
ZACHOWANIA
SYGNALIZUJĄCE PROBLEM

Nauczyciel jako pierwszy diagnosta
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- psycholożka

- terapeutka pedagogiczna

- trenerka umiejętności społecznych

- autorka bloga www.mamologia.pl



Czym jest diagnoza?
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Kim jest diagnosta?

Posiada wiedzę z zakresu psychometrii

Posiada wiedzę naukową z podstaw diagnozy psychologicznej

Zna techniki diagnozowania i potrafi dobrać odpowiednią metodę

Potrafi integrować informacje, wnioskować i analizować

Jest świadomy, że diagnoza jest interwencją



Techniki diagnostyczne

Wywiad

Obserwacje

Testowanie (testy, kwestionariusze)

Techniki projekcyjne







Wywiad

AKTYWNE SŁUCHANIE

PARAFRAZOWANIE PYTANIE OTWARTE

MÓWIENIE O SOBIE

Jak myślisz, dlaczego ludzie biją innych?
Zastanawiam się co myślisz o tym, co się wydarzyło.

Kiedy teraz Cię słucham mam poczucie, że te emocje do Ciebie wracają.
Czy moje wrażenie jest trafne?
Opowiedz co się wtedy stało?

PRZYKŁAD:



Obserwacja

PODCZAS ZABAWY PODCZAS ZADAŃ



dominują relacje z rówieśnikami
 

dzieci preferują rówieśników tej samej płci

socjalizacja na drodze identyfikacji z grupą
rówieśniczą

relacje społeczne (prześladowca-ofiara)

współzawodnictwo

Rozwój

6 - 12 lat

Polecam książkę
Isabelle Filiozat
"Moje dziecko

doprowadza mnie
do szału"



większość nastolatków nadal utrzymuje bliskie
relacje z rodzicami

ukierunkowanie na płeć przeciwną

istotna jest grupa rówieśnicza

wiele obaw związanych z własnym ciałem

złudzenie własnej niezniszczalności

Rozwój

12 - 15 lat

Polecam książkę
Isabelle Filiozat

"Już się nie
rozumiemy"



Niepokojące objawy

nieużywanie mowy
w kontaktach społecznych
gniewny nastrój
dręczenie lub bycie dręczonym
umyślne obwinianie innych
depresja
moczenie się
nadaktywność
impulsywność
niezdolność do skupienia się
kłótliwość
koszmary senne
napady paniki
powtarzające się zachowania motoryczne,
które nie są fizjologiczne

rytuały lub magiczne przekonania
związane z nieracjonalnymi obawami
nadmierna nieśmiałość / bojaźliwość
somatyzacja
niepłynność mowy
wybuchy gniewu
tiki
kłopoty z czytaniem / pisaniem / liczeniem
 
wycofanie lub izolacja
poszukiwanie autorytetu (nauczyciela,
trenera)
potrafią pokazywać emocje inne niż te,
które czują 
unikanie szkoły



Najczęstsze
zaburzenia u dzieci  6 - 12 lat

ZABURZENIA LĘKOWE

ZABURZENIA Z DEFICYTEM UWAGI

ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU

ZABURZENIA ZACHOWANIA

DEZORGANIZUJĄCE ZABURZENIA

REGULACJI NASTROJU

ZABURZENIA UCZENIA SIĘ

ZANIECZYSZCZANIE SIĘ KAŁEM

MOCZENIE SIĘ

ZABURZENIA OBSESYJNO

KOMPULSYWNE

SEPARACYJNE ZABURZENIA LĘKOWE

MUTYZM WYBIÓRCZY

ZESPÓŁ TOURETTE’A

SENNOWŁÓCTWO



Najczęstsze
zaburzenia u dzieci 12 - 15 lat

ZABURZENIA

DEPRESYJNE

ZABURZENIA DWUBIEGUNOWE

ZABURZENIA LĘKOWE UOGÓLNIONE

CIELESNE ZABURZENIA DYSFORMICZNE

ZABURZENIA TOŻSAMOŚCI PŁCIOWEJ

ZABURZENIA OKOŁODOBOWEGO

RYTMU SNU I CZUWANIA

ZABURZENIA ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM

SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

ZABURZENIA ODŻYWANIA SIĘ



WYSTĘPOWANIE
DYSLEKSJA | DEPRESJA | ZABURZENIA LĘKOWE | ADHD



Specyficzne
trudności w uczeniu się

DYSLEKSJA, CZY MOŻE:

WADA SŁUCHU
WADA WZROKU
"WIDOCZNE" ZABURZENIA NEUROLOGICZNE, POWODUJĄCE PROBLEMY TAKŻE W INNYCH
DZIEDZINACH ŻYCIA

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA
CHOROBY SOMATYCZNE
ZŁA SYTUACJA RODZINNA DZIECKA
WADLIWE METODY NAUCZANIA

CZYNNIKI EMOCJONALNE (NP. BRAK MOTYWACJI DO NAUKI) I BEHAWIORALNE WYWIERAJĄCE
NIEKORZYSTNY WPŁYW NA KONCENTRACJĘ UWAGI I SPEŁNIANIE POLECEŃ NAUCZYCIELA, TYM
SAMYM UPOŚLEDZAJĄC ZDOLNOŚĆ DZIECKA DO NAUKI



WIEK CZYTANIE LICZENIE PISANIE

7-8 LAT

9-11 LAT

ADOLESCENCJA

Nieczytanie
wyrazów jednosylabowych,

trudności ze słowami
niefonetycznymi,

zastępowanie słów

Podczas czytania na głos:
błędna wymowa,

opuszczanie części trudnych
wyrazów, wolne

czytanie, niechęć do
czytania, niedokończenie

zadań domowych

Brak umiejętności liczenia,
posługiwania się pieniędzmi,

używania kalendarza,
niezwracanie uwagi na znak
dodawania i odejmowania,

zapominanie o przenoszeniu,
wpisywanie cyfr w złym miejscu,

trudności z nauczeniem się
tabliczki mnożenia,

zapamiętywaniem dat

Litery o zmienionej
wielkości  lub nieukończone,

niezwracanie uwagi na
szczegóły podczas pisania

Problemy z nauczeniem się
podstawowych działań na

liczbach – dodawania,
odejmowania

Skurcze mięśni palców
podczas pisania, nadmierna
liczba wymazanych miejsc,

słaba czytelność

Wolne czytanie, słabe
rozumienie czytanego

tekstu, brak czytania dla
przyjemności

Niski poziom rozwiązywania
problemów Zła wymowa

SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ



ZABURZENIA LĘKOWE:

separacyjne zaburzenia lękowe (6msc)

mutyzm wybiórczy (1msc)

fobie (6msc)

zaburzenia lęku uogólnionego



ZABURZENIA ZE SPEKTRUM:

komunikacja

zachowanie

naruszanie granic

budowanie relacji



ADHD

zaburzenia koncentracji uwagi

nadruchliwość

impulsywność



smutek, przygnębienie, płaczliwość / drażliwość, wrogość wobec innych 

zobojętnienie, apatia, zmniejszenie, a nawet utrata zdolności do przeżywania
radości

poczucie znudzenia, zniechęcenia, ograniczenie lub zaprzestanie aktywności
 
wycofanie się z życia towarzyskiego, ograniczenie kontaktu z rówieśnikami

nadmierna reakcja na uwagi, krytykę

podejmowanie impulsywnych, nieprzemyślanych działań

zaburzenia koncentracji i trudności z zapamiętywaniem

uporczywe dolegliwości somatyczne

ZABURZENIA
NASTROJU



złośliwy

zarozumiały

leniwy

ZABURZENIA
NASTROJU

brak poczucia sensu

brak wiary w siebie

trudności ze snem

jestem smutny



dobre relacje z równieśnikami

dobre relacje z kimś doroslym

zainteresowania
 

CZYNNIKI OCHRONNE



Jak przekazywać rodzicom
informacje?

posiadając wiedzę merytoryczną na temat trudności oraz dziecka

mając w sobie otwartość

dbając o komfort

prowadząc dialog

koncentrując się na mocnych stronach dziecka

przekazując taką ilość informacji, jaka będzie dla rodzica użyteczna

przekazując możliwy plan działania

będąc sojusznikiem



CZAS NA PYTANIA



Na podstawie:

Katarzyna Stemplewska-Żakowicz;  Diagnoza psychologiczna
James Morrison, Kathryn Flegel; Wywiad diagnostyczny z dziećmi i młodzieżą


