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WARSZTAT 
„Praca z młodzieżą z trudnościami adaptacyjnymi. Jak nie dopuścić do ich alienacji” 

- warsztat integracyjny dla nauczycieli uczniów szkół średnich -  

 

CEL: 

Cel główny 

 stworzenie zgranego zespołu klasowego, 

 eliminowanie dyskryminacji osób z trudnościami adaptacyjnymi. 

Cele szczegółowe 

 wprowadzenie uczniów w tematykę zaburzeń adaptacyjnych, 

 nauka zauważania pierwszych symptomów chorób i zaburzeń psychicznych u siebie 

i innych na przykładzie depresji młodzieńczej oraz zaburzeń lękowych uogólnionych, 

 nabycie wiedzy jak można pomóc osobie chorej psychicznie,  

 wgląd w samego siebie, 

 doskonalenie współdziałania w grupie, 

 rozwijanie skutecznej komunikacji, wypracowanie norm komunikacyjnych w grupie,  

 dostrzeganie różnic między ludźmi, 

 umiejętność wyrażania swoich spostrzeżeń i emocji, 

 wyrabianie wrażliwości na problemy innych,  

 zwiększenie poczucia własnej wartości i sprawstwa (poszukiwanie i wzmacnianie 

indywidualnych i grupowych pozytywnych zasobów),  

 wzmacnianie uczniów odrzucanych w trakcie działań grupowych. 

 

EFEKT ZAJĘĆ: 

 wzbudzenie w uczestnikach współodpowiedzialności za siebie i innych, 

 uczestnicy poznają pojęcia: zaburzenia adaptacyjne, depresja, uogólnione zaburzenia 

lękowe. 

 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 

 90min.  

ODBIORCY: 

młodzież szkół średnich – licea, technika 

METODY: 

dyskusja, burza mózgów, praca grupowa, ćwiczenia indywidulane, ćwiczenia grupowe. 
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ŚRODKI: 

tablica/flipchart, kartki do flipcharta, flamastry, kredki. 

WSTĘP: 

Krótkie wprowadzenie młodzieży w temat, przedstawienie im celu spotkania. 

Zaburzenia adaptacyjne występują dość często w przełomowych momentach życia i 

związane są z powstaniem symptomów, które przeszkadzają w zaadaptowaniu się do nowych 

warunków i które utrudniają efektywne działanie. Często są to opóźnione reakcje na stresor, 

który wystąpił jakiś czas wcześniej.  

Spektrum symptomów zaburzeń adaptacyjnych jest szerokie,  rozciągać się może od 

objawów charakterystycznych dla depresji, fobii, lęków, zaburzeń somatyzacyjnych czy też 

nerwicowych, aż do zaburzeń zachowania.   

 

Objawy podzielić można na trzy większe kategorie:  

1. Objawy w kręgu nastroju: poczucie przygnębienia, smutku, napięcia, niepokoju, 

bezradności, poczucie krzywdy, obniżenie samopoczucia, pustka emocjonalna bądź 

wręcz przeciwne – silne odczucia frustracji i gniewu. 

2. Objawy w kręgu zachowania: gorsze funkcjonowanie społeczne, izolowanie się od 

innych, diametralna zmiana trybu życia, porzucenie niektórych ról społecznych, zmiana 

hierarchii wartości lub postępowanie wbrew wyznawanym wartościom, agresja bądź 

całkowite zobojętnienie. 

3. Objawy w kręgu poznawczym: zmniejszenie poczucia własnej wartości, poczucie 

osamotnienia, problemy z koncentracją. 

Wyżej wymienione objawy zazwyczaj nie występują pojedynczo.  
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PRZEBIEG: 

I. KONTRAKT – ZASADY WSPÓŁPRACY 

Pozwala uporządkować i ustalić zasady pracy w grupie, które zaakceptują uczestnicy. Zasady 

te powinny być jasne dla wszystkich, realne i konkretne. Warto także zastanowić się wspólnie 

z grupą, jakie działania podejmiecie, jeśli jeden lub kilku uczestników nie zastosuje się do zasad 

wypracowanych wspólnie przez wszystkich. Ważne jest to, w jaki sposób będziecie 

rozwiązywać pojawiające się problemy czy konflikty. Sporządzony przez całą grupę kontrakt 

powinien być umieszczony podczas szkolenia w widocznym miejscu. 

ćwicz.1. 

ZASADY WSPÓŁPRACY 

Cele 

— wypracowanie zasad współpracy w grupie, 

— kształtowanie postaw szacunku wobec innych, 

— kształtowanie umiejętności prezentowania własnego zdania, dyskusji i negocjowania. 

Czas 

10 minut 

Materiały 

arkusz papieru i markery 

Miejsce 

sala, krzesła ustawione w krąg 

Metody 

praca w dużej grupie, burza mózgów 

Przebieg 

Na dużym arkuszu papieru napisz słowo „ZASADY” – poproś uczestników o zaproponowanie 

zasad, które powinny obwiązywać w grupie w czasie całego szkolenia, aby ułatwić współpracę. 

Zapisuj te zasady na arkuszu. Zapytaj uczestników, dlaczego wybrali te słowa i poproś o 

wyjaśnienie ich znaczenia, aby wszyscy je rozumieli i interpretowali jednoznacznie. Poproś o 

podpis każdego z uczestników na znak akceptacji i odpowiedzialności.  

*warto tu pamiętać o wprowadzeniu takich słów jak: szacunek, otwartość, jedna osoba mówi 

— inni słuchają itp. 

 

ćwicz. 2. 

WPROWADZENIE DO TEMATU – ZABURZENIA PSYCHICZNE – DEFINICJA  

Cele 

— próba zdefiniowania pojęcia „choroba psychiczna” 

Czas 

10 minut 

Materiały 

tablica/flipchart, flamastry 

Miejsce 

krzesła ustawione w krąg 
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Metody 

praca w grupach (wariantowo), praca w dużej grupie, burza mózgów 

 

Opis 

Na tablicy/flipcharcie piszemy „choroba psychiczna/zaburzenie psychiczne”. Zadaniem 

uczestników jest podać wszystkie skojarzenia z tymi terminami. Prowadzący zapisuje 

skojarzenia. Następnie rozmawiamy o tym, czym jest choroba lub zaburzenie psychiczne – 

tworzymy definicję.  

 

Omawiając należy: 

— pamiętać, aby w definicji zwrócić uwagę że choroba lub zaburzenie psychiczne to stany, 

w których osoba chora doznaje cierpienia lub nie może spełniać roli/swoich ról 

życiowych. 

— zwrócić uwagę na negatywne pojęcia, które pojawiły się wśród skojarzeń, jeśli takie 

tam się znalazły (szaleństwo, wariat, nienormalny, dziwactwo…). 

— powiedzieć, że osoby chorujące psychicznie bardzo często padają ofiarami 

stygmatyzacji, są uważane za gorsze, głupsze, a inni ludzie odczuwają często lęk przed 

nimi i nie chcą przebywać w ich towarzystwie. Jest to przykre, zważywszy na fakt, że 

w Polsce nawet aż 25% osób może cierpieć na choroby lub zaburzenia psychiczne, a 

ok. 5-10% populacji wymaga pomocy psychiatrycznej. 

 

Zaburzenia psychiczne – wg. DSM – IV są to z natury dysfunkcjonalne wzorce behawioralne 

lub psychiczne powodujące zakłócenia lub upośledzenie w jednym lub kilku obszarach 

funkcjonowania jednostki. 

 

ćwicz.3. 

CHOROBY PSYCHICZNE 

Cele 

— nabycie wiedzy na temat zaburzeń nastroju – depresji, oraz uogólnionych zaburzeń 

lękowych  

Czas 

20 –30 minut 

Materiały 

tablica/flipchart, flamastry 

Miejsce 

sala, krzesła ustawione w krąg 

Metody 

Dyskusja w mniejszych grupach, dyskusja w dużej grupie 

Opis 

Przedstawiamy grupie krótka klasyfikację zaburzeń psychicznych – w przypadku dłuższego 

czasu warto omówić wszystkie 5 grup zaburzeń.  

1. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem substancji 

psychoaktywnych 

2. Schizofrenia 
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3. Zaburzenia nastroju w tym depresja 

4. Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną – zaburzenia 

lękowe uogólnione w tym pod postacią fobii, zaburzenia lękowe obsesyjno – 

kompulsyjne (nerwica natręctw) 

5. Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami 

fizycznymi w tym zaburzenia odżywiania się – anoreksja, bulimia 

 

Mówimy, że my skupimy się na dwóch grupach, które omówimy na przykładzie depresji oraz 

uogólnionych zaburzeń lękowych, ponieważ te dwa rodzaje zaburzeń są jednymi z najczęściej 

występujących u młodzieży.  

Ustawiamy na środku pojemnik z wcześniej przygotowanymi pomieszanymi karteczkami z 

wypisanymi objawami poszczególnych chorób.  

 

1) Objawy depresji: 

 obniżenie nastroju 

 smutek 

 utrata zainteresowań 

 utrata zdolności do odczuwania przyjemności 

 zmniejszenie energii 

 osłabienie koncentracji i uwagi 

 poczucie winy 

 poczucie niskiej wartości 

 niska samoocena 

 pesymistyczne widzenie przyszłości 

 myśli samobójcze 

 próby samobójcze 

 wczesne wybudzanie się 

 zmniejszony apetyt 

 

2) Zaburzenia lękowe uogólnione: 

 mocne, przyśpieszone bicie serca 

 obawy o codzienne sprawy i problemy 

 zaniepokojenie 

 niepokój psychoruchowy 

 trudności z oddychaniem 

 uczucie dławienia się 

 nudności 

 napięcia lub bóle mięśni 

 stała drażliwość 

 trudności z zasypianiem 

 niemożność odprężenia się 

 

Na dwóch dużych kartkach flipcharta piszemy – „Depresja” oraz „Zaburzenia lękowe 

uogólnione”. Prosimy uczestników o przypisanie objawów do odpowiednich chorób. Niech 
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każdy po kolei losuje jeden objaw i przykleja go w odpowiednim miejscu. Jeśli pojawiają się 

błędy, poprawiamy. Rozmawiamy chwilę o depresji i lęku uogólnionym – jakie są 

podobieństwa, a czym się różnią? Po czym poznać, że ktoś cierpi na któreś z tych zaburzeń? 

Czy uczestnicy mają jakieś doświadczenia z tymi zaburzeniami (w rodzinie, wśród przyjaciół)? 

Krótko omawiamy, czym są zaburzenia nastroju – depresja oraz zaburzenia lękowe uogólnione. 

 

Depresja – jest to choroba psychiczna, w której jednostka odczuwa takie symptomy jak 

smutek, poczucie beznadziejności i bierności. Podobnie jak w przypadku wielu innych chorób 

(także psychicznych), cechuje się jednak mnogim wachlarzem objawów, które występują w 

różnych zestawieniach u poszczególnych cierpiących na nią ludzi. Rozpoznania depresji 

dokonuje lekarz internista, psychiatra bądź psycholog. 

 

Zaburzenia lękowe – klasa zaburzeń psychicznych charakteryzujących się przewlekłym i 

destrukcyjnym lękiem. Do zaburzeń lękowych należą: agorafobia, fobie, uogólnione 

zaburzenia lękowe, zaburzenia lęku panicznego, pourazowe zaburzenia stresowe, zaburzenia 

obsesyjno – kompulsywne. 

 

Uogólnione zaburzenia lękowe – zaburzenia charakteryzujące się przewlekłym napięciem i 

czujnością, przekonaniem, że zdarzy się cos złego, łagodna reakcja gotowości i chęcią ucieczki. 

Zaburzenia lękowe uogólnione rzadko występują samodzielnie. Zwykle współistnieją 

z depresją, lub z innymi zaburzeniami lękowymi. Rozpoznania zaburzeń lękowych dokonuje 

lekarz internista, psychiatra bądź psycholog . 

 

Ćwicz .4. 

JAK MOGĘ POMÓC??? KOMUNIKATY WSPIERAJĄCE I DOŁUJĄCE 

Cele 

— nabycie wiedzy co można zrobić, aby pomóc osobie chorej psychicznie, 

Czas 

20 –30 minut 

Materiały 

tablica/flipchart, flamastry 

Miejsce 

sala, krzesła ustawione w krąg 

Metody 

Dyskusja w mniejszych grupach, dyskusja w dużej grupie 

Opis 

Dzielimy młodzież na mniejsze grupy i prosimy, aby wypisali jak najwięcej pomysłów na to w 

jaki sposób można wspierać osobę chorą psychicznie, jak należy się do niej zwracać oraz jak 

ich zdaniem nie powinno się mówić do osoby chorej psychicznie. Które komunikaty i działania 

będą wspierające, a które mogą dołować osobę chorą?  

 

Przykładowe odpowiedzi: 

 

Czego nie mówić: 

— nie ma się czego bać, przecież nic się nie dzieje! 

— weź się w garść 

https://www.medicover.pl/dla-pacjentow/porady-zdrowotne/depresja-objawy-przyczyny-i-leczenie/
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— jak w końcu wstaniesz i wyjdziesz z domu to od razu ci się polepszy 

— przestań się nad sobą użalać 

— niepotrzebnie panikujesz 

— ja bym się tym nie przejął! 

— inni mają gorzej 

— uśmiechnij się 

— życie nie jest bajką 

— znajdź sobie zajęcie 

— nie przesadzaj 

 

Co można powiedzieć: 

— jak mogę ci pomóc? 

— pamiętaj, że zawsze możesz do mnie zadzwonić 

— jak będziesz potrzebował jakiekolwiek pomocy daj mi znać 

— opowiedz mi o tym, jak się czujesz 

— a może spróbujesz umówić się na spotkanie z psychologiem? 

 

Następnie przedyskutuj wspólnie z młodzieżą to co przygotowali i zastanówcie się wspólnie co 

jeszcze można zrobić, aby wesprzeć osobę cierpiącą? 

Omawiając należy zwrócić uwagę na: 

— Rozmawiając z osobą chorą należy unikać łatwego pocieszania, gdyż to bardzo zraża 

osoby chore i sprawia, że czują się jeszcze bardziej niezrozumiane i samotne. 

— Nie udzielaj dobrych rad, np. „przyłóż się do nauki, bo nie zdasz do następnej klasy”, 

„ogarnij się” i „zachowuj jak na Twój wiek przystało”. 

— Należy nastawić się na to, że wielokrotnie trzeba będzie zapewniać – „tak, 

wyzdrowiejesz; tak, to ci przejdzie” i nie tracić przy tym cierpliwości. 

— Postaraj się postawić na miejscu chorego. Empatia, życzliwość i zrozumienie są 

niezbędne, by spróbować zobaczyć świat oczami kogoś innego. 

— Nie osądzaj, mów o faktach, a nie o swojej interpretacji tych faktów. Nazywaj w prosty 

sposób objawy, które widzisz u rozmówcy „widzę, że ostatnio często płaczesz”, 

„wyglądasz, jakbyś miał mniej siły niż zwykle”, „zdajesz się trzymać z dala od innych 

uczniów”. Okazujesz tym samym troskę choremu, unikniesz sytuacji, że odbierze to 

jako subiektywną, często krzywdzącą w jego odczuciu ocenę. 

— Nie lekceważ cierpienia swojego rozmówcy. Pamiętaj, że każdy przeżywa to samo 

nieco inaczej. Banalne, w ocenie osoby zdrowej, sytuacje, zdarzenia i komentarze mogą 

być diametralnie inaczej ocenione przez chorego. 

— Nie obawiaj się informować osoby dorosłej – nauczyciela, psychologa, pedagoga, 

rodziców itp., jeśli osoba potrzebująca pomocy będzie wypowiadać myśli samobójcze, 

nawet gdyby sam chory prosił o zachowanie tajemnicy. W takiej sytuacji nie wolno 

zachowywać tajemnicy, ponieważ może to być bardzo niebezpieczne. 

 

Na koniec należy powiedzieć młodzieży gdzie mogą szukać pomocy: 

— Poszukać pomocy bliskich - rodziców, przyjaciół. 

— Poszukać pomocy u psychologa czy pedagoga szkolnego.  

— Skorzystać z telefonu zaufania 116111 i strony www.116111.pl 
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PODSUMOWANIE: 

Przestrzeń na wnioski, refleksje uczestników. 
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