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Zebranie informacji jakie 
działania kadry pedagogicznej 
MOS w ZPR-S Oława wpływają 

na motywację uczniów do 
właściwych zachowań podczas 

przeżywanych trudnych 
emocjonalnie sytuacji. 



Uczenie się właściwego 
zachowania uczniów 
MOS w ZPR-S Oława 



Wzmocnienie przez nauczycieli 
i wychowawców MOS w ZPR-S 
Oława motywacji uczniów do 
właściwego zachowania się w 

trudnych emocjonalnie 
sytuacjach. 



1.  Jakie działania kadra pedagogiczna MOS 
w ZPR-S Oława podejmuje w celu kształtowania 
motywacji względem właściwego zachowania się 
uczniów w trudnych emocjonalnie sytuacjach ? 

2.  Na ile działania kadry pedagogicznej 
MOS w ZPR-S Oława są skuteczne i adekwatne do 
potrzeb  uczniów? 



SKUTECZNOŚĆ – które 
działania kadry 
pedagogicznej 

przynoszą pożądane 
efekty 

ADEKWATNOŚĆ – 
dostosowanie działań 
względem uczniów, 

odpowiadających ich 
potrzebom i 
możliwościom 



ŹRÓDŁA I 
METODY 

BADAWCZE 

GADAJĄCA 
ŚCIANA 

ZDANIA 
NIEDOKOŃ-

CZONE 

POLE 
SILOWE 

RÓŻA 
WIATRÓW 



 Pytanie: 
„Jakie podejmujesz działania w sytuacjach kiedy uczeń/wychowanek przeżywa trudne 
emocjonalnie sytuacje” 
 



 Dokończ zdanie: 
1.„Kiedy uczeń nie kontroluje emo-ji, wówczas ja najczęściej …” 
2.„W sytuacjach, gdy uczeń nie kontroluje emocji moim najmniej sku-ecznym działaniem jest….” 



 Odpowiedź na pytanie:  
1. „Jakie działania ze strony nauczyciela lub wychowawcy pomagają mi w trudnych emocjonalnie sytuacjach?” 
2. „Jakie działania nauczyciela utrudniają mi w trudnych emocjonalnie sytuacjach?” 



  



  



  



 Pytanie do kadry pedagogicznej 
„Na ile Twoje działania są skuteczne i adekwatne do potrzeb uczniów” 
Pytanie do wychowanków 
„Na ile działania kadry pedagogicznej MOS w ZPR-S Oława pomagają Ci we właściwych zachowaniach podczas przeżywanych sytuacji trudnych 
emocjonalnie” 
 



  



1. W Zespole 
Placówek  
Resocjalizacyjno-
Socjoterapeutycznych 
w Oławie kadra 
pedagogiczna MOS  
w sytuacjach trudnych 
emocjonalnie dla 
wychowanka 
najczęściej podejmuje 
następujące 
działania: (działania 
podane są zgodnie z 
częstotliwością wskazań kadry 
pedagogicznej MOS Oława): 

wyciszenie ucznia (19 wskazań) 

- rozmowa z uczniem na temat przyczyn jego trudnego emocjonalnie 
zachowania (18 wskazań) 

- kontrolowanie przez nauczyciela/wychowawcę własnych emocji (8 
wskazań) 

- wyciąganie konsekwencji i udzielanie kar (7 wskazań) 

- odizolowanie wychowanka od grupy (6 wskazań) 

- odwrócenie wychowanka od sytuacji trudnej emocjonalnie poprzez 
zlecenie mu zadania do wykonania (3 wskazania) 

- obecność nauczyciela, zapewnienie, że nauczyciele/wychowawca 
jest gotowy i otwarty na rozmowę z nim (2 wskazania) 

- wzmacniania ucznia, przypomnienie mu o jego mocnych stronach i 
zasobach (2 wskazania). 



- rozmowa wspierająca z nauczycielem/wychowawcą (34 
wskazania)  

- danie czasu na wycieszenie (13 wskazań)  

- odwrócenie uwagi wychowanka przez zlecenie mu innego 
zadania do wykonania (udział w zajęciach sportowych, 

spacer, relaksacja) (9 wskazań) 

- dostrzeganie pozytywnych zasobów wychowanka 
(udzielanie pochwał) (9 wskazań) 

- wspierająca postawa nauczyciela/wychowawcy (postawa 
zaufanego wychowawcy, zachowanie spokoju) (8 wskazań)  

- udzielenie dobrych rad, dawanie wskazówek (5 wskazań) 



Zdaniem wychowanków najmniej 
skutecznymi działaniami kadry w trudnych 
emocjonalnie sytuacjach jest: wyciąganie 

natychmiastowych konsekwencji i 
udzielanie kar regulaminowych (35 wskazań), 
brak kontroli emocji własnych przez 

nauczycieli oraz rozmowa nakierowana na 
dociekanie przyczyn trudnego 

emocjonalnie zachowania, naciskanie na 
wychowanka (35 wskazań). 

.  
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poprzez zlecanie mu 
dodatkowych zadań do 
wykonania nie jest 
wystarczająco skutecznym 
sposobem na radzenie 
sobie przez dziecko z 
emocjonalnie trudnymi 
sytuacjami (8 wskazań kadry pedagogicznej), 
zaś sami wychowankowie 
oceniają takie działania 
jako skuteczne i pomocne im 
w radzeniu sobie z 
trudnościami (11 wskazań wychowanków).  



Uczniowie potrzebują by nauczyciel/
wychowawca wykazał się postawą 
wspierającą (opanowaniem, zaufaniem, 
zachowaniem spokoju, docenianiem 
mocnych stron ucznia oraz jego 
możliwości, zwróceniem uwagi na 
wychowanka) w sytuacjach trudnych 
emocjonalnie dla wychowanka. 

•  Zarówno kadra pedagogiczna jak i uczniowie 
wskazują, ze skutecznym i adekwatnym do potrzeb 
wychowanków jest rozmowa wspierająca i wyciszenie 
dziecka.  



  



dawać czas 
uczniowi na 

wycieszenie się,  

podjąć próbę rozmowy z 
dzieckiem ukierunkowanej na 
udzielnie mu wsparcia i 
wzmocnienia 

zwracać uwagę 
na prezentację 
odpowiedniej 

postawy, 
ukazywanie 

własnych 
pozytywnych 

emocji i reakcji 

podkreśla się zasadność zlecania 
uczniom dodatkowych prac i 

zadań, mających na celu 
odwrócenie uwagi na koncentracji 

względem piętrzenia się 
negatywnych emocji 

starać się 
odraczać w 

czasie decyzję o 
natychmiastowym 

wyciąganiu 
konsekwencji i 
udzielaniu kar 

regulaminowych. 

Ustalenie z kadrą pedagogiczną 
wspólnego sposobu postępowania 
z  wychowankiem, który nie radzi 
sobie z trudną emocjonalnie 
sytuacją w warunkach placówki.  
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