi do manipulowania ludźmi z otoczenia. Dziecko dąży do uzyskania 

nagród czy też innych prezentów, korzystając w tym celu właśnie ze strategii przymilania się  

i manipulacji. Małoletni może każdemu opiekunowi czy nauczycielowi opowiadać, że to 

właśnie ona/on jest jego najulubieńszym wychowawcą.  

 

I. Wpływ zaburzenia przywiązania na funkcjonowanie szkolne 

  Funkcjonowanie szkolne dzieci z RAD może być związane z problemami w wielu 

różnych zakresach13. Dzieci te nie rozumieją relacji nauczyciel-uczeń i mogą mieć problemy  

z respektowaniem zasad panujących w klasie. Dzieci te nie zostały nauczone, jak należy 

zachowywać się w danych sytuacjach, mogą przejawiać nieposłuszeństwo w szkole. Brak 

umiejętności zawierania głębszych znajomości będzie wiązać się z samotnością, jednakże 

poważnymi objawami związanymi z RAD są: nadmierny krytycyzm wobec siebie i innych, 

brak zaufania, zaborczość i brak empatii. 

 Osoby z RAD, niezależnie od postaci zaburzenia, mają problem z rozumieniem tego, 

co jest złe a co dobre. Jako dzieci nie mogły dorastać w zwykłej rodzinie – nie mogły więc 

wykształcić stosownych strategii radzenia sobie w społeczeństwie, ale też nie zostało im 

pokazane, jak zachowywać się w etyczny i moralny sposób. Zaburzenie RAD może wiązać 

się ze skłonnością do popełniania przestępstw. W dzieciństwie - czyli okresie krytycznym dla 

socjalizacji – nie zostało pokazane tym ludziom, że nie wolno wynosić ze sklepu produktów 

bez płacenia czy też, że agresja w kontaktach z innymi nie służy do podtrzymania dobrej 

znajomości. 

 Uczniowie z RAD mogą nie rozumieć, że ich zachowanie jest niewskazane w oczach 

opinii społecznej. Dodatkowo, często zdarza się, że dzieci z patologicznych rodzin same 
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musiały utrzymywać i karmić swoje rodzeństwo, kiedy ich rodzice oddawali się nałogom. 

Często to chęć pomocy i opieki sprowadzała dzieci do konfliktu z prawem.  

 Poważnym problemem, z jakim muszą zmierzyć się rodzice zastępczy i nauczyciele 

jest to, że dzieci z RAD nie rozróżniają w swoim otoczeniu osób istotnych i nieistotnych.  

Z uwagi na nieumiejętność przywiązania się, wszyscy ludzie w ich otoczeniu postrzegani są 

tak samo. Dziecko, które rozwinęło bezpieczne przywiązanie wie, że jego rodzice, 

opiekunowie czy nauczyciele czują się za niego odpowiedzialni i są gotowi poświęcić mu 

czas. Dziecko z bezpiecznym przywiązaniem czuje też autorytet względem opiekunów i wie, 

że może na nich polegać – co odróżnia ich od nieznanych osób. Dziecko z RAD często nie 

widzi różnicy między opiekunami a nieznajomymi – nie rozumie, dlaczego miałoby ich 

traktować inaczej. Takie dziecko może zachowywać się skandalicznie względem nauczyciela 

na lekcji, ponieważ nie rozumie pozycji wychowawcy w porównaniu do uczniów. 

 

II. Możliwość wsparcia13
 

  Walka z RAD, czyli proces budowania w dziecku prawidłowego przywiązania  

i stosunku do otoczenia, jest procesem żmudnym i długotrwałym. Za realizację tego zadania 

odpowiedzialni są przede wszystkim rodzice zastępczy. Trudności w funkcjonowaniu dziecka 

z RAD nie zmieniają faktu, że musi ono uczyć się i przebywać z innymi dziećmi. Nauczyciel 

- gdy zostanie poinformowany o diagnozie RAD - powinien uzbroić się w cierpliwość do 

takiego dziecka. Wskazane by było, aby rodzice utrzymywali stały kontakt ze szkołą. Kontakt 

umożliwi wymianę informacji o postępach i osiągnięciach dziecka.  

Dzieci z RAD doświadczyły w życiu przeważnie złych lub pustych relacji z ludźmi;  

w późniejszym życiu mogą dalej realizować ten wzór, a nawet manipulować ludźmi, aby 

zachowywali się jak oni chcą. Na manipulację mogą być narażeni rodzice zastępczy, 

nauczyciele i inni uczniowie. W sytuacji, gdy nauczyciel zauważy podobne próby, powinien 

reagować spokojnie, ale stanowczo.   

Bardzo istotne jest wyznaczenie zdecydowanych granic, co w klasie można, a czego 

nie można robić i stanowcze respektowanie tych zasad. Nie jest wskazane nawiązywanie 

dużej bliskości, ponieważ wpłynie to na zacieranie granicy nauczyciel-uczeń, którą dziecko  

z RAD zacznie przekraczać. Trzeba mieć też na uwadze stosunek do pozostałych dzieci.  
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W miarę możliwości uczniowie powinni być traktowani tak samo, aby nikt nie poczuł się 

pomijany. 

Dzieci z RAD od pierwszych chwil swojego życia nie zaznały ciepła i pozytywnych 

opinii na swój temat. Ważne jest, aby zapewnić tym dzieciom jak najwięcej pochwał na temat 

ich zachowania i postępu w nauce. Należy unikać sztucznego wychwalania ucznia z RAD, 

jednakże pozytywne nagradzanie za postępy (np. pochwała na forum klasy) może prowadzić 

do tego, że uczeń zacznie wierzyć w siebie i w to, że ktoś się nim interesuje. 

Chwalenie dzieci z RAD przez nauczyciela jest istotne w toku terapii, jednakże równie 

ważne jest karanie i zwracanie uwagi. Uczeń najpewniej będzie miał problemy  

z zachowaniem w klasie i na przerwach, a zwracanie uwagi nie powinno odbywać się w ten 

sam sposób, jak w przypadku uczniów zdrowych. W odpowiedzi na zachowania niepożądane, 

jak np. bekanie czy głupie miny, powinno wystarczyć zignorowanie tego zachowania, 

jednakże w przypadku poważniejszych sytuacji (np. agresywne czy wulgarne zachowanie) 

reakcja nauczyciela powinna być zdecydowana. Uczeń powinien znać zasady i wiedzieć, co 

grozi za ich złamanie. Nie jest wskazane karanie na forum klasowym. Powinno się unikać kar 

polegających na odosobnieniu – dziecko z RAD może poczuć się, jakby znowu było 

zostawione samo sobie. Kary powinny pokazywać, że złamane zostały zasady, ale również 

dziecko powinno poznać, co zrobiło nie tak. Przykładową karą może być np. starcie tablicy. 

W przypadku dzieci z rodzin zastępczych często przygotowany jest specjalny system, 

jaki jest stosowany przez rodziców zastępczych. Istotne jest, aby nauczyciel został 

poinformowany o problemach dziecka i o zasadach stosowanych w tym systemie. Może się 

okazać, że rodzice zastępczy posiadają stosowny system nagród i kar, który byłby skuteczny 

również w klasie. 
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Rozdział 4 

Spektrum alkoholowych uszkodzeń płodu 

(ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorder– FASD) 
14 

 

         Dzieci i młodzież, które trafiają do różnych form pieczy zastępczej (np. rodzina 

zastępcza czy domy dziecka), w porównaniu do dzieci wychowujących się w zwykłych 

rodzinach są bardziej narażone na doświadczanie trudności psychologicznych. Tłumaczy się 

to przede wszystkim tym, że dzieci z pieczy zastępczej mają trudności lub nawet brak 

możliwości wykształcenia zdrowego przywiązania do opiekuna. Dodatkowo, dzieci które  

z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej, często pochodzą ze 

środowisk dysfunkcyjnych – przeżywających problemy z zaadaptowaniem się do 

społeczeństwa (np. ze względu na nieporadność zawodową rodziców). 

         Małoletni z pieczy zastępczej są narażeni nie tylko na trudności związane  

z zaburzeniem więzi z najbliższymi. Często się zdarza, że dzieci te pochodzą ze środowisk  

z problemem alkoholowym czy uzależnieniami od innych substancji. Regularnie zauważa się 

w takich środowiskach spożywanie narkotyków lub innych używek przez ciężarne matki, co 
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ma druzgocący wpływ na rozwijające się dziecko. Spożywanie nawet małych porcji alkoholu 

przez matkę w ciąży może wywołać liczne powikłania w rozwoju dziecka. 

         Spożywanie alkoholu przez matkę w ciąży może doprowadzić do rozwoju zaburzeń  

z grupy tzw. spektrum alkoholowych uszkodzeń płodu (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorder 

– FASD). FASD jest to zbiór różnych zaburzeń psychicznych i fizycznych, które łączy fakt 

spożywania alkoholu przez matkę w ciąży. 

         Wśród zaburzeń z grupy FASD jako najostrzejszy i związany z największą ilością 

objawów wskazywany jest Alkoholowy Zespół Płodowy (ang. Fetal Alcohol Syndrome – 

FAS). FAS jest to zespół zmian w budowie ciała i funkcjonowaniu mentalnym, jakie dotykają 

dziecko, którego matka spożywała alkohol w czasie ciąży. Z różnic fizycznych można 

wymienić szereg typowych cech twarzy wyróżniających dzieci z FAS i są to np.: wąska górna 

warga, wygładzona rynienka podnosowa czy krótkie szparki oczne. Zmiany fizyczne mogą  

z czasem ulec złagodzeniu i często nie są widoczne w dorosłym życiu, jednakże to zmiany  

w funkcjonowaniu mentalnym mogą mieć poważny wpływ na dorosłe życie dziecka z FAS. 

         Diagnoza psychologiczna FAS, sama w sobie, może dotyczyć różnych objawów i ich 

nasilenia. Główną przesłanką do zdiagnozowania FAS jest stwierdzenie, czy matka 

spożywała alkohol w czasie ciąży. W FAS to alkohol jest przyczyną doświadczania trudności 

przez dziecko, więc w sytuacji, gdy matka nie spożywała alkoholu w czasie ciąży należy 

postawić diagnozę innego zaburzenia psychicznego. 

         Spożycie alkoholu przez matkę w ciąży, oprócz wcześniej opisanych zmian 

fizycznych wpływa na funkcjonowanie psychologiczne dziecka. Dzieci z FAS nie posiadają 

w pełni wykształconych niektórych obszarów mózgu związanych np. z kontrolą emocji, 

analizowaniem faktów czy dostosowywaniem swoich  zachowań do sytuacji. Są to tylko 

przykłady zmian wywołanych płodową ekspozycją na alkohol. 

         Dzieci z FAS mogą mieć problemy ze zmysłami chemicznymi (tj. smakiem i węchem) 

i fizycznymi (tj. dotykiem i wzrokiem). Pojawienie się alkoholu w wodach płodowych 

wywołuje zmianę smaku otoczenia rozwijającego się dziecka, co wpływa na to że dziecko  

z FAS po urodzeniu czuje głównie mocne smaki/zapachy. W przypadku dotyku: dzieci z FAS 

mogą nie odczuwać słabszego nacisku czy bólu, co może spowodować że takie dziecko nie 

zauważy siniaka czy krwawiącej rany. 
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         Zachowanie osób z FAS różni się w zależności od wieku, a przede wszystkim od 

momentu zaczęcia stosownej terapii. Terapia FAS dąży do niwelowania negatywnego 

wpływu zaburzenia. Zważając na fakt, jak wiele dzieci z FAS trafia do pieczy zastępczej 

należy zauważyć, że ta forma pomocy społecznej umożliwia tym dzieciom uniknięcie 

dorastania w środowisku z problemem alkoholowym, a dodatkowo daje im możliwość 

podjęcia stosownej terapii w walce ze swoimi problemami. 

 

I. Wpływ FAS na funkcjonowanie szkolne
14 

 

 Spożywanie alkoholu przez matkę w ciąży może doprowadzić do uszkodzenia mózgu 

dziecka. To, który obszar mózgu zostanie najbardziej uszkodzony zależy od etapu ciąży  

i ilości wypitego alkoholu. Niezależnie od tego – nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w czasie 

ciąży! Uszkodzeniu mogą ulec różne obszary mózgu, więc manifestacja FAS może przybierać 

różne formy w zależności od osoby.   

 Do najczęściej zauważanych zmian związanych z płodową ekspozycją na alkohol 

zaliczany jest obniżony iloraz inteligencji. Iloraz inteligencji służy do oceny sprawności 

intelektualnej i takich zdolności jak rozumienie czy elastyczność umysłowa. Dzieci z FAS 

zadowalająco wypadają na testach inteligencji, jednakże najczęściej nie radzą sobie  

w codziennym funkcjonowaniu w szkole
13

. Główną przeszkodą w nauce w przypadku dzieci  

z FAS są problemy z pamięcią. Wiąże się to z uszkodzeniem obszaru mózgu związanego  

z procesami pamięciowymi. Uczniowie mogą zapominać informacje, które zostały podane im 

niedawno, ale także których uczyły się w perspektywie paru ostatnich dni. Poczucie, że 

poświęcony na naukę czas idzie na marne, może frustrować zarówno rodziców zastępczych, 

jak same dzieci. Opisane problemy z pamięcią mają również wpływ na funkcjonowanie 

szkolne – w końcu dzieci chodzą do szkoły w celu nauki nowych wiadomości. 

 Osoby z FAS mogą mieć problemy z szeregiem tzw. funkcji wykonawczych. Funkcje 

wykonawcze odpowiadają za organizację codziennego funkcjonowania i dzielą się m.in. na 

planowanie, organizowanie czynności, pamięć czy kontrolę emocji. Osoby z FAS mogą 

doświadczać trudności z nadążaniem za tokiem lekcji czy też z wykonywaniem zadań 

poleconych przez nauczyciela. Dodatkowo pojawiać się mogą problemy z uwagą – uczeń 

może skupiać się na nieistotnych elementach zadań lekcyjnych i mieć problemy  
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z przerzuceniem swojej uwagi na inne polecenia. Nieumiejętność skupienia uwagi może 

prowadzić do tego, że uczeń będzie przeszkadzał innym rówieśnikom. 

 W przypadku osób z FAS wyjątkowo problematyczna jest impulsywność i łatwe 

uleganie emocjom. Ich zachowanie może cechować się zmiennością nastrojów – szybko 

popadają w zachwyt lub w smutek i przygnębienie. Wysoka ekspresyjność i trudności  

w rozumieniu sytuacji społecznych często prowadzą do osamotnienia osoby z FAS.  

 Uszkodzenie mózgu w życiu płodowym może wpływać również na umiejętności 

rozumienia pojęć abstrakcyjnych. Osoby z FAS nie rozumieją metafor czy powiedzeń, np. 

lepiej powiedzieć „spójrz tutaj”, niż „rzuć okiem” – dziecko może nie zrozumieć metafory, co 

doprowadziłoby do nieporozumienia. Zdarza się, że dzieci z FAS później uczą się znaczenia 

takich pojęć jak czas czy wartość materialna (pieniężna). 

 Ze względu na płodową ekspozycję na alkohol zdarzyć się może, że zaburzeniu ulega 

budowa ciała dzieci z FAS. Pomimo dobrej diety, mogą one wyglądać na niedożywione. 

Podobnie jak ciało, objętość głowy również rozwija się wolniej w stosunku do rówieśników  

w podobnym wieku. 

 Skomplikowane środowisko szkolne może być dla nich szczególnie trudne. Dzieci 

mogą czuć się przytłoczone nowym otoczeniem i wymaganiami, którym nie mogą sprostać. 

Oprócz rozwoju fizycznego, dzieci z FAS często nie rozwijają się mentalnie tak jak 

rówieśnicy. Może to prowadzić do tego, że chętniej spędzają czas z dziećmi metrykalnie 

młodszymi od nich. Dzieci z FAS często trafnie opisuje stwierdzenie, że „są to sześciolatki  

w ciele dwunastolatków”. 

  

II. Możliwości wsparcia 

 „Metoda ośmiu kroków” - została ułożona w roku 1997 przez Deb Eversen i Jana 

Lutke w ramach projektu FACTS (Fetal Alcohol Consultation and Training Services). 

Powstała w celu wskazania nauczycielom paru prostych metod, jakie mogą ułatwić naukę 

dzieciom z FAS i pomóc w wykształceniu stosownego zachowania w szkole. Metoda ta 

została przetłumaczona na język polski przez Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa 

Oddział Śląski w Lędzinach15
. Składa się z ośmiu wskazówek służących do organizowania 

pracy z dzieckiem z FAS: 
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1. Konkret - Zasada ta wiąże się z używaniem prostych i konkretnych przekazów czy 

poleceń. W kontakcie z dzieckiem z FAS warto unikać dwuznacznych zwrotów czy aluzji. 

Krok ten tłumaczy się problemami w rozumieniu przenośni i pojęć abstrakcyjnych.  

W stosunku do dziecka z FAS warto zwracać się, jakby było młodsze, np. do 

szesnastolatka jak do dwunasto- czy dziesięciolatka. 

2. Stałość – dzieci z FAS najlepiej funkcjonują w środowisku, w którym nie występują nagłe 

i nieprzewidziane zmiany. Ważne jest, aby wypracować strategie prowadzenia lekcji, 

które nie będą zmieniane przez cały okres nauki dziecka. Dotyczy to przede wszystkim 

słownictwa – wskazane jest, aby rodzice w domu i nauczyciele używali podobnych 

zwrotów w kontakcie z dzieckiem. 

3. Powtarzanie – jest to najskuteczniejsza strategia przyswajania wiedzy i zdobywania 

umiejętności. Dzieci z FAS, szybko tracą z pamięci pozyskane informacje. W celu 

zachowania wiedzy skuteczne jest powtórne uczenie i powtarzanie materiału. 

4. Rutyna – wiąże się z wprowadzeniem regularnych czynności, które są powtarzane 

każdego dnia. Rutyna powoduje, że lekcje stają się przewidywalne i wiadomo, czego 

można się spodziewać. Obniża to poziom lęku dzieci i ułatwia codzienne funkcjonowanie. 

5. Prostota – podstawą nauki i komunikacji powinna być zasada „krótko i zwięźle”.  

W sytuacji, gdy do dziecka z FAS dociera zbyt wiele informacji, przestaje ono skupiać się 

na nich. Należy unikać zawiłych i długich wywodów na dany temat. 

6. Szczegółowość – dziecku z FAS powinno się udzielać dokładnych instrukcji, które krok 

po kroku doprowadzą do osiągnięcia celu. Np. zamiast „zajmij się tablicą”, należy 

powiedzieć „weź gąbkę, namocz ją i przetrzyj tablicę”. 

7. Zasady – w klasie powinny panować jasno określone zasady, do których przestrzegania 

każdy jest zobowiązany. Pomoże to dziecku z FAS w uporządkowaniu swojej przestrzeni 

i funkcjonowania, co jest istotne w odnoszeniu sukcesów szkolnych. 

8. Nadzór – dzieci z FAS, ze względu na trudności w codziennym funkcjonowaniu nie 

potrafią przewidzieć konsekwencji swoich zachowań. Prowadzi to do tego, że często 

postępują w sposób naiwny. Bez względu na wiek, wymagają stałej obserwacji, nadzoru  

i uwagi swoich opiekunów. Należy mieć pod kontrolą, czy dziecko nie chce, czy nie 

potrafi zrobić danej czynności - w tym drugim przypadku potrzebna okazać się może 

pomoc. Ważne jest też, aby nie wyręczać dziecka w danych czynnościach. Powinno uczyć 

się samo poprzez doświadczenie i samo podejmować decyzje. 
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Rozdział 5 

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi  
(ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD) 

16
 

 Zaburzeniem, które nie kojarzy się od razu z dziećmi z pieczy zastępczej, jest zespół 

nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder – ADHD). 

Badacze twierdzą, że głównym powodem rozwoju ADHD jest pokrewieństwo  

i dziedziczność, jednakże wśród przyczyn znaleźć można też czynniki środowiskowe. Do tej 

drugiej grupy zaliczane są takie przyczyny jak: zaniedbanie, bycie ofiarą znęcania czy pobyt 

w różnych formach opieki zastępczej. Wskazuje to na istnienie większego ryzyka rozwoju 

ADHD u dzieci z pieczy zastępczej. 

Na diagnozę ADHD składa się szereg objawów, a do najszerzej kojarzonych należą 

wysoka ruchliwość i problemy ze skupieniem (pełną kategorię diagnostyczną ADHD znaleźć 

można niżej). Oprócz nadaktywności ruchowej i problemów ze skupieniem uwagi, ważnym 

elementem składającym się na ADHD jest impulsywność. Osoby o wysokiej impulsywności 

często zrobią jakąś czynność, zanim się zastanowią i to zaplanują.  
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Nawiązując do faktu, że do pieczy zastępczej trafiają dzieci w różnym wieku, warto 

zadać pytanie, czy możliwe jest zauważenie objawów ADHD w codziennym funkcjonowaniu, 

niezależnie od wieku. Poniżej podane zostały kryteria diagnostyczne ADHD z klasyfikacji 

zaburzeń DSM-V, które mogą być stosowane niezależnie od wieku pacjenta. Kryteria te służą 

psychologom czy psychiatrom przy wystawianiu stosownej diagnozy, jednakże ich znajomość 

może okazać się przydatna również nauczycielom przy ocenie zaskakujących czy dziwnych 

zachowań swoich uczniów. 

 ADHD - Kryteria diagnostyczne DSM-V 
11

: 

A. U osoby badanej występuje trwały wzór zaburzeń uwagi i/lub nadaktywności-

impulsywności, który zaburza funkcjonowanie czy rozwój osoby, jak opisuje 1. i/lub 2. : 

1. Braki uwagi: Sześć (lub więcej) podanych poniżej symptomów pojawiało się 

przynajmniej przez 6 miesięcy, w stopniu niezgodnym z poziomem rozwojowym  

i negatywnie wpływającym bezpośrednio na społeczne i akademicko/zawodowe 

aktywności. 

Uwaga: Symptomy nie są objawami zachowań opozycyjnych, wrogości czy niepowodzeniem 

przy zrozumieniu zadania czy instrukcji. Dla starszych nastolatków (17 lat i więcej), 

wymagane jest przynajmniej 5 symptomów. 

a) Często nie jest w stanie skupić się na szczegółach lub z braku ostrożności popełnia 

błędy podczas zajęć szkolnych, w pracy zawodowej lub czasie wykonywania 

innych czynności (np. przeoczenie lub pominięcie szczegółów, brak dokładności w 

wykonywanych pracach). 

b) Często ma trudności ze skupieniem uwagi na zadaniach lub zabawie (np. trudności 

w utrzymaniu uwagi na wykładach, w czasie rozmowy lub w czasie lektury 

długiego tekstu). 

c) Często sprawia wrażenie, jakby nie słuchał, co się do niego mówi (np. jest 

nieobecny myślami, nawet mimo braku czynnika rozpraszającego uwagę). 

d) Często nie w pełni stosuje się do instrukcji i ma trudności z kończeniem zadań 

szkolnych, obowiązków domowych lub służbowych (np. rozpoczyna pracę nad 

zadaniem, jednak szybko ulega dekoncentracji i zbacza myślami na inny tor). 

e) Często ma trudności z organizacją zadań i aktywności (np. trudności w realizacji 

zadań następujących po sobie w sekwencji; trudności w utrzymaniu rzeczy  
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w należytym porządku; chaotyczna, zdezorganizowana praca; brak umiejętności 

zarządzania czasem; niedotrzymywanie ustalonych terminów). 

f) Często niechętnie angażuje się w zadania wymagające dłuższego wysiłku 

umysłowego, unika ich lub z nimi zwleka (np. zajęcia szkolne lub prace domowe; 

w przypadku osób dorastających i dorosłych: przygotowanie sprawozdań, 

wypełnianie formularzy, przeglądanie szczegółowych tekstów). 

g) Często gubi przedmioty niezbędne do realizacji zadań lub działań (np. przybory 

szkolne, ołówki, książki, narzędzia, portfele, klucze, dokumenty, okulary, telefony 

komórkowe). 

h) Często łatwo rozprasza się pod wpływem bodźców zewnętrznych (w przypadku 

osób dorastających i dorosłych dotyczy to także myśli niezwiązanych z daną 

sytuacją). 

i) Często zapomina o codziennych sprawach (np. o obowiązkach domowych,  

o załatwianiu spraw; w przypadku osób dorastający h i dorosłych –  

o oddzwanianiu, płaceniu rachunków, dotrzymywaniu terminu spotkań). 

 

2. Nadaktywność i impulsywność: Sześć (lub więcej) podanych poniżej symptomów 

pojawiało się przynajmniej przez 6 miesięcy, w stopniu niezgodnym z poziomem 

rozwojowym i negatywnie wpływającym bezpośrednio na społeczne  

i akademicko/zawodowe aktywności. 

Uwaga: Symptomy nie są objawami zachowań opozycyjnych, wrogości czy niepowodzeniem 

przy zrozumieniu zadania czy instrukcji. Dla starszych nastolatków (17 lat i więcej), 

wymagane jest przynajmniej 5 symptomów. 

a) Często wykonuje niespokojne ruchy rękoma lub stopami albo wierci się na 

siedzeniu. 

b) Często wstaje z miejsca w sytuacji wymagających pozostania na miejscu (np. 

opuszcza swoje miejsce w trakcie zajęć lekcyjnych, w biurze lub w innym 

miejscu, pracy […]). 

c) Często przesadnie biega lub wspina się, gdy jest to niewłaściwe (U osób 

dorastających lub dorosłych może się to ograniczyć do poczucia niepokoju 

ruchowego). 

d) Często ma trudności ze spokojną zabawą lub wypoczynkiem. 
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e) Często jest w ruchu lub działa „jakby miał (miała) motorek” (np. jest niezdolny do 

pozostawania w bezruchu dłuższy czas, np. w restauracjach, na spotkaniach, lub 

jest to dla niego bardzo niewygodne; jego zachowanie może być odbierane jako 

niespokojne, a za tokiem myślenia trudno nadążyć). 

f) Często jest przesadnie gadatliwy (gadatliwa). 

g) Często udziela odpowiedzi, zanim zostaną sformułowane pytania (np. kończy 

zdania innych osób; nie potrafi czekać na swoją kolej w rozmowie). 

h) Często ma trudności z oczekiwaniem na swoją kolej (np. stojąc w kolejce). 

i) Często przerywa innym lub narzuca się im (np. wtrąca się w rozmowy, gry lub 

inne czynności; może używać przedmiotów należących do kogoś innego bez 

pozwolenia; w przypadku osób dorastających lub dorosłych – może przerywać lub 

przejmować czynności, którymi zajmują się inni. 

 

B. Kilka symptomów nieuważności lub nadpobudliwości, impulsywności zostało 

zauważonych przed 12. rokiem życia. 

C. Kilka symptomów braku uwagi lub nadpobudliwości-impulsywności zostało 

zauważonych we dwóch lub więcej warunkach (np. w domu, szkole, pracy, z przyjaciółmi 

lub bliskimi, w innych przypadkach). 

D. Istnieją oczywiste dowody, że symptomy zaburzają społeczne, akademickie lub 

zawodowe funkcjonowanie. 

E. Objawy nie są spowodowane schizofrenią lub innym zaburzeniem psychotycznym i nie 

mogą być lepiej wyjaśnione przez inne zaburzenie psychiczne (np. zaburzenie nastroju, 

zaburzenie lękowe, zaburzenie osobowości, zażycie substancji czy objawy odstawienia). 

 

I. Wpływ ADHD na funkcjonowanie szkolne
17

 

Wiedza na temat ADHD może okazać się przydatna dla nauczycieli, ponieważ 

zaburzenie to wyjątkowo wpływa na funkcjonowanie dzieci w szkole i ich zdolność do nauki. 

Przejawy ADHD mogą różnić się w zależności od aspektu choroby, którego objawy dominują 

w obrazie zachowania, np. osoba z ADHD może mieć większy problem z nadpobudliwością 

niż z nieuważnością. Zdarza się również, że osoba z tym zaburzeniem nie wykazuje 



 

 

32 
 

nadmiernej ruchliwości, ale ma spore problemy ze skupieniem (taki obraz choroby jest często 

spotykany w przypadku kobiet). 

Nadpobudliwość może przejawiać się na wiele sposobów. Uczeń z ADHD może 

bardzo często w czasie lekcji prosić o możliwość udania się do toalety. W czasie lekcji może 

bez pytania wstawać - podchodząc do innej ławki - prosić o pożyczenie jakiegoś przedmiotu. 

Typowe jest też wiercenie się na miejscu. Osoba taka, wykorzystując swoje pokłady energii, 

może dążyć do zostania klasowym błaznem – zapewnia to lepszy status w klasie i powoduje, 

że uwaga rówieśników skupia się na tej osobie. Funkcjonowanie szkolne osoby z ADHD jest 

wyjątkowo chaotyczne – na biurku i w plecaku często panuje nieporządek, a z pomocą 

przyrządów szkolnych dziecko może często hałasować.  

Problemy z uwagą i ze skupieniem wpływają głównie na proces nauki i zdobywanie 

wiedzy. Dzieci z ADHD nie potrafią sporządzać notatek i nie zapisują sobie zadań czy prac 

domowych. W czasie lekcji regularnie przestają skupiać się nad tematem i z trudem 

odzyskują straconą uwagę. Dzieci z ADHD łatwo się rozpraszają – kolorowe obrazki, dźwięki 

remontu czy poruszenie za oknem mogą wpływać na to, że stracą skupienie nad tematem 

lekcji. „Są obecne ciałem, a nie duchem”. Dzieci nie skupiają się nad stosownym 

przygotowaniem do szkoły – nie dbają o spakowanie potrzebnych podręczników czy 

przyborów szkolnych, a także nie pilnują, aby w ich plecaku panował porządek. 

Impulsywność w przypadku uczniów z ADHD wiąże się z hasłem „najpierw działa, 

później planuje” - uczeń nie przewiduje efektów swoich zachowań. Niezależnie od tego, czy 

już odpowiedział, może nadal wyrywać się do odpowiedzi na pytanie nauczyciela, utrudniając 

rówieśnikom udzielenie odpowiedzi. Uczeń z ADHD może często przerywać rozmowę 

swoim kolegom w celu wtrącenia własnego zdania. Przerywa zabawy czy inne czynności 

rówieśnikom, aby samemu dołączyć lub nakłonić do zabawy na jej/jego zasadach. Skupienie 

osoby z ADHD na swoich impulsach utrudnia jej obserwację sygnałów wysyłanych przez 

inne osoby, co prowadzi do nieumiejętności empatycznego wczucia się. Osoba z ADHD 

łatwo ulega nudzie i dąży do ciągłych zmian czynności. Osoba taka w kontaktach 

społecznych może faworyzować rozwiązania siłowe nad racjonalną perswazję. 
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II. Możliwości wsparcia17
  

 W związku z przeżywaniem szeregu trudności dziecko z ADHD może odczuwać 

frustrację, niską samoocenę czy depresję. Istotne wydaje się podjęcie prób minimalizowania 

wpływu zaburzenia na życie ucznia. Sam nauczyciel nie może walczyć z tym zaburzeniem –

potrzebna jest współpraca z rodzicami, psychologami i psychiatrami. W przypadku dzieci  

z pieczy zastępczej można liczyć dodatkowo na wsparcie pomocy społecznej.  

 Rola nauczyciela jest jednak wyjątkowo istotna. Gdy dziecko nie ma wystawionej 

stosownej diagnozy, to w szkole może okazać się, że powinno zostać poddane obserwacji. 

Wczesne wykrycie zaburzenia i szybkie rozpoczęcie terapii może skutecznie wpłynąć na 

jakość życia ucznia. W sytuacji, gdy dziecko ma wystawioną diagnozę, współpraca rodziców 

z nauczycielami może przynieść najlepsze owoce i postęp w nauce. 

 

Przykładowe strategie pracy z dziećmi z ADHD: 

 Regularnie doglądaj, czy uczeń pracuje i jest skupiony na lekcji, np. co 4-5 minuty – 

uczeń z deficytem uwagi może doświadczać regularnych „zawieszek”. Nie wie wtedy, co 

się dzieje, co należy pisać lub czym się zająć. Warto wtedy podejść do ucznia i przywołać 

jego uwagę. Należy pamiętać, że należy uwagę zwracać tak, aby uczeń nie czuł się 

krytykowany przed klasą. 

 Co jakiś czas udzielaj przerw w czasie lekcji, aby uczeń nie musiał być stale skupiony 
– warto podzielić pracę na etapy. Czas skupienia ucznia z ADHD jest krótszy niż  

w przypadku dzieci zdrowych. Dodatkowo, taki uczeń źle radzi sobie z długimi  

i skomplikowanymi zadaniami – warto podzielić je na etapy. Czyni to zadanie 

adekwatnym do jego możliwości. 

 Posadź dziecko nieopodal siebie, najlepiej ze spokojnym uczniem – posadzenie ucznia 

nieopodal siebie zdecydowanie ułatwi doglądanie tego, czym się aktualnie zajmuje. Uczeń 

nie ma przed sobą innych dzieci z klasy, więc w jego polu widzenia znajduje się mniej 

dystraktorów. Warto też obok dziecka z ADHD usadzić spokojnego kolegę, ale takiego 

który nie jest jego najlepszym przyjacielem. 

 Uporządkuj otoczenie ucznia – funkcjonowanie dziecka z ADHD cechuje się 

chaotycznością i nieładem. Istotne jest wprowadzenie rutyny i jasnego planu dnia,  

z którego pomocą dziecko będzie wiedziało czym ma się zająć w danym momencie. 
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Dzieci z ADHD gorzej radzą sobie z niespodziankami, więc wprowadzenie rutyny  

i stałości pozytywnie wpłynie na ich funkcjonowanie w szkole. 

 Pytaj się, czy dobrze jej/jemu idzie – krok ten może służyć przywróceniu uwagi ucznia  

z powrotem na zadanie. Nauczyciel sprawdza jednocześnie, czy uczeń rozumie polecone 

mu zadanie i czy nie potrzebuje pomocy. Warto, tą strategię stosować również w stosunku 

do reszty klasy, ponieważ inni uczniowie mogą poczuć się zaniedbani. 

 Pamiętaj, że zachowanie ucznia z ADHD nie wypływa z jej/jego celowej złośliwości 

czy skłonności. Jest to niezależne od woli ucznia zaburzenie, które zmusza go do 

podejmowania danych zachowań – uczeń, który cierpi na ADHD, nie kontroluje 

nagłych przypływów energii czy też tego, że szybko traci zainteresowanie. Problemy 

mogą pojawiać się nawet pomimo usilnych prób ze strony ucznia, aby podtrzymywać 

zadowalające zachowanie w klasie. 
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Rozdział 6 

Zaburzenia współwystępujące 
18 

 

             Wymienione we wcześniejszych rozdziałach RAD, FASD i ADHD są głównymi  

i często zauważalnymi zaburzeniami u dzieci z pieczy zastępczej. Ograniczenie dzieciom 

możliwości wykształcenia zdrowego przywiązania do opiekuna i nierzadko przeżyte traumy 

tworzą razem wysokie zagrożenie powstania różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. Do 

zaburzeń, na które narażone są dzieci z pieczy zastępczej należą zaburzenia zachowania (np. 

zachowania opozycyjno-buntownicze czy problemy z agresją), zaburzenia nastroju (np. 

depresja), zaburzenia odżywiania  czy zaburzenia lękowe (np. fobie). Poważnym problemem 

jaki wiąże się ze zdrowiem psychicznym małoletnich z pieczy zastępczej, może być 

podejmowanie prób samobójczych czy samookaleczanie się. 

 

I. Zaburzenia zachowania 

         Dzieci pozbawione możliwości dorastania w normalnej rodzinie i nieposiadające 

wiedzy jak należy funkcjonować społecznie, nie widzą świata tak jak zwykli ludzie. Dzieci 

takie mogą widzieć świat jako pole walki, a inne osoby jako potencjalnych przeciwników. 
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Wiąże się to przeważnie z przykrymi wspomnieniami ze swoich najmłodszych lat i traumami 

jakie dzieci mogły przeżyć w domu swojej biologicznej rodziny. Dzieci takie za 

najważniejszą wartość uważają poczucie kontroli nad swoim życiem czy zachowaniem  

i każdą próbę wpłynięcia na ich wolę mogą uznawać za atak na ich osobę. Takie poczucie 

może się przejawiać tak w domu, jak i w szkole. 

         Dzieci z  trudną przeszłością nauczyły się, że w celu przetrwania muszą stawiać tylko 

na siebie, a oddanie kontroli może wiązać się z krzywdą i bólem. Dzieci, które znalazły się w 

rodzinach zastępczych czy adopcyjnych, mogą borykać się z problemem braku zaufania do 

opiekunów i innych ludzi z ich nowego otoczenia (w przypadku szkoły będą to nauczyciele). 

Pobyt w nowej rodzinie wiąże się często z budowaniem więzi i zaufania u małoletniego, który 

na każdym etapie tego procesu może manifestować sprzeciw wobec odebrania mu pełnej 

kontroli nad jego wolą. Manifestacja tego sprzeciwu wiąże się z zachowaniami opozycyjno-

buntowniczymi (ang. Oppositional Defiant Disorder – ODD). 

         Kryteria diagnostyczne zachowań opozycyjno-buntowniczych zostały podane  

w amerykańskiej klasyfikacji zaburzeń DSM-V
11

. W celu stwierdzenia ODD objawy powinny 

pojawiać się przynajmniej przez 6 miesięcy. Diagnoza tego zaburzenia wiąże się z takimi 

objawami jak: 

● Częsta utrata kontroli nad sobą; 

● Częste irytowanie się; 

● Częste wpadanie w gniew; 

● Skłonność do kłótni z autorytetami czy (w przypadku dzieci i młodzieży) z dorosłymi; 

● Częste odmawianie wykonywania zadań zleconych danej osobie czy odmawianie 

postępowania zgodnie z zasadami; 

● Częste celowe irytowanie innych; 

● Częste oskarżanie innych o własne pomyłki czy niewłaściwe zachowanie; 

● Bycie złośliwym lub mściwym w stosunku do innych. 

 Wsparciem funkcjonowania dziecka z ODD
19

 jest przede wszystkim ustalenie  

w klasie zasad, które dotyczyłyby każdego ucznia. Zasady te powinny zostać jasno 

zdefiniowane. Respektowanie klasowego regulaminu pomoże dziecku z problemami  

w poprawieniu swojego zachowania. Dodatkowo, istotne jest aby w klasie rzadko panowała 

nuda czy też, aby lekcje dostarczały uczniom bodźców i pobudzenia. Dziecko z ODD może 
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być wyjątkowo wrażliwe na nudę, co może prowadzić do występowania trudności na 

lekcjach, które są odbierane jako nieciekawe i nieaktywizujące. Nauczyciele powinni mieć też 

na uwadze, czy uczeń z zaburzeniem zachowania nie przebywa w grupie, w której jego 

problemowe zachowania są doceniane i chwalone. 

  

II. Zaburzenia nastroju 

         Dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych czy adopcyjnych często pochodzą ze 

środowisk doświadczających trudności. Dzieci te, ze względu na brak możliwości 

normalnego dorastania w rodzinie i wczesne wystawienie na problemy mogą nie posiadać 

stosownych metod kontroli emocji. Brak ten może się wiązać z ryzykiem rozwoju zaburzenia 

nastroju u takiego dziecka. 

         Do zaburzeń nastroju należy szereg różnych kategorii diagnostycznych, z których 

najszerzej znana i najczęściej występująca jest depresja. Depresja wiąże się z poważnymi 

zmianami w różnych obszarach funkcjonowania człowieka, do których należą m.in.: długo 

utrzymujący się spadek energii i chęci do wykonywania codziennych zajęć, pesymistyczne 

(negatywne) podejście do świata, zmiany w cyklu dobowym i w ilości potrzebnego snu 

(osoba z depresją może przesypiać dużą część doby lub odwrotnie – spać bardzo mało), 

zmiany apetytu (osoba z depresją może stracić apetyt lub jeść za dużo) i zmiany w masie 

ciała. Należy podkreślić, że nauczyciele powinni zwracać uwagę głównie na zmiany  

w funkcjonowaniu uczniów, których znają dłużej. Gdy dziecko spędza widocznie mniej czasu 

na zabawie czy rozmowie z innymi, może to wskazywać na objawy rozwijającej się depresji. 

 Wsparciem funkcjonowania dziecka z depresją20
 jest przede wszystkim skupienie 

uwagi nauczyciela na zmianach w zachowaniu dziecka. W sytuacji, gdy w życiu prywatnym 

dziecka miały miejsce trudne przeżycia (np. wielokrotna adopcja czy rozwód rodziców), 

należy obserwować czy dziecko nie odbiega pod kątem funkcjonowania od reszty klasy. Gdy 

nauczyciel stwierdzi niepokojące zmiany w zachowaniu ucznia, to powinien swoimi uwagami 

i spostrzeżeniami podzielić się ze specjalistą z obszaru zdrowia psychicznego (psychologiem 

czy psychiatrą). Leczenie depresji często łączy się z farmakoterapią i psychoterapią, dlatego 

w przypadku tego zaburzenia bardzo ważna jest współpraca z innymi specjalistami. 

Dodatkowo istotne jest, aby nauczyciele poszerzali własną wiedzę na temat depresji. Niestety 

system kształcenia pracowników oświaty nie przewiduje szkoleń z tego obszaru 
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psychopatologii. Warto jednak zauważyć, że depresja jest najszerzej znanym i najczęściej 

występującym zaburzeniem psychologicznym dzisiejszych czasów – można więc stwierdzić, 

że wiedza na jej temat może okazać się ogólnie przydatna. Także w pracy z dziećmi z rodzin 

biologicznych. 

 

III. Zaburzenia lękowe 

 Często zdarza się, że dzieci z pieczy zastępczej były narażone na doświadczanie 

traumatycznych przeżyć w rodzinie biologicznej (np. bicie, molestowanie czy samotność). 

Przeżycia te mogą zostawić traumę w umyśle młodego człowieka i być przyczyną pojawienia 

się fobii. Fobia jest to widoczny strach lub lęk przed specyficznymi sytuacjami, zjawiskami 

czy przedmiotami, który wiąże się z uporczywym unikaniem jego przyczyn, co utrudnia 

codzienne funkcjonowanie. Przykładem fobii jest akrofobia, czyli lęk przed wysokościami. 

 W przypadku dzieci z rodzin zastępczych istnieje wysokie ryzyko, że posiadają one 

fobie związane z bliskością czy dotykiem. Dzieci takie, mogą w szkole odczuwać stres  

w sytuacji bliskości z innymi uczniami (np. na lekcjach z wychowania fizycznego). Typowym 

zachowaniem może być też utrzymywanie dystansu społecznego (czyli odległości od innych 

osób), który jest widocznie większy niż w przypadku pozostałych dzieci. 

 Najzdrowsze dla rozwoju dzieci jest środowisko zapewniające pełnię bezpieczeństwa, 

stabilności i pewności, że opiekunowie stale doglądają młodego człowieka. Dzieci z rodzin 

zastępczych na początku swojego życia często doświadczały licznych zmian i braku 

stabilizacji. Postrzegają otoczenie jako coś niepewnego i na każdą zmianę reagują lękiem. 

Lęk przed zmianą i brakiem stabilności często warunkuje funkcjonowanie i postrzeganie 

świata przez dzieci z pieczy zastępczej. 

 Wsparciem funkcjonowania dziecka z zaburzeniem lękowym21
 jest przede 

wszystkim współpraca z rodzicami zastępczymi. Wyróżnia się szereg różnych zaburzeń 

lękowych - w przypadku dzieci z rodzin zastępczych - każde może reagować strachem na 

inny bodziec niż pozostałe. Wpływa to na kształtowanie przez opiekunów różnych strategii 

wygaszania i radzenia sobie z danym lękiem, dlatego też nauczyciele i rodzice powinni 

stosować podobne podejście do dziecka, co pomoże osiągnąć wspólny cel. Istotną kwestią jest 

motywowanie dziecka do wkładania wysiłku w zmianę. Zmianę, w tym przypadku, można 
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rozumieć jako zyskanie kontroli nad lękiem i próby wykonywania czynności wywołujących 

nieadekwatny i szkodliwy strach. Przydatne może okazać się wprowadzenie w klasie systemu 

nagród, np. poprzez zbieranie plusów czy znaczków, aby wesprzeć chęć dziecka do 

podejmowania dalszej pracy nad swoimi problemami. Warto podkreślić, że należy dziecko 

nagradzać za podejmowany wysiłek, a nie za uzyskane rezultaty. Nauczyciel powinien mieć 

na uwadze, że uczniowi z zaburzeniem lękowym często towarzyszy silny lęk, który ogranicza 

jego możliwości skupienia się nad zadaniami. Warto w takiej sytuacji rozważyć stosowne 

zmodyfikowanie zadań, tak aby mógł sobie z nim poradzić. Należy jednak unikać anulowania 

powierzonych dzieciom zadań, ponieważ może to prowadzić do podtrzymywania zaburzenia. 
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Rozdział 7 

Współpraca ze specjalistami i otoczeniem małoletniego 

         Ze względu na zwiększone ryzyko przeżywania przez dzieci z rodzin zastępczych 

trudności natury psychologicznej, dzieci te powinny znajdować się pod regularną obserwacją 

psychiatry czy psychologa. W kwestionariuszu rodzice zastępczy najczęściej stwierdzali, że  

z różnych form pomocy najistotniejsze jest wsparcie psychologiczne. Szkoła nie jest 

odpowiedzialna za zapewnienie wsparcia psychologicznego, jednakże w ramach pomocy 

społecznej powołano zawód koordynatora pieczy zastępczej, do którego zadań należy m.in. 

organizowanie wsparcia specjalistów dziecku adoptowanemu. Dla nauczycieli może okazać 

się istotne posiadanie wiedzy, do kogo można się zwrócić w sytuacji, gdy zauważy się  

u ucznia objawy trudności psychologicznych, niezależnie czy znajduje się w rodzinie 

zastępczej, czy nie. 

 

I. Rodzina zastępcza 

         W celu zapewnienia dziecku z rodziny zastępczej jak najlepszych możliwości 

rozwoju, rodzice i nauczyciele powinni posiadać wgląd w funkcjonowanie ucznia w szkole  
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i w domu. Wymiana informacji na temat funkcjonowania dziecka w różnych sytuacjach jest 

możliwa dzięki współpracy i regularnym kontaktom. Rodzice mają wówczas możliwość 

dowiedzenia się czegoś o kompetencjach społecznych dziecka. Nauczyciele za to mogą 

dowiedzieć się, jaki ich uczeń przejawia temperament w warunkach domowych i czy nie ma 

skłonności do zachowań niepożądanych. 

         Częstotliwość kontaktów rodzice-szkoła powinna być zależna od wcześniej 

ustalonego planu współpracy. Dziecko, które nie ma żadnych orzeczeń związanych  

z trudnościami psychologicznymi i które funkcjonuje podobnie jak rówieśnicy, nie musi być 

poddawane dodatkowej trosce, aby nie odczuło wrażenia, że jest coś nie w porządku.  

Z drugiej strony, dziecko które ma widoczne trudności w nauce czy w sferze umiejętności 

interpersonalnych, wsparte orzeczeniem psychologicznym czy diagnozą zaburzenia, powinno 

być otoczone dodatkową uwagą. W podobnym przypadku warto, aby rodzice i nauczyciele 

informowali się wzajemnie o zauważonych trudnościach dziecka. 

  

II. Koordynator pieczy zastępczej 

         Pracownikiem pomocy społecznej, zajmującym się głównie współpracą z rodzinami 

zastępczymi i wspieraniem ich dziecka adoptowanego, jest koordynator pieczy zastępczej. 

Jest to osoba dysponująca szeroką wiedzą na temat funkcjonowania ucznia z rodziny 

zastępczej: prowadzi regularną i bezstronną obserwację zachowania dziecka w rodzinie 

zastępczej i dodatkowo zna środowisko, z którego dziecko się wywodzi. Zawód koordynatora 

pojawił się wraz z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej i do jego głównych zadań zaliczane jest wspieranie rodziny zastępczej, obserwacja 

zmian w funkcjonowaniu dziecka adoptowanego i organizowanie adoptowanemu wsparcia 

specjalistów z różnych dziedzin. Kompetencje koordynatora w zakresie organizowania 

wsparcia można rozumieć np. umówienie wizyty u dentysty czy zaopatrywanie dziecka w 

materiały szkolne. 

         Z perspektywy pomocy dziecku z rodziny zastępczej współpraca szkoły  

z koordynatorem jest istotna. Osoba na tym stanowisku posiada wiedzę i doświadczenie  

w reagowaniu na pojawienie się trudności. Koordynator powinien współpracować ze 

specjalistami z różnych dziedzin, którzy pomagają danemu dziecku, a przede wszystkim  

z psychologiem bądź psychiatrą. W sytuacji, gdy szkoła nie zatrudnia psychologa,  
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a nauczyciel zauważy narastające trudności w funkcjonowaniu dziecka (np. w zachowaniu), 

które wykraczają poza kompetencje szkolnego pedagoga, to wskazane może okazać się 

szybkie poinformowanie koordynatora i rodziców zastępczych, mających kontakt ze 

specjalistą psychologiem. 

         Koordynator pieczy zastępczej posiada szeroką wiedzę na temat dziecka 

adoptowanego, którym się zajmuje. Osoba na tym stanowisku zna przeszłość, obecny stan 

funkcjonowania dziecka oraz utrzymuje stałą współpracę z asystentem rodziny. Asystent 

rodziny jest to osoba współpracująca z rodziną biologiczną dziecka, której zadaniem jest 

wspieranie jej i pomoc w dążeniu do przywrócenia jej możliwości wychowywania swojego 

dziecka. Koordynator i asystent rodziny w ramach współpracy wymieniają się informacjami 

na temat swoich podopiecznych, koordynator powinien się więc orientować, jakie problemy 

przeżywa rodzina biologiczna dziecka i jaki to może mieć wpływ na dziecko z rodziny 

zastępczej. Informacje, które mogą okazać się przydatne z punktu widzenia nauczyciela (jak 

np. skłonność do agresji czy problemy z uwagą), powinny zostać przekazane szkole,  

z zachowaniem jak najdalej idącej tajemnicy zawodowej. 

 

III. Psycholog 

         W polskim systemie oświaty nie istnieje przymus zatrudnienia psychologa szkolnego 

w każdej placówce. W sytuacji, gdy szkoła współpracuje z psychologiem dostęp do pomocy 

psychologicznej jest łatwiejszy i w razie stwierdzenia trudności w funkcjonowaniu ucznia 

można podjąć kroki w celu zaradzenia im. Nauczyciele mają też ułatwioną możliwość 

zaczerpnięcia wiedzy psychologicznej z wiarygodnego źródła. 

         Sytuacja komplikuje się w przypadku, gdy szkoła nie współpracuje z psychologiem  

i znajduje się poza wielkimi ośrodkami miejskimi, gdzie usługi psychologa są szerzej 

dostępne. Nauczyciele zatrudnieni w takich placówkach mogą stanowić jedyne źródło 

pomocy dla dzieci przeżywających problemy – jedyną nadzieję, że ktoś dostrzeże ich 

trudności i uruchomi stosowne procedury wsparcia. Każdemu nauczycielowi zaleca się czujną 

obserwację funkcjonowania dzieci, jednakże tym zatrudnionym w szkole bez psychologa 

zaleca się wyjątkową czujność. 
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Rozdział 8 

Uwarunkowania prawne pieczy zastępczej 

          System pieczy zastępczej w Polsce jest stale poddawany zmianom i ewolucji. Od 

ponad 30 lat zmieniają się jego wygląd i główne cele. Pozostałością po systemie PRL były 

liczne i duże ośrodki pieczy instytucjonalnej (tj. sierocińce), które w świetle dzisiejszych 

badań były i są najgorszym rodzajem pieczy zastępczej. W pieczy instytucjonalnej najczęściej 

brakuje stosownej liczby pracowników, którzy mogliby wcielić się w rolę rodzica dla każdego 

z wychowanków. Dodatkowo, pracownicy nie zawsze są na zawołanie dziecka, co jeszcze 

bardziej uniemożliwia wychowankom pieczy instytucjonalnej wytworzenie normalnych 

relacji. Dzieci, które przez dłuższy czas znajdowały się w pieczy instytucjonalnej, są 

wyjątkowo narażone na ryzyko przeżywania trudności psychologicznych w przyszłości. 

Sytuacja ta jest powodem, dla którego główną tendencją pomocy społecznej ostatnich lat jest 

zwiększanie liczby rodzinnej pieczy zastępczej (tj. rodzin zastępczych czy rodzinnych domów 

dziecka) i wycofywanie się z instytucjonalnych form pomocy dzieciom. 

         W dzisiejszych czasach, gdy w Polsce przeważają rodzinne formy pieczy zastępczej1
, 

w pomocy społecznej wykształciła się dodatkowa perspektywa, aby z pomocą profilaktyki 

zapobiegać potrzebie przenoszenia dzieci do rodzin zastępczych. W celu osiągnięcia jak 

najwyższego poziomu usług oferowanych przez pomoc społeczną, w ramach Ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powołano zawody 

koordynatora pieczy zastępczej i asystenta rodziny. Zadania koordynatora polegają na 

współpracy z rodziną zastępczą i na obserwacji zmian w funkcjonowaniu dziecka. Asystent 

rodziny jest zobowiązany do współpracowania z rodziną biologiczną, z której dziecko się 

wywodzi. Asystent dąży do określenia trudności występujących w tej rodzinie (np. brak 

samodzielności zarobkowej), a następnie zachęca jej członków do przezwyciężenia 

zidentyfikowanych problemów oraz służy w tym pomocą. Koordynator pieczy i asystent 

rodziny stale utrzymują ze sobą kontakt, wymieniając się informacjami na temat zmian w 

funkcjonowaniu dziecka czy jego rodziny biologicznej, a ich wspólnym celem jest 

umożliwienie wspólnego życia dzieci i rodziców biologicznych.  
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Podsumowanie 

 W dzisiejszych czasach każde dziecko w Polsce ma obowiązek uczęszczania do 

szkoły w celu uzyskania podstawowej wiedzy o otaczającej rzeczywistości i czynnikach, 

które tą rzeczywistość warunkują. Szkoła jest też miejscem, gdzie dzieci uczą się nawiązywać 

znajomości z innymi i nabywają własny styl spędzania czasu z rówieśnikami.  

 Dzieci z rodzin zastępczych czy adopcyjnych, które wchodzą po raz pierwszy w świat 

szkolny, często nie posiadają umiejętności czy kompetencji mentalnych na poziomie ich 

rówieśników ze zwykłych rodzin. Dzieci takie mogą mieć trudności z kontrolą emocji czy 

impulsów. Mogą gubić się w środowisku zawiłych relacji interpersonalnych czy też  

w mistrzowski sposób „manipulować” osobami ze swojego otoczenia. Często zdarza się, że 

dzieci mają niższy wiek mentalny niż by wskazywał ich wiek metrykalny – co wiąże się  

z doświadczaniem znacznych trudności w nauce. 

 We wcześniejszych rozdziałach poradnika omówione zostały mechanizmy tłumaczące 

trudne zachowania dzieci z pieczy zastępczej, a także zaburzenia na jakie narażone są takie 

dzieci. Temat ten doczekał się szeregu badań i publikacji. Spostrzeżenia i rady zawarte w 

książce „Zranione dzieci, uzdrawiające domy”22
 mogą posłużyć jako podsumowanie 

wskazówek, jakie mogą stosować nauczyciele w relacji z dzieckiem z pieczy zastępczej. 

 Wskazówki wiążą się ze zrozumieniem, jak dzieci z pieczy zastępczej postrzegają 

świat i jak mogą wyglądać ich procesy myślowe. Autorzy książki „Zranione dzieci, 

uzdrawiające domy”22
 zauważają, że świat w oczach dzieci często widziany jest jako miejsce 

wyjątkowo chaotyczne i potencjalnie stanowiące zagrożenie. Gdy doda się do tego całą masę 

bodźców, jakimi dzieci bombardowane są w szkole, wychodzi z tego mieszanka iście 

wybuchowa. Nauczyciele i opiekunowie często nie zauważają, że: 

1. Dzieci i młodzież, doświadczone przez zaniedbanie czy przemoc, są o wiele bardziej 

narażone na opóźnienia w rozwoju różnych mechanizmów mentalnych – procesów 

poznawczych, emocjonalnych, społecznych czy kontroli zachowania, 

2. Szkoła jest środowiskiem pełnym stresujących sytuacji, lęku czy frustracji  

i doświadczeniem związanym z niepewnością, wymaganiami intelektualnymi  

i emocjonalnymi. Jest również miejscem, gdzie można rozwijać swoją wiedzę  

i zainteresowania czy też nawiązywać dobre znajomości z rówieśnikami i nauczycielami, 
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3. W naszych szkołach nietypowi uczniowie rzadko spotykają się z elastycznym  

i indywidualnym podejściem. Jest to źródłem zbędnego cierpienia dzieci z rodzin 

zastępczych i ich opiekunów, nauczycieli czy rówieśników. Źródła tej sytuacji można 

dopatrywać się w niedopasowaniu dotychczasowych metod nauczania do złożonych 

potrzeb dzieci z traumą, 

4. Podstawą pracy z dzieckiem jest określenie charakteru opóźnienia rozwojowego 

(poznawczego, emocjonalnego czy zachowania). Dopiero gdy poznamy prawdziwą 

przyczynę problemów ucznia, można podjąć kroki w celu zmiany jego funkcjonowania, 

5. Niepożądane funkcjonowanie i postawy dziecka zakrywają  prawdziwe powody 

nieporadności w szkole. W pracy z dzieckiem to dobre poznanie ucznia - z szacunkiem  

i empatią - jest bardziej skuteczne niż metody korygujące jego zachowania, 

6. „Uczymy się świata poprzez więź dziecko-opiekun”23
. Zakłócenie procesu przywiązania 

często prowadzi do zaburzeń podstawowych obszarów związanych z uczeniem się, czyli: 

procesów poznawczych, emocjonalnych, społecznych czy zachowania,  

7. Podobnie jak poznajemy świat dzięki więzi z opiekunem, tak samo uczymy się poprzez 

relację nauczyciel-uczeń. Dzięki tej relacji uczenie się zyskuje znaczenia i głębi, 

8. Dzieci z doświadczeniem traumy potrzebują bezpiecznej i pewnej relacji z nauczycielem. 

Taka relacja pomoże naprawić postrzeganie dorosłych zaburzone przez trudne 

doświadczenia ze wczesnych lat życia. Uczeń z trudną przeszłością, który wykształci 

zdrową relację z nauczycielem, może nabyć umiejętności, które nie zostały rozwinięte we 

wcześniejszych latach życia, 

9. Zdarza się, że dzieci nie są gotowe na naukę. Wpierw powinny nabyć podstawowe 

umiejętności, czyli kontrolowanie emocji i stresu, świadome kierowanie uwagą czy 

zrozumienie dynamiki grupy rówieśniczej, 

10. Nauczyciel, stanowiąc wzór przywiązania, może wskazywać dzieciom z doświadczeniem 

traumy to, czego nie zostały nauczone w pierwszych latach swojego życia, 

11. Mając na uwadze wymagania oświatowe, nauczyciele częściej uczą jak należy zdawać 

testy, zamiast wskazywać, jak radzić sobie w życiu, 

12. Dzieci, które nie odnajdują się w tradycyjnym systemie edukacji, wyróżniają się na tle 

rówieśników i uważane są za zakłócające spokój czy niestabilne. Zachowanie sporej 

liczby takich dzieci poprawi się, jeżeli nawiążą zdrową relację z nauczycielem i przyswoją 

sobie, jak należy uczestniczyć w życiu szkoły,  
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13. Nauczyciele - w celu uzdrowienia dziecka ze skutków porzucenia czy traumy - mogą 

wspierać je dzięki stosowaniu dwóch zasad: (1) ukształtować więź z uczniem i na 

podstawie stworzonej relacji (2) uczyć dziecko zgodnie z jego potrzebami,  

14. Dzieci z doświadczeniem traumy, w świetle prawa, mogą skorzystać z edukacji 

specjalnej, 

15. Istotne jest poznanie dokładnej przyczyny pojawiania się problemów u dzieci z rodzin 

zastępczych. W przeciwnym wypadku trudności mogą ulec pogłębieniu, gdy nauczyciele 

za wszelką cenę będą walczyć wyłącznie z niepożądanymi zachowaniami ucznia, 

16. Wszyscy ludzie powinni odnosić się do siebie z szacunkiem i dostrzegać godność każdego 

człowieka.  

 

Osobom zainteresowanym dodatkowym pogłębieniem tematu polecamy niżej podane 

książki, związane z funkcjonowaniem dzieci z rodzin zastępczych czy zaburzeniami 

psychologicznymi: 

A. Jerzak, M. (Red.). (2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna 

rzeczywistość. Wydawnictwo Naukowe PWN SA. 

B. Keck, G., & Kupecky, R. (2010). Wychowanie zranionego dziecka. MRaciniewski 

Services.  

C. Kołakowski, A. (2020). Zaburzenia zachowania u dzieci: Teoria i praktyka. Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne. 

D. Schooler, J. E., Smalley, B. K., Callahan, T. J., Tracy, E. A., Straughan, H. H., Shrier, D. 

L., & Harris, G. M. (2012). Zranione dzieci, uzdrawiające domy: Wychowanie dzieci 
dotkniętych traumą w rodzinach adopcyjnych i zastępczych. MRaciniewski Services. 
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