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1. Emocje jako złożona struktura psychiczna 

Nad precyzyjnym znaczeniem terminu emocje zarówno psychologowie, jak i 

filozofowie zastanawiają się już od ponad stu lat. Do dziś nie istnieje jedna, jasno określona 

definicja emocji, ze względu na złożoność i wieloaspektowość zjawisk związanych z 

emocjonalnością człowieka.  

Słowo emocja pochodzi od łacińskiego czasownika motere, czyli „poruszyć”, 

przedrostek „e-„ natomiast oznacza „ku czemuś”. Wskazuje to na zawierającą się w każdej 

emocji skłonność do działania, z jednoczesnym wskazaniem jego ukierunkowania (Goleman, 

2005, s. 27). W najprostszym ujęciu emocja to „każde poruszenie czy zakłócenie umysłu, 

uczucia, namiętności, a także każdy stan wzburzenia albo podniecenia psychicznego”. A zatem, 

słowo emocje odnosi się przede wszystkim do uczuć, związanych z nimi myśli, stanów 

psychicznych i biologicznych oraz towarzyszących im skłonności do działania (Goleman, 

2005, s. 442). Szerzej o istocie zjawisk emocjonalnych traktuje definicja przytaczana przez H. 

R. Schaffera (2007, s. 148), według której „emocje to subiektywne reakcje na istotne 

wydarzenia, charakteryzowane poprzez zmiany fizjologiczne oraz zmiany na poziomie 

doświadczenia i widocznego dla innych zachowania”. Proponowane ujęcie zwraca uwagę na 

złożoność epizodu emocjonalnego, wskazując jednocześnie jego podstawowe elementy. Do 

najczęściej opisywanych komponentów emocji należą zatem: 

 czynnik lub zdarzenie wywołujące lub przyspieszające reakcję emocjonalną, które 

zawsze jest specyficzne dla każdej z emocji, 

 fizjologiczne procesy związane z działaniem mózgu oraz pozostałych części układu 

nerwowego, do których należą chociażby: zmiana rytmu serca, przyspieszenie oddechu, 

przewodnictwo skórne czy też pocenie się, 

 składnik osobistego doświadczenia, czyli rzeczywiste odczucia wewnętrzne. Częściowo 

stanowi o nich świadomość pobudzenia wywołanego zmianami fizjologicznymi, 
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częściowo natomiast związane są z poznawczą oceną sytuacji wzbudzającej emocje, a 

także ze sposobem, w jaki ona wpływa na jednostkę, 

 reakcje behawioralne oraz ekspresja mimiczna, czyli widoczne zmiany zachowania, 

pozwalające ludziom zarówno zdać sobie sprawę, że ktoś jest emocjonalnie pobudzony, 

jak i rozpoznać, jakie to emocje (Hurme, 2003, 46; Schaffer, 2007, s. 149). 

Podobnie ujmują definicję emocji M. Greenberg i J. Snell (1999, s. 171). którzy również 

wskazują na cztery integralne komponenty emocji, wymieniając wśród nich: 

 komponent ekspresywny – stanowiący zdolność wyrażania emocji za pomocą zmiany 

wyrazu twarzy, postawy ciała i treści wypowiedzi, 

 komponent doświadczeniowy – decydujący o świadomym rozpoznawaniu własnych 

emocji, 

 komponent regulacyjny – wyrażający się w tendencji do podejmowania pewnych 

działań w sytuacji doświadczania danego typu emocji, 

 komponent rozpoznawczy – stanowiący zdolność do rozpoznawania emocji u innych 

ludzi. 

Podsumowując, możemy uznać, iż definicja tak skomplikowanego i złożonego 

zjawiska, jakim są emocje winna zawierać trzy niezwykle istotne elementy, a mianowicie: 1) 

emocja spowodowana jest najczęściej przez świadome lub nieświadome wartościowanie przez 

jednostkę jakiegoś zdarzenia jako istotnego dla jakiegoś ważnego dla niej celu, 2) rdzeniem 

emocji jest gotowość do działania, 3) konkretna emocja jest zazwyczaj odczuwana jako 

odrębny typ stanu umysłowego, któremu zwykle towarzyszą lub następują po nim zmiany 

somatyczne, akty ekspresji i działania (Oatley, Jenkins, 2003, s. 95).  

Z praktycznego punktu widzenia, dla osób zajmujących się nauczaniem i wychowaniem 

małego dziecka, istotna wydaje się jednak definicja kładąca nacisk na emocje jako centrum 

ludzkiego życia. Campos (za: Oatley, Jenkins, 2003, s. 122) proponuje, by uznać emocje za 

„procesy, które ustanawiają, podtrzymują, zmieniają lub przerywają relacje między jednostką 

a środowiskiem w sprawach znaczących dla tej jednostki”. Oznacza to, że „emocje wiążą to, 

co dla nas ważne, ze światem ludzi, rzeczy i zdarzeń”. 

 

2. Tendencje rozwojowe w zakresie funkcjonowania emocjonalnego 

Nie ulega wątpliwości, iż sposób, w jaki przebiega integracja zachowania, emocji i 

poznania w pierwszych dziesięciu latach życia dziecka wywiera największy wpływ na jakość 
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jego psychicznego i emocjonalnego funkcjonowania przez pozostałą część życia. Jak piszą M. 

Greenberg i J. Snell (1999, s. 184), we wczesnych etapach rozwoju to przede wszystkim afekt 

jest prekursorem innych typów myślenia. By procesy dojrzewania przebiegały w sposób 

najbardziej optymalny, w późniejszych etapach rozwoju wcześnie dojrzewająca i kształtująca 

się emocjonalność jednostki musi zostać zintegrowana z jej funkcjami poznawczymi. W chwili 

obecnej niezaprzeczalny jest fakt, że to właśnie system emocjonalny, a zatem układ limbiczny, 

dojrzewa i funkcjonuje znacznie wcześniej, niż sieci neuronów odpowiedzialne za funkcje 

poznawcze. Z uwagi na tak istotne znaczenie jakości funkcjonowania emocjonalnego dziecka 

dla jego rozwoju poznawczego, warto przyjrzeć się tendencjom, jakie obserwujemy w rozwoju 

regulacji emocjonalnej. 

 

Wczesne dzieciństwo 

 

 

Pojawiające się w okresie wczesnego dzieciństwa emocje mają przede wszystkim 

znaczenie funkcjonalne (Hurme, 2003, s. 54; Greenberg, Snell, 1999, s. 184). Przede wszystkim 

stanowią one dla niemowlęcia źródło komunikacji z innymi oraz z samym sobą, co pozwala 

zapewnić dziecku opieką rodzicielską, a tym samym umożliwia przetrwanie. Jednocześnie, to 

właśnie w okresie wczesnego dzieciństwa obserwujemy szczególnie intensywny proces 

różnicowania się przeżyć emocjonalnych (Hurme, 2003, s. 55; Kielar-Turska, Białecka-Pikul, 

2003, s. 64). Niemal natychmiast po narodzinach dziecko jest zdolne wyrażać takie 

podstawowe emocje, jak zadowolenie, niezadowolenie, wstręt czy niepokój. Ich źródłem są 

przede wszystkim stany wewnętrzne niemowlęcia, do których należą chociażby dyskomfort 

fizyczny lub ból, zmieniające napięcie w centralnym układzie nerwowym. Obserwowane u 

niemowląt sposoby ekspresji emocjonalnej określamy mianem odruchowych reakcji 

emocjonalnych, których intensywność oraz specyfika zależą głównie od temperamentu 

jednostki (Haviland – Jones, Gebelt, Stapley, 1999, s. 394). 

Znaczące zmiany w emocjonalności zachodzą w wieku około 2 – 4 miesięcy. Dziecko 

staje się wówczas zdolne do przeżywania i wyrażania wielu różnych, zarówno pozytywnych, 

jak i negatywnych stanów emocjonalnych, takich jak radość, złość, smutek, zaskoczenie, 

niepokój oraz lęk, co nie oznacza jeszcze, że przeżywane emocje rozumie. W tym czasie 

źródłem doświadczeń i reakcji emocjonalnych dziecka są głównie jego relacje z osobami 

dorosłymi. Związki społeczne stają się niezwykle istotne w regulowaniu afektów. Niemowlę 
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ożywia się w kontakcie z dorosłym, uspokaja pod wpływem pieszczoty, odwzajemnia uśmiech, 

co wskazuje, iż to właśnie emocje odgrywają ważną rolę w nawiązywaniu i utrzymywaniu 

relacji z osobami dorosłymi. Jednocześnie dziecko potrafi już naśladować pewne elementy 

mimiki swojego opiekuna, rozpoznając na twarzy matki smutek, złość, strach i szczęście. 

Dostosowuje się do jej zachowań w sposób świadczący o tym, iż z pewnością rozumie ich 

znaczenie (np. wyrazowi lęku na twarzy matki towarzyszy zastygnięcie ciała dziecka w 

bezruchu) (Haviland – Jones, Gebelt, Stapley, 1999, s. 394). 

Między 1 a 2 rokiem życia dzieci uczą się interpretować stany emocjonalne innych, 

czemu towarzyszy pojawienie się empatii i działań prospołecznych. 

W wyniku dojrzewania oraz dzięki procesom socjalizacji około 2-3 roku życia emocje 

ulegają kolejnym istotnym zmianom. Pojawiają się oznaki poczucia winy, dumy, wstydu i 

zażenowania, dochodzi również do łączenia emocji i ich jednoczesnego przeżywania (Schaffer, 

2007, s. 154). Związane jest to z postępującym procesem odkrywania własnej osoby oraz 

rozwojem „ja”, dzięki czemu tego typu emocje możemy nazwać „samoświadomościowymi”. 

Typowe jest dla nich porównywanie siebie z wewnętrznymi standardami lub innymi ludźmi 

(Hurme, 2003, s. 57; Schaffer, 2007, s. 154).  

Ze względu na dokonywane przez dziecko porównania społeczne inni ludzie stają się w 

tym czasie ważni jako źródło wskazówek dotyczących sposobów odpowiedniego reagowania i 

okazywania emocji. Obserwując reakcje opiekunów na własne zachowania emocjonalne, 

dziecko zdobywa niezwykle istotną i potrzebną orientację w naturze interakcji społecznych. 

Sposób, w jaki dorosły reaguje na  okazywane przez dziecko afekty daje dziecku informację o 

tym, które z nich są dopuszczalne, co odgrywa zasadniczą rolę w procesie socjalizacji 

(Greenberg, Snell, 1999, s. 184; Kielar-Turska, Białecka-Pikul, 2003, s. 65). Dziecko uczy się 

panowania nad swoim zachowaniem, dzięki czemu może reagować w sposób społecznie 

akceptowany. Pozwala to również  na rozwój zainteresowania uczuciami innych, co sprawia, 

że dziecko zaczyna reagować empatycznie (Hurme, 2003, s. 57). Jednocześnie, począwszy od 

2 roku życia emocje mogą być wywoływane nie tylko poprzez konkretną sytuację, lecz również 

przez jej symboliczną reprezentację. 

Jak piszą M. Greenberg i J. Snell (1999, s. 185), wczesne dzieciństwo to okres „bujnego 

rozwoju emocjonalnego”. Słabiej rozwinięte pozostają w tym czasie umiejętności poznawcze i 

językowe, co sprawia, iż jedynym dostępnym dziecku narzędziem regulacji emocjonalnej 
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pozostają procesy czuciowo – motoryczne oraz modulacja silnych stanów emocjonalnych przez 

osoby dorosłe. 

 

Średnie dzieciństwo 

 

Według M. Greenberg i J. Snell (1999, s. 185), jednym z podstawowych celów 

rozwojowych w okresie średniego dzieciństwa jest osiągnięcie integracji opanowanych do tej 

pory sposobów myślenia i odczuwania z pojawiającą się dopiero zdolnością posługiwania się 

kodem językowym. Dzięki werbalnemu określaniu stanów emocjonalnych dziecko rozwija 

nową, skuteczniejszą formę samokontroli. Wyrażając emocje za pomocą języka, dziecko 

kontroluje niewerbalne kanały ekspresji emocjonalnej i w sposób efektywniejszy reguluje 

przeżywane w danej chwili afekty. Obserwujemy w tym czasie wzrost zdolności i skłonności 

do mówienia o emocjach, co pozwala lepiej rozumieć stany uczuciowe własne i innych ludzi, 

a co za tym idzie – pozostawać z nimi w intymnych stosunkach (Kielar-Turska, 2003, s. 112). 

Jednocześnie, dziecko zaczyna lepiej różnicować emocje, potrzeby i pragnienia innych 

ludzi w poszczególnych kontekstach, co pozwala lepiej planować i organizować nawiązywane 

interakcje (Greenberg, Snell, 1999, s. 187; Kielar – Turska, 2003, s. 112). Choć w tym okresie 

dzieci potrafią już właściwie oceniać przyczyny podstawowych reakcji emocjonalnych, 

skłonne są jednak zwracać uwagę na wywołujące emocje czynniki zewnętrzne, pomijając 

znaczenie tych wewnętrznych (Kielar – Turska, 2003, s. 112).  

Najbardziej typowymi emocjami pojawiającymi się w tym okresie są emocje związane 

z ocenianiem właściwości innych ludzi, a więc tak zwane emocje społeczne. Należą do nich 

poczucie bezpieczeństwa, poczucie niższości, poczucie winy oraz poczucie zaufania. W tym 

czasie dzieci zaczynają również rozumieć emocje konfliktowe (Hurme, 2003, s. 58). 

 

Funkcjonowanie emocjonalne dziecka w wieku wczesnoszkolnym 

 

Okres późnego dzieciństwa to przede wszystkim etap poważnych zmian rozwojowych, 

a także czas podejmowania przez dziecko nowych zadań, których realizacja daje niezależność 

oraz umożliwia przyjmowanie nowych ról społecznych (Stefańska – Klar, 2003, s. 130; 

Greenberg, Snell, 1999, s. 187). Do stawianych przed dzieckiem zadań rozwojowych należą: 
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1) wzbogacanie i uporządkowanie posiadanej wiedzy o świecie i o sobie samym, 2) opanowanie 

umiejętności potrzebnych do nabywania i organizowania wiedzy i posługiwania się nią w 

różnych sytuacjach, 3) opanowanie umiejętności czytania i pisania, 4) znalezienie swojego 

miejsca w grupie rówieśniczej (Stefańska – Klar, 2003, s. 130).  Dziecko wkracza w tym okresie 

w nowe środowisko, jakim jest dla niego szkoła, a jakość owego szkolnego startu w dużej 

mierze zależy od gotowości szkolnej dziecka. Jednym z podstawowych wyznaczników 

gotowości szkolnej jest dojrzałość emocjonalna dziecka, umożliwiająca mu sprawowanie 

kontroli nad doświadczanymi emocjami, na tyle, by nie uzewnętrzniało ich zbyt gwałtownie. 

Rozpoczęcie nauki szkolnej jest dla dziecka niewątpliwie sytuacją nową i skomplikowaną, 

stawiającą je przed koniecznością modyfikacji zachowania. Jak pisze D. Gaul, dla wielu dzieci 

szkoła jest środowiskiem stresującym, a rozpoczęcie nauki szkolnej znacząco wpływa na 

wzrost zaburzeń wegetatywnych oraz obniżenie samopoczucia psychofizycznego (Gaul, 1991, 

s. 313-314). Tymczasem dla E. Eriksona okres między 6 a 12 rokiem życia jest wiekiem 

pracowitości lub poczucia niższości, związanym przede wszystkim z kształtowaniem się 

poczucia kompetencji oraz skuteczności w działaniu. Wynikają one z sukcesów odnoszonych 

dzięki typowej dla dziecka aktywności, takiej jak nauka szkolna, zabawa, pomoc dorosłym czy 

rozwijanie zainteresowań, oraz z intensywnego uczenia się i ćwiczenia rozmaitych sprawności. 

Zagrożenie stanowi tu możliwość wytworzenia się u dziecka poczucia mniejszej wartości, oraz 

idącego za nim poczucia nieadekwatności wobec oczekiwań społecznych. Brak sukcesów w 

radzeniu sobie z zadaniami może prowadzić u dziecka do zahamowań w wykorzystywaniu 

swojego potencjału rozwojowego (Erikson, 2002, s. 94 – 95; Erikson, 2004, s. 78 - 84). 

Niezwykle istotnym warunkiem harmonijnego rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka w 

tym okresie rozwoju jest zatem przekonanie o własnej skuteczności. Radość z odnoszonych 

sukcesów oraz związana z nimi przychylna ocena społeczna stanowią źródło wysokiej 

realistycznej samooceny dziecka. Dziecko osiągające sukcesy dzięki własnemu wysiłkowi uczy 

się odporności na niepowodzenia oraz skutecznego radzenia sobie z frustracją, trenuje 

mechanizmy samokontroli, a także rozwija poczucie odpowiedzialności za konsekwencje 

własnych czynów (Stefańska – Klar, 2003, s. 145.) 

W tym okresie atrakcyjna staje się dla dziecka grupa rówieśnicza, będąca swoistym 

źródłem wzorców, wartości i emocjonalnego wsparcia. Rówieśnicy mają znaczący wpływ na 

sposób myślenia, spostrzegania, oceniania, reagowania oraz komunikowania się dziecka, a 

także na jego postawy, preferencje i wybory. Funkcjonując w szkolnej grupie rówieśniczej 

dziecko poddawane jest naturalnemu i praktycznemu treningowi ról społecznych, rozwija także 

umiejętności interpersonalne, takie jak: lepsze rozumienie sytuacji społecznych, umiejętność 
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wnioskowania społecznego czy rozwijanie sprawności komunikacyjnych (Stefańska – Klar, 

2003, s. 147 – 149). 

Charakterystyczne dla tego stadium rozwoju dziecka jest nawiązywanie bliskich więzi 

emocjonalnych z przyjaciółmi tej samej płci, wynikające ze zwiększającej się roli rówieśników 

(Boyd, Bee, 2008, s. 310; Stefańska – Klar, 2003, s. 149). Jak piszą D. Boyd i H. Bee (2008, s. 

310), nawiązywanie przyjaźni oraz przekonanie, że trzeba mieć przyjaciela są uniwersalnymi 

zjawiskami w rozwoju społeczno – emocjonalnym dziecka w wieku wczesnoszkolnym. 

Podstawowymi wyznacznikami przyjaźni stają w tym okresie wzajemne zaufanie, wsparcie 

emocjonalne oraz lojalność. Jednocześnie, dzieci mające przy sobie bliskich przyjaciół są 

bardziej otwarte, życzliwe, więcej się do siebie uśmiechają, częściej na siebie patrzą, a także 

więcej ze sobą rozmawiają i bardziej sobie nawzajem pomagają. R. Stefańska – Klar (2003, s. 

149) wskazuje, iż brak przyjaciela tej samej płci jest dla dzieci w wieku szkolnym przyczyną 

poczucia osamotnienia i niskiej samooceny. Warto zauważyć również, że przyjaźń staje się w 

tym okresie okazją do nauki rozwiązywania konfliktów, bowiem to właśnie wobec przyjaciół 

dzieci są bardziej krytyczne i mają z nimi więcej zatargów niż z pozostałymi rówieśnikami i 

osobami nieznajomymi (Boyd, Bee, 2008, s. 311). Przyjaźń stanowi ponadto podstawę do 

dalszego różnicowania się i doskonalenia uczuciowości dziecka. Na jej gruncie dzieci mają 

możliwość trenowania empatii, altruizmu, wyrażania gniewu w sposób nieagresywny. Uczą się 

pojęć takich jak: zobowiązanie, lojalność, solidarność, odpowiedzialność za drugą osobę, a 

także nowych kategorii uczuć, jak chociażby potrzeba chronienia przyjaciół przed 

niebezpieczeństwem,  wstawiania się za nimi oraz dzielenia z nimi ich doświadczeń, zarówno 

w zakresie przeżywania radości z odnoszonych przez nich sukcesów, jak i smutku z powodu 

porażki (Stefańska – Klar, 2003, s. 150).  

Okres późnego dzieciństwa to także czas istotnych zmian w sposobie wyrażania przez 

dzieci złości i agresji. O ile do wieku przedszkolnego dominuje przede wszystkim agresja 

fizyczna, o tyle w wieku wczesnoszkolnym agresja fizyczna staje się rzadsza, nasila się 

natomiast agresja słowna (Boyd, Bee, 2008, s. 313). Agresja fizyczna utrzymuje się na wysokim 

poziomie jedynie w grupach składających się z chłopców, bowiem częściej wyrażają oni 

przyzwolenie na agresywne zachowania rówieśników. W zachowaniach dziewcząt pojawia się 

natomiast tzw. agresja społeczna, mająca na celu naruszenie czyjegoś poczucia własnej 

wartości lub popsucie jego stosunków z innymi. Przybiera ona formę ostracyzmu lub groźby 

odrzucenia, a także złośliwych plotek i pogardliwych min. Dziewczynki w wieku 

wczesnoszkolnym posługują się nią znacznie częściej niż chłopcy, szczególnie wobec innych 

dziewczynek. Wśród obu płci wzrasta poziom tzw. agresji odwetowej, polegającej na 
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odwzajemnieniu wyrządzonej krzywdy, co jest związane z coraz lepszym odróżnianiem przez 

dzieci zachowań celowych od przypadkowych. Jak dowodzą D. Boyd i H. Bee (2008, s. 315), 

dzieci, które nie podejmują prób odwetu w sytuacjach celowego i świadomego działania 

rówieśników na ich szkodę, uważane są za pozbawione umiejętności społecznych i mogą stać 

się ofiarami przemocy szkolnej. 

 

3. Pojmowanie emocji przez dzieci 

 

Emocje towarzyszą nam już od chwili narodzin i są obecne niemal we wszystkich 

wydarzeniach naszego codziennego życia. Ponieważ jednak angażują przede wszystkim 

autonomiczny układ nerwowy, uważany za bardziej prymitywny od zawiadującego funkcjami 

poznawczymi ośrodkowego układu nerwowego, wciąż powszechne jest przekonanie, iż emocje 

mają destrukcyjny charakter oraz dezorganizują przebieg procesów poznawczych, negatywnie 

wpływając na ich sprawność oraz wydajność. Jednocześnie bardzo rzadko myślimy o emocjach 

jako swoistych zdolnościach, odgrywających niezwykle istotną rolę we wspieraniu rozwoju i 

mechanizmach adaptacyjnych. Tymczasem wiedza na temat przebiegu rozwoju emocjonalnego 

oraz takich specyficznych procesów emocjonalnych jak nabywanie umiejętności okazywania 

reakcji emocjonalnych, nabywanie określeń kategorii emocjonalnych czy też nabywanie 

świadomości przeżywania określonych rodzajów emocji jest moim zdaniem szczególnie 

przydatna dla nauczycieli, i jako taka winna być uwzględniana przez nich w organizacji procesu 

nauczania. Według R. Schaffera (2007, s. 149), wszystkie emocje mają bowiem istotne 

znaczenie dla funkcjonowania jednostki, wszystkie pełnią także użyteczne, zarówno 

wewnętrzne, jak i interpersonalne, funkcje regulacyjne. 

 

Procesy nabywania a problemy nauczania 

 

Procesy nabywania, których większość dokonuje się jeszcze w okresie niemowlęcym, 

obejmują przede wszystkim umiejętność okazywania reakcji emocjonalnych, umiejętność 

rozpoznawania emocji oraz ich nazywania. Jest to proces w dużej mierze zautomatyzowany  

(Haviland – Jones, Gebelt, Stapley, 1999, s. 395 - 396). Jak już wspomniałam, niemowlęta 

wykorzystują docierające do nich informacje o emocjonalnym wyrazie twarzy opiekuna w 
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procesie podejmowania decyzji co do własnego zachowania. Niewątpliwie mechanizm owej 

specyficznej orientacji w emocjonalnym kontekście sytuacji wykorzystujemy w mniejszym lub 

większym stopniu w ciągu całego życia. Prawdopodobne jest zatem, iż emocjonalne reakcje 

nauczycieli w relacji z uczniem, a tym samym przekazywane nieświadomie przez nauczyciela 

informacje emocjonalne, mogą kreować środowisko nabywania przez uczniów zachowań 

intelektualnych (Haviland – Jones, Gebelt, Stapley, 1999, s. 396). Emocjonalna postawa 

nauczyciela pośrednio wpływa na postawę ucznia wobec przyswajanego materiału. A zatem, 

znużenie nauczyciela obserwowane w sposobie przedstawiania omawianego zagadnienia oraz 

sposobie organizowania procesu nauczania, może być przez uczniów odbierane jako 

informacja, iż nie warto poświęcać czasu na zgłębianie danego problemu. Lękowe podejście 

nauczyciela do przedstawianego materiału, przejawiające się wyrazem zażenowania lub 

wstydu, zapewne powstrzyma uczniów przed zadawaniem pytań i głębokim wnikaniem w 

prezentowany materiał. Również specyficzne reakcje nauczycieli na problemy uczniów, 

przejawiające się najczęściej w emocjach złości lub przygnębienia, mogą być przez tych 

ostatnich odbierane jako sygnał do przyjęcia postawy obronnej, ucieczki lub wycofania. 

Warto pamiętać, iż dzieci bardzo wrażliwie reagują na pewne typy informacji 

emocjonalnej, nawet jeśli odczytują ją w dużej mierze na poziomie nieświadomym. 

Rozpoznawania emocjonalnego wyrazu twarzy u otaczających nas ludzi oraz dostosowywania 

się do niego swoim zachowaniem uczymy się bowiem bardzo wcześnie, jeszcze w okresie 

niemowlęcym. Budowany przez nauczyciela emocjonalny klimat prowadzonych zajęć, a także 

emocjonalne funkcjonowanie samego nauczyciela, przejawiające się w bardzo subtelnych, nie 

do końca objętych świadomą kontrolą odruchowych reakcjach emocjonalnych, wpływa w 

ogromnym stopniu na rozwój poznawczy jego uczniów. 

 

Procesy doskonalenia a problemy nauczania 

 

Celem procesów doskonalenia jest przede wszystkim modyfikacja wysyłanych przez 

dziecko sygnałów emocjonalnych, tak by były one w większym stopniu zrozumiałe i społecznie 

akceptowane. Następuje tu również powiązanie reakcji emocjonalnych z określonymi 

kontekstami i ludźmi. Jak podają J. Haviland – Jones, J.L. Gebelt i J.C. Stapley (1999, s. 399), 

nabyte dzięki doskonaleniu umiejętności umożliwiają dziecku minimalizować lub 

wyolbrzymiać wyraz swoich emocji lub maskować go za pomocą innych sygnałów. Dzięki 
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temu dziecko może tworzyć nowe strategie panowania nad emocjami lub ich podsycania. 

Przebieg procesów doskonalenia jest kształtowany przez zróżnicowane doświadczenia 

społeczne (Schaffer, 2007, s. 163).  

W okresie niemowlęctwa oraz wczesnego dzieciństwa dzieci przyswajają akceptowane 

społecznie środki emocjonalnego wyrazu oraz zawarte w nich znaczenia. Pomagają w tym 

zabawy twarzą w twarz z opiekunem, dzięki którym dziecko nabiera charakterystycznych dla 

mimiki opiekuna cech. Zajmujący się problematyką rozwoju emocjonalnego badacze 

wysuwają wniosek, iż w określonych warunkach dzieci będą przejmowały także sposób 

ekspresji emocjonalnej swojego nauczyciela, podobnie jak przejmują jego sposób wysławiania 

się oraz sposób rozwiązywania problemów. Biorąc pod uwagę znaczącą rolę, jaką odgrywa 

nauczyciel w życiu dziecka w okresie wczesnoszkolnym oraz ogromną ilość czasu, jaką 

uczniowie spędzają z nauczycielem na tym etapie edukacji, wydaje się, że jest to wniosek w 

dużej mierze uprawniony. Oznacza to tym samym konieczność zwrócenia uwagi na 

przejawiane przez nauczycieli sposoby ekspresji emocjonalnej, albowiem to, jak nauczyciele 

okazują lub nie okazują emocji stanowi dla uczniów niezwykle bogate źródło informacji i 

dzięki mechanizmowi modelowania wpływa na okazywaną przez uczniów ekspresję 

emocjonalną. Bardzo istotna jest tu również zbieżność między niewerbalnymi emocjonalnymi 

zachowaniami nauczyciela, takimi jak wyraz twarzy, postawa ciała, gestykulacja czy ton głosu, 

a przekazywanymi uczniowi komunikatami werbalnymi. Dzieci w wieku szkolnym nadal 

odczuwają trudności z radzeniem sobie z tzw. wiedzą emocjonalną oraz sprzecznymi 

informacjami w jej obrębie. Obserwujemy tu tendencję do koncentrowania przez dzieci uwagi 

na fizycznym wyrazie emocji, któremu dają wiarę, a nie na treści zawartej w słowach. Dzieci 

wierzą, że to właśnie zachowanie bezpośrednio odzwierciedla przeżywane emocje, natomiast 

złożone sytuacje emocjonalne analizują w kategoriach prawdy i fałszu. Nauczyciel 

przekazujący sprzeczne informacje na temat swoich reakcji emocjonalnych przestaje być  

wiarygodny, uczeń może bowiem uznać, że część okazywanych przez nauczyciela uczuć była 

tylko udawana (Haviland – Jones, Gebelt, Stapley, 1999, s. 402 - 405). 

 

Procesy transformacji a problemy nauczania 

 

Procesy transformacji dotyczą sposobów, w jaki określony stan emocjonalny 

przekształca proces myślenia, proces uczenia się lub działania. Jak piszą J. Haviland – Jones, 
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J.L. Gebelt i J.C. Stapley (1999, s. 406), różne stany emocjonalne prowadzą do określonych 

sposobów przetwarzania informacji, a jednocześnie wraz z rosnącą wiedzą i doświadczeniem 

jednostki przemianom ulegają jej procesy emocjonalne. Dzięki owym dwukierunkowym 

przekształceniom sposób, w jaki jednostka postrzega kontekst i znaczenie emocji nabiera 

określonego, specyficznego charakteru, a same emocje mogą tworzyć system myśli, zachowań 

i procesów. Większość transformacji zachodzi w okresie adolescencji, jednak już w okresie 

wczesnego dzieciństwa pojawiają się pewne złożone funkcje emocji, takie jak połączenia 

między aspektami języka i emocji. Słowa dotyczące przeżyć emocjonalnych pojawiają się u 

dzieci już w pierwszej połowie 2 roku życia i koncentrują się wokół tematów związanych z 

odczuwaniem przyjemności lub bólu. W tym okresie dzieci komentują zwykle jedynie swój 

stan emocjonalny. Do przeżyć innych ludzi dzieci odnoszą się około 3 roku życia. Są wówczas 

zdolne odnosić się nie tylko do obserwowanych zachowań zewnętrznych, lecz także wyciągają 

wnioski na temat swoich i cudzych przeżyć wewnętrznych. W okresie przedszkolnym wzrasta 

intensywnie zakres i liczba terminów określających emocje, zyskują one również na 

precyzyjności, a dziecko zaczyna odwoływać się do możliwych powodów ludzkich odczuć i 

zachowań, co dowodzi, że emocje nie są już traktowane jako odrębne wydarzenia. Pamiętać 

należy, iż zdolność mówienia o emocjach dowodzi, że dziecko potrafi dokonać obiektywnej 

oceny zarówno swoich, jak i cudzych uczuć, co umożliwia interpretację minionych wydarzeń 

emocjonalnych, przewidywanie przyszłych sytuacji oraz ich analizę w kontekście przyczyn i 

konsekwencji. Daje to dziecku szansę na dogłębne zrozumienie istoty relacji interpersonalnych 

(Schaffer, 2007, s. 156 – 157). Jak wskazuje R. Schaffer (2007, s. 160), sześcioletnie dzieci 

często angażowane w rozmowy na temat emocji wykazują o wiele większą zdolność 

pojmowania rozmaitych aspektów emocji, niż dzieci nie mające do tego typu rozmów okazji. 

Autor wskazuje jednocześnie na istotne znaczenie takich rozmów dla zrównoważonego 

rozwoju dziecka, twierdząc, że rozmowy na temat emocji: 

 umożliwiają dzieciom radzenie sobie z własnymi emocjami; 

 pomagają wyjaśnić i zrozumieć zachowania innych ludzi; 

 dają możliwość zrozumienia charakteru i okoliczności kontaktów z innymi ludźmi; 

 pozwalają na dzielenie się swoimi doświadczeniami emocjonalnymi z innymi oraz na 

uwzględnianie ich w kontaktach z innymi; 

 umożliwiają zgromadzenie ustrukturalizowanego zasobu wiedzy na temat przyczyn i 

skutków emocjonalnych zachowań ludzi (Schaffer, 2007, s. 158). 



 

12 
 

Tymczasem nauczyciele unikają podczas prowadzonych przez siebie zajęć rozmów na 

temat przeżywanych przez uczniów emocji, traktując je jako zakłócenia w przebiegu procesu 

nauczania. Mówiąc o okazywanych przez uczniów zachowaniach emocjonalnych nauczyciele 

stawiają odwieczne pytania o to, jak je powstrzymać, natomiast nigdy nie zastanawiają się nad 

tym, jak je rozwinąć, tak by mogły wspierać wszechstronny rozwój dziecka i sprzyjać jego 

przystosowaniu.  

 

4. Emocje a aktywność umysłowa dziecka 

 

D. Goleman (2005, s. 31-37) dowodzi, iż wyposażeni jesteśmy w dwa umysły – jeden 

z nich, to umysł myślący, drugi jest umysłem czującym. Pozwalają one na dwa odmienne 

sposoby poznawania, racjonalny i emocjonalny, które splatając się ze sobą i harmonijnie 

współdziałając, tworzą nasze życie psychiczne. Wyjaśnieniem dla związku między myślą a 

uczuciem jest zapewne fakt, że mózg myślący powstał w drodze ewolucji z mózgu 

emocjonalnego. W budowie naszego układu nerwowego to właśnie mózg emocjonalny 

odgrywa rolę kluczową, bowiem to z niego wyrosły lub stały się jego przedłużeniem liczne 

wyższe ośrodki mózgowe, takie jak nowa kora mózgowa, odpowiadająca za rozwój wyższych 

funkcji psychicznych, do których należą chociażby myślenie racjonalne, zdolność planowania 

czy gromadzenie i interpretowanie informacji. W związku z tym, mózgowe ośrodki 

odpowiedzialne za funkcjonowanie emocjonalne połączone są ogromną ilością obwodów ze 

wszystkimi częściami kory nowej, co pozwala strukturom emocjonalnym intensywnie 

oddziaływać na pozostałe części mózgu. 

Główną rolę w procesach emocjonalnych i ich przebiegu w mózgu odgrywa układ 

limbiczny, oraz składające się na niego struktury, czyli ciało migdałowate oraz hipokamp. To 

od nich zależy chociażby rozpoznawanie emocjonalnych wyrazów twarzy, przechowywanie 

wspomnień i znaczeń emocjonalnych, rozpoznawanie sygnałów płynących ze świata do 

narządów zmysłów oraz dochodzących z wnętrza ciała jednostki i odpowiednie na nie 

reagowanie (Greenberg, Snell, 1999, s. 177). Podstawową funkcją ciała migdałowatego jest 

przypisywanie emocjonalnego znaczenia wspomnieniom. Struktura ta zdaje się zapamiętywać 

wszelkie przeżycia i doświadczenia którym towarzyszy pobudzenie emocjonalne. 

Jednocześnie, im silniejsze pobudzenie ciała migdałowatego, tym bardziej znaczące utrwalenie 

zdarzeń, które owo pobudzenie wywołały (Greenberg, Snell, 1999, 179; Goleman, 2005, s. 49). 
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Silnie nacechowane emocjonalnie fakty i zdarzenia są zatem lepiej zapamiętywane, niż te, 

którym pobudzenie emocjonalne nie towarzyszy. M. Jagodzińska (2003, s. 108) zwraca uwagę, 

że już u bardzo małych dzieci obserwujemy prawidłowość, zgodnie z którą zdarzenia 

zabarwione emocjonalnie są zapamiętywane lepiej niż zdarzenia zupełnie obojętne. Sytuacje 

przeżywane przez dziecko jako emocjonalne prawie zawsze są przez nie organizowane w 

spójną strukturę przyczynową. Powstająca dzięki temu reprezentacja umysłowa zdarzenia 

emocjonalnego obejmuje zarówno ważne dla jednostki cele, czynniki wpływające na ich 

występowanie, działania prowadzące do ich osiągnięcia oraz efekty, po których rozpoznajemy, 

ze cel został osiągnięty. Wyróżniają się tu szczególnie zdarzenia związane z przeżywaniem 

radości, są one bowiem zapamiętywane w 99% i odtwarzane z większą niż inne dokładnością. 

Oznacza to, że zdarzenia przyjemne zapamiętujemy lepiej niż te, które oceniamy jako 

nieprzyjemne. Na znaczenie emocji dla procesów związane z zapamiętywaniem wskazują 

również K. Oatley i J. Jenkins (2003, s. 269). Autorki dowodzą, iż aby pewne zdarzenie czy też 

doświadczenie było przez jednostkę dobrze zapamiętane, musi być dla niej czymś wyjątkowym 

i niezwykłym, jedynym w swoim rodzaju, a jego obraz nie może zostać zatarty przez późniejsze 

podobne doświadczenia. Nie ulega zatem wątpliwości, iż wzbudzanie pozytywnych emocji w 

klasie szkolnej oraz umiejętne wplatanie ich w proces nauczania pozwala uczniowi lepiej i 

skuteczniej zapamiętać dany materiał. Emocjonalne zaangażowanie ucznia to podstawowy 

warunek jego efektywnego działania poznawczego. By owo emocjonalne zaangażowanie 

mogło się podczas zajęć pojawić, muszą one być dla ucznia niezwykłe i niepowtarzalne, a 

nauczyciel musi posiadać umiejętności, pozwalające mu na odpowiedzialne kierowanie 

pobudzeniem emocjonalnym swoich podopiecznych. Zaangażowany emocjonalnie uczeń to 

przede wszystkim uczeń radosny i zachwycony, uczeń zaciekawiony i zadziwiony, uczeń 

odczuwający przyjemność oraz przekonany, że jego aktualne działania pozwolą mu w 

przyszłości osiągnąć ważne dla niego samego cele.  Szczególne znaczenie przypisuje się tu 

emocji radości wynikającej z osiągania celu lub zaangażowania w to, co się robi. W dobrym 

nastroju mózg produkuje endorfiny, które działają jak naturalne środki uspokajające, które z 

kolei pobudzają wydzielanie acetylocholiny. Jest to podstawowy neuroprzekaźnik 

wspomagający utrwalanie nowych informacji w różnych częściach mózgu. Dzięki temu ma ona 

decydujące znaczenie dla zapamiętywania nowych oraz przypominania starych wiadomości 

(Dryden, Vos, 2003, s. 141). Radosny mózg jest jednocześnie poznawczo zorganizowany w 

bardziej elastyczny sposób, co pozwala mu tworzyć bardziej niezwykłe skojarzenia, a tym 

samym bardziej twórcze i niezwykłe rozwiązania dla analizowanych problemów. Uczucie 

radości skłania nas także do kontynuowania tego, co w danym momencie robimy, a także 
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dążenia do wyższych celów (Oatley, Jenkins, 2003, s. 256-257).  Warto zatem zwrócić 

szczególną uwagę, iż uczeń radosny jest uczniem nie tylko pamiętającym lepiej i dłużej, lecz 

także uczniem kreatywnym, a także uczniem wytrwale realizującym stawiane przed nim 

zadania. 

Proces myślenia, w wyniku pobudzenia emocjonalnego, może zostać również 

zakłócony. Istnienie licznych połączeń między układem limbicznym a płatami czołowymi 

powoduje, że sygnały silnych emocji, takich jak strach, lęk czy złość, mogą prowadzić do 

dezorganizacji wyższych funkcji psychicznych. 

Strach jest emocją powstającą w wyniku przewidywania niebezpieczeństwa oraz 

wyzwalającą stan podwyższonej gotowości do radzenia sobie z nim. Zdarzenie wzbudzające 

strach monopolizuje pełną uwagę i wyzwala czujność, przerywając jednocześnie realizowane 

aktualnie działanie i przygotowując organizm do reakcji walki lub ucieczki. Uwaga skierowana 

zostaje na środowisko i wszelkie oznaki zagrożenia. Mózg pracuje wówczas w sposób znacznie 

uproszczony (Oatley, Jenkins, 2003, s. 250- 251). Tym czasem podczas zajęć szkolnych ma 

miejsce wiele sytuacji wzbudzających strach. Często zamierzonym i celowym działaniem 

nauczycieli jest wywołanie w uczniach tej emocji, chociażby dla wprowadzenia dyscypliny. 

Jak się okazuje, strach uniemożliwia sprawne funkcjonowanie wyższych funkcji psychicznych, 

ograniczając je jedynie do zdarzenia wywołującego. Wystraszony uczeń przestanie realizować 

podjęte działania poznawcze, a uwagę skoncentruje na sygnałach zagrożenia. Podobnie wpływa 

na funkcjonowanie jednostki lęk, w przypadku którego jednak obawa przed wystąpieniem 

zagrożenia obecna jest przez większość czasu. Układ nerwowy jest wówczas przestawiany na 

szczególny rodzaj przetwarzania, w którym uwaga ma zawężony zakres i jest ukierunkowana 

jedynie na sygnały dotyczące bezpieczeństwa oraz na określone obiekty lęku (Oatley, Jenkins, 

2003, s. 264). Uczeń dotknięty fobią szkolną, lękający się nauczyciela lub kontaktów z 

rówieśnikami, reagujący lękowo na różnego rodzaje sytuacje szkolne, nie będzie aktywny 

poznawczo w takim zakresie, i na takim poziomie, na jakim mógłby być. W pierwszej 

kolejności należy wówczas zająć się jego trudnościami emocjonalnymi, bowiem dopiero ich 

skuteczne rozwiązanie umożliwi dziecku podjęcie satysfakcjonującej i dającej radość 

aktywności umysłowej. 

Także smutek nie jest emocją sprzyjającą podejmowaniu działań poznawczych. W 

przypadku smutku następuje rezygnacja z realizowanych dotąd aktywności. Jego implikacją 

jest jednocześnie zmiana orientacji ku wewnątrz, a zatem koncentracja na sobie oraz zmiana 

oceny samego siebie.  
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Jak dowodzą K. Oatley i J. Jenkins (2003, s. 103) to właśnie emocje oraz sposób w jaki 

są pojmowane, pobudzają ożywioną aktywność umysłową. Bodźcem wywołującym emocje jest 

bowiem zwykle ocena poznawcza, czyli rozpoznanie danego zdarzenia jako znaczącego. 

Emocje pojawiają się wówczas, gdy określone zdarzenie jest dla jednostki istotne z punktu 

widzenia obranych przez nią celów. Wydarzenie takie musi zostać przez jednostkę 

wszechstronnie rozważone, konieczna jest przy tym intensywna praca myślowa, wymagająca 

zawężenia uwagi oraz poszukiwania sensu zaistniałego zdarzenia, a także przypomnienia sobie 

podobnych sytuacji, by możliwe było porównanie ich z obecnym problemem i poczynienie 

planów na przyszłość. W procesie tym udział bierze również atrybucja, czyli wnioskowanie o 

przyczynie wystąpienia danego znaczącego emocjonalnie zdarzenia. Jak dowodzą badania, już 

od 3 roku życia dzieci wiedzą, że emocje związane są z wystąpieniem problemu, którego 

rozwiązanie wymaga podjęcia odpowiednich działań. Aktywność umysłowa przybiera 

wówczas formę pytania: co z zaistniałym problemem zrobić? Oznacza to, że emocje to w dużej 

mierze procesy pozwalające skupić uwagę na pojawiających się trudnościach oraz podjąć 

działania zmierzające do ich rozwiązania (Oatley, Jenkins, 2003, s. 103 - 105).  

 

5. Pojęcie kompetencji emocjonalnych 

 

Pojęcia takie jak inteligencja emocjonalna czy też kompetencje emocjonalne wzbudzają 

w ostatnich latach powszechne zainteresowanie. Pojawiają się w literaturze, pismach,  

ogólnodostępnych magazynach czy popularnych poradnikach. Terminy te, często stosowane 

zamiennie, wykorzystywane są w celu opisu szerokiego rodzaju zjawisk, jednak stosowane dla 

ich wyjaśnienia i opisu definicje są często bardzo różne, i najczęściej intuicyjne, nie 

odzwierciedlają bowiem rzeczywistej istoty omawianego zagadnienia.  

Uproszczoną, a jednocześnie trafną i zrozumiałą definicję proponują J.D. Mayer i P. 

Salovey (1999, s. 26), według których inteligencja emocjonalna to „zdolność do postrzegania 

emocji, dostępu do nich i takiego ich aktywowania, by towarzyszyły myśleniu; zdolność do 

rozumienia emocji i posiadanie emocjonalnej wiedzy, które pozwalają regulować emocje i 

sprzyjają rozwojowi emocjonalnemu i intelektualnemu”. Ujmowanie emocji w takich 

kategoriach potwierdza, że mogą one sprzyjać procesom myślowym oraz wskazuje, iż myśląc 

o emocjach, wykorzystujemy inteligencję. Do składających się na inteligencję emocjonalną 

umiejętności autorzy zaliczają:  
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 umiejętność właściwej percepcji, oceny i wyrażania emocji, a zatem precyzja, z jaką 

jednostka identyfikuje emocje i treści emocjonalne u siebie oraz innych ludzi, różnicuje 

je i na nie reaguje, 

 umiejętność dostępu do uczuć, 

 zdolność generowania emocji w sytuacjach, gdy mogą wspomóc myślenie – w tym 

ujęciu emocje kształtują myślenie, kierując uwagę na to, co dla jednostki istotne; 

antycypacja określonych uczuć ułatwia również planowanie oraz podejmowanie 

decyzji,  

 umiejętność rozumienia emocji i wykorzystywania wiedzy emocjonalnej, na którą 

składają się: zdolność do rozumienia relacji między słowami a emocjami, zdolność do 

interpretacji emocji w odniesieniu do relacji międzyludzkich, zdolność rozumienia 

uczuć złożonych oraz przewidywania prawdopodobnych zmian stanów emocjonalnych, 

 umiejętność regulowania emocji, czyli otwartość zarówno na uczucia przyjemne oraz 

nieprzyjemne, świadome angażowanie się w emocje lub odłączanie od nich, świadome 

monitorowanie własnych stanów emocjonalnych, moderacja emocji zarówno własnych, 

jak i innych ludzi (Mayer, Salovey, 1999, s. 26; Goleman, 2005, s. 80 – 81).  

Uproszczonym odpowiednikiem pojęcia inteligencja emocjonalna, jest termin 

kompetencje emocjonalne, określający zdolność jednostki do radzenia sobie zarówno z 

własnymi, jak i cudzymi emocjami (Schaffer, 2007, s. 148). Według C. Saarni (1999, s. 79) jest 

to z kolei „skuteczność w przeprowadzaniu wywołujących emocje transakcji społecznych”, co 

oznacza strategiczne wykorzystywanie wiedzy o emocjach oraz zdolność ich wyrażania w 

kontaktach z innymi ludźmi.   

Podstawowymi składnikami kompetencji emocjonalnych są: 

1. Świadomość własnego stanu emocjonalnego, uwzględniająca możliwość odczuwania 

jednocześnie wielu emocji. 

2. Zdolność dostrzegania cudzych emocji, oparta na wskazówkach sytuacyjnych oraz 

ekspresyjnych. 

3. Zdolność używania słownictwa związanego z emocjami. 

4. Zdolność do empatycznego i współczującego zaangażowania w cudze doświadczenia 

emocjonalne. 

5. Umiejętność zdawania sobie sprawy, że wewnętrzne stany emocjonalne nie muszą 

korespondować z ich zewnętrznymi oznakami, zarówno u siebie, jak i innych. 
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6. Zdolność adaptacyjnego radzenia sobie z przykrymi emocjami, poprzez użycie strategii 

samoregulacji. 

7. Świadomość, że rodzaj relacji określa się w dużej mierze na podstawie sposobu 

komunikowania emocji i wzajemności emocji w związku. 

8. Zdolność do samoskuteczności emocjonalnej, tj. poczucie kontroli i akceptacja 

własnych stanów emocjonalnych (Saarni, 1999, s. 94 – 107; Schaffer, 2007, s. 148). 

Jak zaznacza D. Goleman (2005, s. 81), poziom umiejętności jednostki w każdej z 

wymienionych sfer może być różny. I choć w dużej mierze iloraz inteligencji emocjonalnej 

zależy od systemu nerwowego, jego niedostatkom można zaradzić. W dużym stopniu jest ona 

bowiem zespołem nawyków i reakcji, których zakres można zwiększyć przy odpowiednim 

wysiłku. Oznacza to tym samym, iż można rozwijać i wzmacniać kompetencje emocjonalne 

dzieci, tak by mogły one skutecznie radzić sobie w kontaktach społecznych oraz nawiązywać 

satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi. Tymczasem, jak pokazują wyniki badań, jedynym 

wdrażanym powszechnie w polskich szkołach programem profilaktyczno – wychowawczym 

dotyczącym emocjonalnej sfery funkcjonowania uczniów jest program profilaktyki agresji. 

Jego realizację deklaruje niemal 80% szkół objętych badaniem. W szkołach brakuje natomiast 

celowych i systematycznych działań związanych z kształceniem emocjonalnym oraz 

wdrażaniem do skutecznego radzenia sobie z własnymi i cudzymi emocjami. Jak ważna jest to 

umiejętność dla dziecka w wieku wczesnoszkolnym pokazują przytaczane przez R. Schaffera 

(2007, s. 172) spostrzeżenia badawcze, według których dzieci mające większe powodzenie w 

kontaktach z rówieśnikami, będące bardziej lubiane i cieszące się większą popularnością oraz 

akceptacją, to dzieci które: 

 dysponują konstruktywnymi sposobami radzenia sobie z własnymi emocjami, 

 są biegłe w sygnalizowaniu własnych stanów emocjonalnych, 

 trafniej dobierają odpowiednie przekazy emocjonalne, 

 częściej korzystają z pozytywnych wyrazów emocji, 

 trafniej interpretują przekazy emocjonalne innych osób, 

 potrafią radzić sobie z gniewem w sposób nieagresywny. 

Potwierdzają to wyniki badań przytaczane przez D. Boyd’a i H. Bee (2008, s. 316 – 

317), wskazujące, że dzieci cieszące się popularnością w grupie rówieśniczej są życzliwe, 

pomocne, niekłótliwe i nieagresywne w stosunku do swoich kolegów. Potrafią wyjaśniać 

nieporozumienia oraz panować nad wyrażaniem własnych silnych emocji, odznaczają się także 

wysokim poziomem umiejętności odczytywania cudzych uczuć. Biorąc pod uwagę istotne 
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znaczenie grupy rówieśniczej i kontaktów rówieśniczych dla rozwoju dziecka w wieku 

wczesnoszkolnym, wartość emocjonalnych kompetencji społecznych, stanowiących podstawę 

a także sedno nawiązywanych przez dziecko relacji, oraz konieczność ich wzmacniania nie 

ulegają wątpliwości. 

 

6. Kompetencje emocjonalne dzieci kończących edukację elementarną i ich poziom – 

doniesienia z badań 

 

Do badania kompetencji emocjonalnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

wykorzystano dwa narzędzia badawcze. Za ich pomocą dokonano oceny poziomu świadomości 

własnego oraz cudzego stanu emocjonalnego, oceny zdolności posługiwania się słownictwem 

związanym z funkcjonowaniem emocjonalnym oraz oceny zdolności do adaptacyjnego 

radzenia sobie z własnym stanem emocjonalnym. Badania dotyczące rozpoznawania, 

nazywania i kontrolowania uczuć miały przede wszystkim charakter projekcyjny. Zadaniem 

badanych uczniów było samodzielne wypełnienie karty pracy (załącznik nr 1) zawierającej 

ilustracje przedstawiające dziecko w różnych sytuacjach społecznych. Dzieci poproszone 

zostały o zapisanie, co ich zdaniem czuje dziecko przedstawione na ilustracji w każdej z tych 

sytuacji oraz jak się ono zachowa, czyli co w tej sytuacji zrobi. Świadomość własnego stanu 

emocjonalnego zbadano stawiając uczniów w sytuacji wymagającej rywalizacji drużynowej, z 

założenia wymuszającej wygraną jednej, a przegraną drugiej drużyny. Po zakończeniu 

rywalizacji badani uczniowie otrzymywali kartę pracy nazwaną „Lista W/P 

(wygrani/przegrani)”, a ich zadaniem było samodzielni podkreślić wszystkie te uczucia, 

których doznali po zakończeniu rywalizacji. Karta pracy zamieszczona została w załączniku                 

nr 2.  

 

Świadomość własnego i cudzego stanu emocjonalnego – rozpoznawanie i nazywanie uczuć 

 

Uczucia, których świadomość oraz umiejętność rozpoznawania i nazywania zbadano, 

podzielone zostały na sześć grup: 

1. Uczucia związane z doznawaniem poczucia odrzucenia i osamotnienia, takie jak 

smutek, żal, poczucie przykrości. 

2. Uczucia związane z występowaniem agresji, a zatem złość i gniew. 
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3. Uczucia związane z poczuciem szczęścia, takie jak radość, zadowolenie z siebie, duma. 

4. Uczucia związane z doznawaniem dumy. 

5. Uczucia związane z odczuwaniem bólu i cierpienia. 

6. Uczucia związane z doznawaniem wstydu i strachu.  

Jak pokazują wyniki przeprowadzonych badań, najlepiej rozpoznawanymi i najtrafniej 

nazywanymi uczuciami są emocje zgromadzone wokół pierwszej, trzeciej oraz piątej kategorii. 

Badani uczniowie trafnie rozpoznali i opisali uczucia doznawane w sytuacji odrzucenia (90% 

poprawnych odpowiedzi). Można przypuszczać, że są to najprawdopodobniej sytuacje często 

doświadczane przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Biorąc pod uwagę znaczenie grupy 

rówieśniczej dla dziecka w tym okresie jego rozwoju, oraz rolę jaką przywiązuje ono do bycia 

członkiem owej grupy oraz poczucia przynależności do niej, emocje pojawiające się w sytuacji 

odrzucenia są odczuwane niezwykle intensywnie, a także analizowane i omawiane przez 

dziecko w gronie rówieśników oraz dorosłych, co pozwala na lepszy wgląd oraz zrozumienie 

doznawanego stanu emocjonalnego. Równie trafnie rozpoznane i nazwane zostały uczucie 

związane z doznawaniem bólu i cierpienia (90% trafnych wskazań), co wydaje się  naturalne, 

zważywszy na częstość doznawania tego typu emocji już od najwcześniejszych etapów rozwoju 

oraz reakcje opiekunów na tego typu zdarzenia w życiu dziecka. Dorośli pomagając dzieciom 

radzić sobie w podobnych sytuacjach często nazywają głośno doznawane przez dziecko 

odczucia, pokazując tym samym, że je rozumieją, co pozwala dziecku w przyszłości 

identyfikować własny stan emocjonalny i nazywać go zgodnie z wcześniejszym przekazem 

opiekunów. Niemal 90% badanych uczniów trafnie rozpoznało i nazwało uczucia radości i 

złości, jako że są to emocje najbardziej dostępne, najwcześniej pojawiające się już w rozwoju 

jednostki już w okresie niemowlęcym a także należące do rodziny emocji podstawowych, czyli 

wspólnych gatunkowi ludzkiemu. Zdecydowanie gorzej na tym tle wypada wśród badanych 

uczniów rozpoznawanie uczuć związanych z doznawaniem dumy i zadowolenia z siebie (42% 

prawidłowych odpowiedzi). Rozwojowo są to uczucia, których świadomość i umiejętność 

rozpoznawania pojawiają się dopiero około 3 roku życia i wymagają przede wszystkim wzrostu 

samoświadomości i zdolności porównywania się z innymi. Świadomość występowania emocji 

złożonych zarówno u siebie jak i u innych jest zatem znacznie mniejsza niż świadomość emocji 

prostych. Jednocześnie przypuszczać można, iż szkoła zbyt rzadko i zbyt małej liczbie dzieci 

pozwala na odnoszenie sukcesów, a co za tym idzie, nie sprzyja doznawaniu poczucia dumy i 

zadowolenia z siebie. Znacznie częściej jest to miejsce kojarzące się z doznawaniem porażki, 

które to uczcie zostało rozpoznane i trafnie opisane przez 79% uczniów. Liczbowy oraz 
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procentowy rozkład poprawnych odpowiedzi związanych z rozpoznawaniem i nazywaniem 

poszczególnych stanów emocjonalnych umieszczono w tabeli. 

 

Tabela 1. Liczba uczniów poprawnie rozpoznająca i nazywająca uczucia 

Poprawne rozpoznanie uczucia 
N 

Uczucie smutek złość radość duma ból strach, wstyd 

L 
1613 

90% 

1535 

86% 

1595 

89% 

757 

42% 

1614 

90% 

1414 

79% 
1788 (100%) 

 

Na podstawie liczby prawidłowych wskazań przeżywanej przez dziecko przedstawione 

na ilustracji emocji określono u badanych dzieci ogólny poziom rozwoju umiejętności 

rozpoznawania i nazywania swoich oraz cudzych uczuć. Uczniowie, którzy udzielili sześciu 

lub pięciu prawidłowych odpowiedzi wykazują wysoki poziom kompetencji emocjonalnych w 

tym obszarze, uczniowie, którzy udzielili czterech lub trzech prawidłowych odpowiedzi 

prezentują poziom przeciętny, natomiast dwie do zera prawidłowych odpowiedzi pozwalają 

ocenić poziom kompetencji emocjonalnych w omawianym obszarze jako niski. Tym samym, 

wysokim poziomem umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji wykazuje się 73% 

badanych dzieci, poziomem przeciętnym 19%, natomiast poziom niski stwierdzono jedynie u 

8% badanych uczniów. Możemy zatem stwierdzić, iż kompetencje emocjonalne związane ze 

świadomością własnego stanu emocjonalnego, zdolnością dostrzegania cudzych emocji oraz 

zdolnością używania słownictwa związanego z emocjami są u dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym rozwinięte na wysokim poziomie. Wskazuje na to poniższa tabela. 

 

Tabela 2. Poziom kompetencji emocjonalnych w zakresie rozpoznawania i nazywania 

własnych oraz cudzych stanów emocjonalnych 

Poziom kompetencji emocjonalnych 
N 

Niski Przeciętny Wysoki 

145 (8%) 340 (19%) 1303(%) 1788(0%) 

 

Zdolność do adaptacyjnego radzenia sobie z emocjami 
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Strategie radzenia sobie dostępne dla dzieci i młodzieży  w sytuacjach, w których 

możliwa jest przynajmniej umiarkowana kontrola nad sytuacją, C. Saarni (1999, s. 107 – 108), 

podzieliła na następujące: 

1. Strategie rozwiązywania problemów. 

2. Poszukiwanie wsparcia (łącznie z poszukiwaniem pomocy, ukojenia i pocieszenia). 

3. Strategie utrzymywania dystansu (ostrożne wyłączenie). 

4. Strategie internalizujące (obwinianie się, zachowania nacechowane lękiem i 

strapieniem). 

5. Strategie eksternalizujące (winienie innych, zachowania agresywne). 

Za strategie mające walor adaptacyjny uznawane są przede wszystkim rozwiązywanie 

problemów oraz poszukiwanie wsparcia.  

W przeprowadzonych badaniach dokonano diagnozy strategii radzenia sobie z 

emocjami przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym w pięciu sytuacjach.  

Pierwszą z nich jest sytuacja wiążąca się z doznawaniem poczucia odrzucenia i 

osamotnienia oraz emocjami takimi jak smutek i żal. Jak pokazują wyniki badań strategię 

pozytywnego rozwiązania problemu, w postaci podejmowania prób rozmowy oraz wyjaśnienia 

konfliktowej sytuacji stosuje zaledwie 15% badanych uczniów. Wsparcia oraz pomocy osoby 

dorosłej szuka jedynie 9%. Strategie internalizujące, takie jak pogrążanie się w smutku stosuje 

aż 30% badanych uczniów, co jest niepokojące, szczególnie zważywszy na fakt, iż kolejne 28% 

nie wskazało żadnej możliwej reakcji na daną sytuację. Oznacza to, iż jedynie niespełna 25% 

uczniów potrafi konstruktywnie poradzić sobie z emocjami przeżywanymi w sytuacji 

odrzucenia, gdy aż 75% badanych dzieci radzi sobie w sposób nieadaptacyjny lub nie radzi 

sobie zupełnie. 

Kolejną z przedstawionych w badaniu sytuacji społecznych jest sytuacja związana z 

pojawieniem się uczuć złości i gniewu, które wywołują agresję. Pozytywną strategię 

rozwiązania zaistniałego konfliktu, poprzez negocjację lub zażegnanie przyczyny konfliktu, 

wykorzystuje 21% badanych uczniów. Niewielki odsetek, bowiem zaledwie 3% szuka wsparcia 

osoby dorosłej, równie rzadko wykorzystywana jest w tej sytuacji strategia polegająca na 

utrzymywaniu dystansu – jedynie 2% badanych wycofuje się z konfliktu. Niepokojącym 

zjawiskiem są dane wskazujące na szczególnie częste wykorzystywanie przez uczniów strategii 

eksternalizujących. Eskalacja walki i zachowania agresywne stanowią sposób rozwiązania 

konfliktu dla 42% badanych dzieci. Tak wysoka liczba zwraca uwagę i niepokoi, zwłaszcza w 

kontekście nasilającego się problemu agresji obecnej w polskich szkołach. Mimo że niemal 

80% szkół biorących udział w badaniu deklaruje realizację programu profilaktyki agresji, jak 



 

22 
 

pokazują niniejsze wyniki, uczniowie nadal nie potrafią w sposób adaptacyjny rozwiązywać 

sytuacji konfliktowych, rzadko podejmują próby rozmowy i negocjacji, częściej natomiast 

decydują się na akt fizycznej i słownej agresji. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, iż inne, 

przystosowawcze strategie są uczniom mniej dostępne i najczęściej nieznane. Potwierdza to 

także fakt, iż ponad 30% badanych uczniów nie potrafiło wskazać żadnego sposobu na 

poradzenie sobie z daną sytuacją. 

W sytuacji trzeciej dzieci wskazywały sposoby radzenia sobie z dużym natężeniem 

emocji związanych z poczuciem szczęścia i zadowolenia z siebie. Wydaje się, że jest to dla 

dziecka sytuacja bliska i nie pozostawiająca wątpliwości co do sposobu zachowania. 

Tymczasem aż 45% badanych uczniów nie potrafiło zaproponować żadnej reakcji. Jak się 

okazuje, radzenie sobie z intensywnymi pozytywnymi emocjami jest dla dzieci trudniejsze, niż 

radzenie sobie z emocjami negatywnymi. O ile w procesie wychowania rodzina i szkoła 

zwracają uwagę na pojawianie się u dziecka negatywnych, przykrych emocji i starają się 

wyposażyć dziecko w umiejętności pozwalające na skuteczne radzenie sobie z tego typu 

emocjami, o tyle emocje pozytywne są w tym treningu często pomijane, jako uczucia 

niekłopotliwe i pożądane, z którymi dziecko potrafi poradzić sobie w sposób naturalny. 

Skuteczne radzenie sobie z emocjami pozytywnymi jest jednak równie ważne, jak radzenie 

sobie z emocjami przykrymi. Dzieci często nie posiadają podstawowej wiedzy, która 

umożliwiałaby im wybór odpowiednich do danej sytuacji reakcji, jak choćby: w jakich 

sytuacjach można okazać niczym nieskrępowaną radość, a w jakich należy ją maskować, czy 

okazanie radości nie sprawi przykrości innym, co zrobić w sytuacji, która dla mnie jest 

szczęśliwa, a dla drugiej osoby przykra? Jak pokazują wyniki badań, wskazywanie dzieciom 

adaptacyjnych strategii radzenia sobie także z emocjami pozytywnymi jest jak najbardziej 

wskazane, a wręcz konieczne. Choćby dlatego, iż jedynie 16% badanych uczniów wskazało w 

omawianej sytuacji na zachowania prospołeczne, takie jak pocieszenie przegranych, 

pochwalenie ich oraz pogratulowanie im.  

W kolejnej z analizowanych sytuacji, związanej z odczuwaniem bólu i cierpienia, 

najpowszechniej występującą i stosowaną strategią okazało się szukanie wsparcia u osoby 

dorosłej. Wskazało na nią 29% badanych uczniów. Strategia ta wydaje się w tej sytuacji 

najbardziej adaptacyjna, wydaje się także, że dzieci od najwcześniejszych lat wdrażane są do 

podejmowania właściwych zachowań w podobnych wypadkach. Wybór owej strategii może 

być wynikiem treningu a także naturalnej rozwojowej potrzeby poszukiwania bliskości i 

kontaktu z osobą dorosłą w sytuacji związanej z odczuwaniem bólu. 25% badanych stosuje w 

podobnych sytuacjach strategie internalizujące, reagując głównie płaczem i pogrążając się w 
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smutku. Ponownie duży odsetek badanych – 33% - nie potrafi poradzić sobie ze swoim 

doświadczeniem. 

Ostatnia z sytuacji dotyczy doznawania emocji takich jak wstyd i strach. Strategię 

rozwiązywania problemu, a zatem podjęcia działań takich jak choćby ponowne przemyślenie i 

rozwiązanie zadania, wykorzystuje w podobnych sytuacjach jedynie 6% badanych dzieci. 

Zdecydowana większość dzieci przeżywając tego typu emocje stosuje strategie internalizujące 

(łącznie 48%): płacz i rozpamiętywanie dotyczą 25% badanych, natomiast zachowania 

rytualne, takie jak przepraszanie – 23%.  

Biorąc pod uwagę zarówno umiejętność rozpoznawania i nazywania własnych oraz 

cudzych stanów emocjonalnych, jak i zdolność adaptacyjnego radzenia sobie z przykrymi 

emocjami, poprzez użycie strategii samoregulacji, ustalono także ogólny poziom kompetencji 

emocjonalnych u badanych dzieci. Maksymalna liczba poprawnie rozpoznanych i nazwanych 

uczuć wynosiła sześć. Poprawną strategię radzenia sobie uczniowie mogli wskazać w pięciu 

sytuacjach. Razem dało to możliwość uzyskania maksymalnie jedenastu punktów. I tak, dzieci, 

które uzyskały od jedenastu do ośmiu punktów wykazują wysoki ogólny poziom kompetencji 

emocjonalnych, uzyskanie od siedmiu do pięciu punktów oznacza przeciętny ogólny poziom 

kompetencji emocjonalnych, natomiast uzyskanie czterech lub mniej punktów wskazuje na 

niski ogólny poziom kompetencji emocjonalnych. Jak się okazuje, o ile rozpoznawać stany 

emocjonalne i posługiwać się związanym z nimi słownictwem potrafi większość dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym, o tyle umiejętność adaptacyjnego radzenia sobie z doświadczanymi stanami 

uczuciowymi jest rozwinięta na poziomie przeciętnym. Ogólny poziom kompetencji 

emocjonalnych u badanych dzieci prezentuje tabela. 

 

Tabela. 3. Poziom kompetencji emocjonalnych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

Poziom kompetencji emocjonalnych 
N 

Wysoki Przeciętny Niski 

402 

(22%) 

1079 

(60%) 

307 

(17%) 

1788 

(100%) 
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Cechy szkoły a kompetencje emocjonalne 

 

W toku prowadzonych badań wskazano trzy zmienne niezależne związane z 

funkcjonowaniem szkoły, które w sposób znaczący mogą różnicować poziom kompetencji 

emocjonalnych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Do zmiennych tych należą: 

 położenie szkoły – dokonano typologizacji na szkoły położone w dużym mieście, 

małym mieście oraz na wsi; 

 liczebność klasy – według kategorii: małe – poniżej 20 uczniów, średnie – między 20 a 

25 uczniów, duże – powyżej 25 uczniów; 

 zatrudnianie przez szkołę psychologa. 

Zależność między poziomem kompetencji emocjonalnych u dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym a wymienionymi wyżej zmiennymi niezależnymi zbadano za pomocą testu 

chi-kwadrat.  

 

Poziom kompetencji emocjonalnych a położenie szkoły 

 

Założono, że istnieje statystycznie istotna zależność między położeniem szkoły a 

poziomem kompetencji emocjonalnych uczęszczających do niej uczniów. Uzyskany za pomocą 

testu chi-kwadrat, wynik, uprawnia do odrzucenia hipotezy zerowej na rzecz hipotezy 

alternatywnej, a zatem różnica pomiędzy poziomem kompetencji emocjonalnych dzieci 

uczęszczających do szkół położonych w trzech wymienionych środowiskach jest istotna 

statystycznie.  

 

Tabela 4. Poziom kompetencji emocjonalnych uczniów a położenie szkoły 

Poziom kompetencji emocjonalnych 
Położenie szkoły 

 
Duże miasto Małe miasto Wieś 

Niski 
137 

20,32% 

21 

8,02% 

71 

14,98% 
229 

Przeciętny 379 177 295 851 
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56,23% 67,56% 62,24% 

Wysoki 
158 

23,44% 

64 

24,43% 

108 

22,78% 
330 

 
674 

(100%) 

262 

(100%) 

474 

(100%) 
1410 

2 = 22,93, d = 4 

 

Wartość krytyczna na poziomie 0,05 dla 4 stopni swobody to 9,49. Są zatem podstawy 

do odrzucenia hipotezy zerowej – zróżnicowanie istotne statystycznie.  

Jak pokazują dane zawarte w tabeli, najwyższy poziom kompetencji emocjonalnych 

obserwujemy u uczniów uczęszczających do szkół położonych w małych miastach, natomiast 

najniższy poziom kompetencji emocjonalnych stwierdzono u uczniów szkół położonych w 

miastach dużych.  

Jak można przypuszczać, już sama specyfika życia w dużym mieście, tak bardzo 

różniąca się od specyfiki funkcjonowania w mieście małym, staje się istotnym czynnikiem 

wpływającym na nabywanie i kształtowanie się kompetencji emocjonalnych. Relacje oraz 

więzi społeczne nawiązywane w dużych miastach są mniej intensywne i bardziej 

powierzchowne, obserwujemy większą anonimowość, większą skłonność do autonomii i 

niezależności. Styl życia, mający swoje odbicie w stylach wychowawczych, oparty jest 

najczęściej na znaczeniu i potrzebach jednostki, nie grupy społecznej. Nasilone są tendencje 

rywalizacyjne. Także utrzymywanie więzi rodzinnych przez mieszkańców dużych miast 

ogranicza się najczęściej do kontaktów krótkich i sporadycznych. Nie są to z pewnością 

warunki sprzyjające nabywaniu i rozwijaniu kompetencji emocjonalnych, dla których 

niezwykle istotna jest obecność pogłębionych więzi społecznych oraz ich jakość. Tym bardziej 

szkoły położone w dużych miastach winny kłaść nacisk na kształcenie emocjonalne swoich 

uczniów, a przede wszystkim dążyć do tego, by to właśnie szkoła mogła być dla uczniów areną, 

na której mogliby oni nabywać oraz ćwiczyć umiejętności emocjonalno – społeczne. 
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Poziom kompetencji emocjonalnych a liczebność klasy 

Podobnie jak w przypadku zmiennej związanej z położeniem szkoły założono, że 

zależność między poziomem kompetencji emocjonalnych dziecka a liczebnością klasy, do 

której uczęszcza jest istotna statystycznie. Uzyskany za pomocą testu chi-kwadrat, wynik, 

uprawnia do odrzucenia hipotezy zerowej na rzecz hipotezy alternatywnej, a zatem różnica 

pomiędzy poziomem kompetencji emocjonalnych uczniów uczęszczających do 

zróżnicowanych liczebnie klas jest istotna statystycznie.  

 

Tabela 5. Poziom kompetencji emocjonalnych uczniów a liczebność klasy 

Poziom kompetencji emocjonalnych 
Liczebność klasy 

 
<20 20-25 >25 

Niski 
28 

10,45% 

128 

18,52% 

73 

16,19% 
229 

Przeciętny 
168 

62,69% 

416 

60,20% 

267 

59,20% 
851 

Wysoki 
72 

26,86% 

147 

21,27% 

111 

24,61% 
330 

 
268 

(100%) 

691 

(100%) 

451 

(100%) 
1410 

2 = 11,09, d = 4 

 

Wartość krytyczna na poziomie 0,05 dla 4 stopni swobody to 9,49. Są zatem podstawy 

do odrzucenia hipotezy zerowej – zróżnicowanie istotne statystycznie.  

Zamieszczone w tabeli dane wskazują wyraźnie, iż najlepiej pod względem 

emocjonalnym rozwijają się uczniowie uczęszczający do klas małych, liczących poniżej 20 

osób. Liczebność klasy ma zatem wpływ nie tylko na rozwój poznawczy uczniów, ale także na 

ich funkcjonowanie emocjonalne. Biorąc pod uwagę zwiększone możliwości wychowawczego 

i opiekuńczego działania nauczyciela względem uczniów w małej liczebnie klasie, wskazany 

kierunek zależności nie jest zapewne zaskakujący. Ograniczona liczba uczniów daje możliwość 

zwiększonej liczby interakcji podejmowanych przez nauczyciela w bezpośrednim kontakcie z 
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każdym uczniem, także uczniowie mają wówczas szansę na nawiązanie relacji ze sobą 

nawzajem. Są to jednocześnie relacje pogłębione, oparte na silniejszych i trwalszych więziach, 

które łatwiej nawiązać i o które łatwiej zadbać. W niewielkiej liczebnie klasie nauczyciel ma 

możliwość rezygnacji z części przeznaczonego na realizację programu czasu na rzecz 

kształtowania umiejętności społecznych, takich jak umiejętność komunikowania się oraz 

rozwiązywania konfliktów i może robić to, wykorzystując naturalne sytuacje mające miejsce 

w klasie szkolnej. Możliwości nauczyciela pracującego z klasą do której uczęszcza znacznie 

większa liczba uczniów są w tym obszarze znacznie ograniczone. 

 

Poziom kompetencji emocjonalnych z zatrudnianie w szkole psychologa 

 

Założono, że istnieje statystycznie istotna zależność między zatrudnianiem przez szkołę 

psychologa a poziomem kompetencji emocjonalnych uczęszczających do niej uczniów. 

Uzyskany za pomocą testu chi-kwadrat, wynik, uprawnia do odrzucenia hipotezy zerowej na 

rzecz hipotezy alternatywnej, a zatem różnica pomiędzy poziomem kompetencji dzieci 

uczęszczających do szkół,  w których zatrudniony jest psycholog, a poziomem kompetencji 

emocjonalnych dzieci uczęszczających do szkół psychologa nie zatrudniających jest istotna 

statystycznie. Przyjęto jednocześnie hipotezę, iż poziom kompetencji emocjonalnych uczniów 

ze szkół korzystających z usług zatrudnionego psychologa będzie wyższy, niż poziom 

kompetencji uczniów ze szkół psychologa nie zatrudniających. Jak pokazują wyniki 

zamieszczone w tabeli, założona hipoteza kierunkowa nie została potwierdzona. 

 

Tabela 6: Poziom kompetencji emocjonalnych uczniów a zatrudnianie w szkole 

psychologa 

Poziom kompetencji emocjonalnych 
Zatrudnienie psychologa w szkole 

 
Tak Nie 

Niski 
145 

23,42% 

84 

10,62% 
229 

Przeciętny 
351 

56,7% 

500 

62,21% 
851 

Wysoki 123 207 330 
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19,88% 26,17% 

 
619 

(100%) 

791 

(100%) 
1410 

2 = 43,38, d = 2 

 

Wartość krytyczna na poziomie 0,05 dla 2 stopni swobody to 5,99. Są zatem podstawy 

do odrzucenia hipotezy zerowej – zróżnicowanie istotne statystycznie.  

Jak pokazują wyniki badań, sama obecność psychologa w szkole nie jest warunkiem 

wystarczającym do tego, by rozwijały się i doskonaliły kompetencje emocjonalne uczniów. By 

była to obecność przynosząca wymierne i zauważalne rezultaty szkolny psycholog winien 

podejmować szczegółowo zaplanowane, długofalowe działania, mające na celu edukację 

emocjonalną, rozwijanie kompetencji emocjonalnych oraz wdrażanie uczniów do pogłębionych 

i satysfakcjonujących relacji społecznych. Jak pokazują wyniki badań, jedynym realizowanym 

w badanych szkołach programem profilaktyczno – wychowawczym jest program profilaktyki 

agresji. Zdefiniowana wyżej obecność psychologa w szkole wymaga wdrażania i realizacji 

znacznie większej liczby skutecznych programów dotyczących wielowymiarowego kształcenia 

emocjonalnego. 

 

Podsumowanie 

 

W podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego zapisano, iż „celem edukacji 

wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, 

społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym”. Ustawodawca widzi zatem konieczność 

równomiernego stymulowania rozwoju dziecka we wszystkich jego obszarach, także społeczno 

– emocjonalnym. Jest to szczególnie istotne ze względu na ogromne znacznie okresu późnego 

dzieciństwa dla nabywania kompetencji emocjonalno – społecznych. Do najważniejszych 

osiągnięć rozwojowych w obszarze społeczno – emocjonalnym w tym okresie należą: 

kształtowanie się poczucia kompetencji, odporności na niepowodzenia, umiejętności radzenia 

sobie z frustracją oraz rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz sprawności 

komunikacyjnych. Ponieważ w dużej mierze są to kompetencje, których zakres można 

zwiększać i rozwijać za pomocą odpowiednich działań podejmowanych przez nauczyciela oraz 
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personel wspomagający jego pracę, należy zwrócić uwagę na konieczność wdrażania w 

polskich szkołach odpowiednich programów profilaktyczno – wychowawczych 

podejmujących problematykę emocjonalnej sfery funkcjonowania uczniów. Celowe i 

systematyczne działania podejmowane przez szkołę w ramach kształcenia emocjonalnego z 

pewnością podniosłyby jakość emocjonalnego funkcjonowania uczniów. Na szczególną 

potrzebę wdrażania tego typu działań wskazują przede wszystkim wyniki uzyskane przez 

badanych uczniów w zakresie ogólnych kompetencji emocjonalnych, wskazujące, że nie 

potrafią oni skutecznie radzić sobie z przeżywanymi stanami emocjonalnymi, stosując 

najczęściej strategie nieadaptacyjne. Tymczasem, jak pokazują liczne spostrzeżenia badawcze, 

dzieci odznaczające się wysokim poziomem kompetencji emocjonalnych nawiązują bardziej 

satysfakcjonujące relacje z rówieśnikami, a także cieszą się wśród nich większą popularnością 

i akceptacją. Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie grupy rówieśniczej dla pomyślnego 

przebiegu rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym, konieczność długofalowego włączania 

programów dotyczących kształcenia emocjonalnego w wychowawcze oddziaływania szkoły 

jest niewątpliwa. 

Równie ważna dla rozwijania i wzbogacania kompetencji emocjonalnych uczniów jest 

postawa nauczyciela prezentowana podczas jego kontaktów z uczniami. Ma tu znaczenie 

przede wszystkim sposób, w jaki nauczyciel reaguje na emocjonalne komunikaty swoich 

uczniów. Ważne, by były one traktowane jako zachowania wspierające rozwój dziecka we 

wszystkich jego znaczących obszarach, i jako takie, zauważane przez nauczyciela i poddawane 

dokładnemu omówieniu. Angażowanie dzieci w rozmowy na temat przeżywanych przez nie 

uczuć pozwala im gromadzić i rozwijać wiedzę na temat rozmaitych aspektów emocjonalnego 

funkcjonowania, a tym samym umożliwia skuteczne radzenie sobie z własnymi emocjami.  

Jak się okazuje, sposób emocjonalnego reagowania nauczyciela jest niezwykle ważny 

dla jakości kreowanego przez niego środowiska edukacyjnego, bowiem to właśnie emocjonalna 

postawa nauczyciela w sposób znaczący wpływa na postawę ucznia wobec przyswajanego 

materiału. Istotne jest zatem, by klimat emocjonalny prowadzonych przez nauczyciela zajęć 

pełen był przede wszystkim radosnego zaangażowania, zainteresowania oraz entuzjazmu. 

Pamiętać należy również o tym, iż procesy emocjonalne intensywnie wpływają na przebieg 

wyższych procesów psychicznych, mogąc odgrywać wobec nich rolę wspierającą lub 

zakłócającą. W związku z tym, wzbudzanie pozytywnych emocji w klasie szkolnej a także 

emocjonalne zaangażowanie ucznia w podejmowane przez niego zadania stanowią 

podstawowy warunek efektywnego działania poznawczego. Jednocześnie szczególną uwagę 
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zwrócić należy na lękotwórcze działanie wielu sytuacji i zjawisk w szkole, albowiem emocje 

takie jak strach czy złość w dużej mierze dezorganizują przebieg procesów poznawczych. Do 

zadań nauczyciela należy zatem także eliminowanie w przebiegu procesu nauczania sytuacji 

odznaczających się wysokim poziomem odczuwanego przez uczniów lęku. 

Podkreślić należy także konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na stwarzane w toku 

edukacji szkolnej możliwości doświadczania przez uczniów uczuć takich jak duma i 

zadowolenie z siebie, które to uczucia na tle innych, są wyraźnie słabiej rozpoznawane i 

nazywane. Biorąc pod uwagę fakt, iż uczucia kojarzące się z doznawaniem porażki są trafnie 

rozpoznawane i nazywane przez większość uczniów, warto zastanowić się, czy polska szkoła 

w wystarczającym stopniu stwarza uczniom możliwości odnoszenia sukcesów i doznawania 

płynącej z nich satysfakcji.  

Niepokojącym zjawiskiem jest także bardzo niski poziom umiejętności radzenia sobie 

z własnymi emocjami wśród uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Stosują oni strategie 

nieadaptacyjne lub też zupełnie nie radzą sobie z własnymi przeżyciami. Szczególnie martwi 

w tym kontekście wykorzystywanie przez uczniów strategii eksternalizujących, takich jak 

eskalacja walki i zachowania agresywne, w sytuacjach konfliktu. Oznacza to 

najprawdopodobniej, że deklarowana w 80% szkół realizacja programów profilaktyki agresji 

jest realizacją nieskuteczną. Należałoby przyjrzeć się wykorzystywanym przez szkoły 

programom oraz sposobom ich wdrażania, szczególnie pod kątem ich dostosowania do potrzeb 

rozwojowych uczniów. Jednocześnie zalecane jest zwiększenie aktywności psychologa 

szkolnego i zintensyfikowanie jego działań w kierunku kształcenia emocjonalnego uczniów.  

Jak pokazują wyniki badań, najbardziej korzystne warunki dla rozwijania kompetencji 

emocjonalno-społecznych wśród uczniów, stwarzane są w klasach o niewielkiej liczebności, i 

takie też klasy winny być tworzone. Szczególną uwagę na rozwój emocjonalno – społeczny 

uczniów powinny natomiast zwrócić szkoły w dużych miastach, które to miasta nie stwarzają 

odpowiednich warunków dla nabywania i rozwijania kompetencji emocjonalnych. 

 


