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1. Zaburzenia ze spektrum autyzmu.

2. Upośledzenie umysłowe (Niepełnosprawność 
intelektualna).

3. Zaburzenie hiperkinetyczne (ADHD)

4. Zaburzenie opozycyjno-buntownicze

5. Zaburzenia zachowania

6. Zaburzenia lękowe

7. Zaburzenia depresyjne

8. Schizofrenia

9. Inne (tiki, moczenie mimowolne, mutyzm)



1. Zaburzenia uwagi

2. Nadruchliwość

3. Impulsywność

Problem: współwystępowanie innych zaburzeń 
(specyficzne trudności szkolne, zaburzenie 
opozycyjno-buntownicze, zaburzenia 
zachowania)



Edukacja -
oceny

Edukacja -
zachowanie

Edukacja -
frekwencja

Relacje z 
nauczycielem

Relacje 
rówieśnicze

ADHD +++ ++++ - ++++ +



Problem: współwystępowanie innych 
zaburzeń (specyficzne trudności szkolne, 
zaburzenie opozycyjno-buntownicze, 
zaburzenia zachowania)



1. Leczenie niefarmakologiczne:

- Suplemetncja diety

- EEG – biofeedback

2. Leczenie farmakologiczne.

3. Psychoterapia:

- Behawioralna

- Psychoedukacja

NAUCZANIE INDYWIDUALNE ????



1. odmowa pełnienia obowiązków w środowisku 
rodzinnym

2. niezrównoważenie emocjonalne (np. drażliwość, 
kłótliwość, zmienność nastrojów) 

3. negatywne stany afektywne (poczucie gniewu i 
złości, bycie obrażonym)



Edukacja -
oceny

Edukacja -
zachowanie

Edukacja -
frekwencja

Relacje z 
nauczycielem

Relacje 
rówieśnicze

Zaburzenie 
opozycyjno -
buntownicze +/- ++++ ++ ++++ +/-



1. Leki nie przynoszą poprawy!!!

2. Psychoterapia:

- Behawioralna

- Psychoedukacja

- Rodzinna - czasami

NAUCZANIE INDYWIDUALNE ????



1. Wybuchy złości nadzwyczaj częste lub ciężkie w stosunku do poziomu 
rozwojowego.

2.  Częste kłótnie z dorosłymi.

3. Często aktywne odrzucanie wymagań dorosłych lub nie spełnianie 
reguł.

4. Często jakby rozmyślne robienie rzeczy, które budzą gniew innych.

5. Częste oskarżanie innych o własne pomyłki lub niewłaściwe 
zachowania.

6. Częsta drażliwość i łatwość wprowadzania w złość przez innych.

7. Częste wpadanie w gniew lub w rozżalenie.

8. Częsta złośliwość i mściwość.

9. Częste kłamstwa lub zrywanie obietnic w celu uzyskania dóbr lub 
przywilejów bądź uniknięcia obowiązków.

10. Częste inicjowanie starć fizycznych (nie obejmuje to starć z 
rodzeństwem).

11. Używanie broni, która może powodować u innych poważne 
uszkodzenia ciała 



12. Pozostawanie poza domem po zapadnięciu zmroku, mimo zakazu rodziców
13. Przejawianie fizycznego okrucieństwa wobec innych osób (np. 
krępowanie,lub podpalanie ofiar.
14. Przejawianie fizycznego okrucieństwa wobec zwierząt.
15. Rozmyślne niszczenie własności innych osób (inaczej niż przez podpalenie).
16. Rozmyślne podkładanie ognia ze stwarzaniem ryzyka lub z zamiarem 
spowodowania poważnych zniszczeń.
17. Kradzieże przedmiotów o niebanalnej wartości bez konfrontacji z ofiarą, 
zarówno w domu, jak i poza nim (np. kradzieże w sklepach, włamania, 
fałszerstwa).
18. Częste wagary ze szkoły, rozpoczynające się przed 13 rokiem życia.
19. Co najmniej dwukrotne ucieczki z domu rodzicielskiego lub zastępczego albo 
ucieczka jednorazowa trwająca dłużej niż jedną noc (nie obejmuje opuszczania 
domu w celu uniknięcia molestowania fizycznego lub seksualnego).
20. Popełnianie przestępstw wymagających konfrontacji z ofiarą (włączając 
kradzieże kieszonkowe, wymuszenia, napady).
21. Zmuszanie innych osób do aktywności seksualnej.
22. Częste terroryzowanie innych (np. rozmyślne zadawanie bólu lub ran 
połączone z uporczywym zastraszaniem, dręczeniem, molestowaniem).
23. Włamania do cudzego domu, budynku, samochodu.



Edukacja -
oceny

Edukacja -
zachowanie

Edukacja -
frekwencja

Relacje z 
nauczycielem

Relacje 
rówieśnicze

Zaburzenia
zachowania ++++ +++++ +++++ +++++ +/-



1. Leki nieskuteczne!!!!

2. Psychoterapia indywidualna i grupowa –
nieskuteczne

3. Psychoterapia rodzinna – czasami

4. Psychoedukacja

5. Socjoterapia

Nauczanie indywidualne????



1. Fobia społeczna / szkolna

2. Zaburzenie lękowe uogólnione

3. Zaburzenie lękowe z napadami paniki

4. Lęk separacyjny



Edukacja -
oceny

Edukacja -
zachowanie

Edukacja -
frekwencja

Relacje z 
nauczycielem

Relacje 
rówieśnicze

Fobia 
społeczna ++ - ++++ +/- +++

Zaburzenie
Lękowe
Uogólnione

++ - +/- - +/-

Napady 
paniki ++ - ++ - +/-

Lęk 
separacyjny - - +++ - +/-



1. Obniżenie nastroju

2. Anhedonia, utrata zainteresowań

3. Spowolnienie aktywności psychoruchowej

4. Myślenie depresyjne (niska samoocena, 
pesymistyczne ocena siebie, świata, ludzi, 
przeszłości i przyszłości)

5. Myśli rezygnacyjne i samobójcze

6. Zaburzenia koncentracji i pamięci

7. Zaburzenia snu

8. Zaburzenia apetytu

9. Lęk



 W dwubiegunowym – epizody hipomanii i/ lub 
manii

 W depresyjnym nawracającym – wyłącznie 
epizody depresyjne

 Pierwsza depresja w życiu to Epizod depresyjny

 Dystymia – przewlekłe zaburzenie nastroju o 
charakterze obniżenia nastroju, co najmniej rok

 Cyklotymia – przewlekłe wahania nastroju, co 
najmniej rok



Edukacja -
oceny

Edukacja -
zachowanie

Edukacja -
frekwencja

Relacje z 
nauczycielem

Relacje 
rówieśnicze

Zaburzenie 
depresyjne

+++ - ++ - ++



1. Leczenie farmakologiczne

2. Psychoterapia

- Indywidualna podtrzymująca

- NAUCZANIE INDYWIDUALNE



 Nawracające, gwałtowne wybuchy złości 
okazywanej werbalnie i/lub w zachowaniu, 
zdecydowanie nieadekwatne do czynników 
wywołujących

 Przewlekły nastrój zagniewania i rozdrażnienia 
przez większą część dnia, prawie codziennie



1. Objawy pozytywne:

Urojenia

Halucynacje

2. Objawy negatywne:

Apatia

Awolicja

Anhedonia

Zubożenie emocjonalne

Skłonność do izolowania się



 Farmakoterapia !!!!

 Psychoterapia

 Hospitalizacja !!!!



Edukacja -
oceny

Edukacja -
zachowanie

Edukacja –
frekwencja

Relacje z 
nauczycielem

Relacje z 
rówieśnikami

++++ +++ ++++ +/- +++



Edukacja 
- oceny

Edukacja -
zachowanie

Edukacja -
frekwencja

Relacje z 
nauczycielem

Relacje 
rówieśnicze

ADHD +++ ++++ - ++++ +
Zaburzenie 
opozycyjno-
buntownicze +/- ++++ ++ ++++ +/-
Zaburzenia 
zachowania ++++ +++++ +++++ +++++ +/-

Fobia społeczna ++ - ++++ +/- +++
Zaburzenie lękowe 
uogólnione ++ - +/- - +/-

Zaburzenie lękowe 
z napadami paniki ++ - ++ - +/-

Lęk separacyjny - - +++ - +/-
Zaburzenie 
depresyjne

+++ - ++ - ++


