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Wprowadzenie

P odejście do problemu pomocy dziecku z trudnościami w uczeniu się jest ciągłym 
przedmiotem zainteresowania pedagogów. Współcześnie jest ona integralnym ele-
mentem organizacji edukacji szkolnej. Nie zawsze jednak była elementem pracy 

szkoły, przez długi czas pozostawała przedmiotem zainteresowania głównie rodziców. Stop-
niowo, od lat 70. XX w. organizowano specjalistyczne działania, realizowane na zajęciach 
poza lekcjami w szkole. Przeznaczone one były dla uczniów ze zdiagnozowanymi szczegó-
łowo zaburzeniami lub uczniów o nieharmonijnym rozwoju. Z czasem rozszerzano zakres 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a aktualne przepisy oświatowe (2017 r.) wskazują 
kilkanaście grup dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla których realizuje się 
różnorodne formy pomocy. Prowadzone są one zazwyczaj przez pedagogów specjalistów 
w małych grupach uczniów o podobnych trudnościach. W świetle obecnych poglądów na 
uczenie się wspomniana organizacja pomocy wydaje się anachronicznym rozwiązaniem. 

W ramach edukacji szkolnej zakłada się dzisiaj takie postępowanie pedagogiczne, by 
każde dziecko mogło uczestniczyć aktywnie w zajęciach na równych prawach z rówie-
śnikami oraz uzyskiwać wystarczające zindywidualizowane i spersonalizowane wsparcie 
nauczyciela. Wspomaganie dziecka w uczeniu się powinno być codzienną praktyką pod-
czas działań szkolnych. Zwłaszcza potrzebne jest ono w początkowym okresie pobytu 
w szkole. Konieczną pomoc specjalisty należy realizować w możliwie naturalny sposób, 
nie wyłączający ucznia z pracy w klasie. Specjalistyczne działania, wymagające ćwiczeń 
poza grupą klasową, powinny dotyczyć tylko bardzo specyfi cznych potrzeb. W celu osią-
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gnięcia oczekiwanych efektów, konieczne jest pobudzenie samodzielności ucznia, jego 
własnej aktywności w realizacji zadań szkolnych oraz stworzenie warunków włączenia 
go do współpracy z rówieśnikami. Pozwoli to zaktywizować jego możliwości poznawcze 
i zmotywuje do uczenia się. Analizę dotychczasowych form pomocy w okresie wczesnej 
edukacji oraz zagadnienie nowego modelu wspierania dziecka w samodzielnym przezwy-
ciężaniu trudności w uczeniu się przedstawiono w tym artykule. 

Trudności w uczeniu się a niepowodzenie szkolne

Defi nicje określające trudności w szkolnym uczeniu się mają różny charakter w zależ-
ności od poglądów i zainteresowań ich twórców. Stanowisko dydaktyczne prezentuje 
w swojej defi nicji Wincenty Okoń. Trudności w uczeniu są tu rozumiane jako zjawisko 
o złożonych przyczynach „przejawiające się w rozbieżnościach między uzyskiwanymi 
osiągnięciami a założonymi celami edukacyjnymi” (Okoń 2004, s. 274). Z tego punktu 
widzenia ważne jest to, czy uczeń w określonym czasie uzyskuje oczekiwane efekty, 
mierzone w odniesieniu do całej grupy uczniów realizujących określony program. Jeżeli 
te efekty są niższe od założonych, wówczas takiego ucznia uznaje się za mającego trud-
ności w uczeniu się. Podobnie trudności szkolne rozumie Czesław Kupisiewicz (1996, 
s. 225), który defi niuje je jako „rozbieżności między wymaganiami, a osiąganymi efek-
tami uczenia się”. Taka defi nicja ma charakter diagnostyczny z punktu widzenia realiza-
cji zewnętrznie założonych wymagań szkolnych, a nie z punktu widzenia poziomu roz-
woju ucznia. Zdefi niowane cele kształcenia mogą zostać zrealizowane w różnym zakre-
sie. Uczeń jest oceniany na podstawie porównywania uzyskanego przez niego poziomu 
umiejętności oraz opanowania określonego zasobu wiedzy do zakładanych programem. 
Kupisiewicz podkreśla, że problem niepowodzenia szkolnego jest wyzwaniem dla całej 
Europy. W związku z tym zaleca rozbudowanie edukacji przedszkolnej oraz właściwe 
przygotowanie szkoły do walki z niepowodzeniami, a także dofi nansowanie działań 
w tym zakresie (Kupisiewicz, 1995, s. 169). W dobrej, powszechnej, wczesnej edukacji 
widzi możliwości przeciwdziałania późniejszym trudnościom szkolnym.

Z innego punktu widzenia trudności w uczeniu się opisywali psycholodzy. Ten opis 
miał charakter analizy sytuacji ucznia i skutków napotykanych barier w uczeniu się. 
Jak zauważył już Jan Konopnicki (1964, s. 203), niepowodzenia szkolne nie pozwalają 
uczniowi na poczucie osiągania sukcesu szkolnego, powodują powstawanie negatywne-
go stosunku do wymagań szkolnych. Ten wybitny polski pedagog opisywał trzy rodzaje 
przyczyn tych niepowodzeń – intelektualne, emocjonalne i społeczne oraz szkolne. Pod-
kreślał, że niepowodzenie szkolne ma daleko idące skutki, powoduje z jednej strony „na-
turalny wzrost braków w wiadomościach, a z drugiej – zmiany w zachowaniu dziecka, 
czyli symptomy psychologiczne” (Konopnicki, 1966, s. 14). Zauważano także, że prze-
żywanie trudności w nauce szkolnej związane jest z przykrymi emocjonalnie odczuciami, 
które „zatrzymują ucznia w dążeniu do realizacji zadań” (Bandura, 1968, s. 9). 

Aspekt przeżywania trudności w uczeniu się ma szczególne znaczenie i obecnie jest 
mocno akcentowany w literaturze. Niepowodzenie w nauce powoduje niechęć do pracy 
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szkolnej i ograniczenie aktywności z nią związanych. Zmniejszona aktywność oraz brak 
wiary we własne siły dodatkowo nasila braki w opanowaniu zakładanych kompetencji. 
W taki sposób rozwija się wyuczona bezradność wobec pojawiających się przeszkód 
w uczeniu się, nawet, jeśli początkowo nie są one zbyt wielkie. W konsekwencji rodzi się 
u dziecka poczucie niższej wartości i uogólniona negatywna postawa wszelkich działań 
szkolnych (Kirby, Wiliams, 1991, s. 123). Przełamanie bariery emocjonalnej stanowi waż-
ny element w terapii dziecka, na co zwraca uwagę Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (1997, 
s. 123) w odniesieniu do dzieci z trudnościami w matematyce. Ocenia ona, że dziecko 
reaguje w sposób obronny i koncentruje się na swych emocjach, zamiast na racjonalnych 
czynnościach zmierzających do rozwiązania zadania. Zaleca inny sposób podejścia do 
ucznia, zmotywowanie go do samodzielności przez uczestniczenie w zabawach, w któ-
rych pojawiają się elementy myślenia matematycznego, tak, by było zainteresowane roz-
wiązaniem zadania i dążyło do jego ukończenia. Uważa, że, jeśli na początku edukacji nie 
wykorzystuje się uzdolnień matematycznych, to „marnieją i nie da się tego odrobić w na-
stępnych latach edukacji” (Gruszczyk-Kolczyńska, 2016, s. 145). To samo dotyczy innych 
umiejętności szkolnych. Nadmierne nastawienie na istniejące braki, niewystarczające wy-
korzystanie istniejących sprawności, koncentrowanie się na błędach oraz ograniczanie 
samodzielnego działania, zniechęca do aktywności szkolnej i ogranicza rozwój dziecka. 

Anna Karpińska (2013, s. 26) defi niuje zjawisko trudności szkolnych jako „syndrom 
braku osiągnięć”, pojawiający się u uczniów, którzy, wkładając duży wysiłek i angażując 
się w uczenie się, uzyskują niewielkie efekty w pracy szkolnej. Rysuje ona model eduka-
cji przyjaznej uczniowi, który stawia na możliwość osiągania przez ucznia sukcesu (tamże, 
s. 30). Zauważa konieczność tworzenia przez nauczyciela warunków odczuwania przez nie-
go własnej wartości. Możliwość uzyskania takiego efektu upatruje w nowoczesnych meto-
dach organizacji procesu dydaktycznego (tamże, s. 246). Psycholog Magdalena Pitala (2007, 
s. 69), w odniesieniu do dzieci mających trudności z matematyką, proponuje pomoc dziecku 
w uporaniu się z trudnymi emocjami i negatywną samooceną przez zrozumienie przyczyn 
własnych trudności oraz doświadczanie skuteczności w ich pokonywaniu. W badaniach nad 
uwarunkowaniami wyuczonej bezradności młodzieży gimnazjalnej Piotr Gindrich (2011, 
s. 281) wykazuje, że silnie wiąże się ona z ich samooceną. Uczniowie, uzyskujący stałe 
wsparcie edukacyjne od rodziców, mają znacznie niższy poziom odczuwania wyuczonej 
bezradności niż ich koledzy z podobnymi trudnościami w uczeniu się. 

Podsumowując, dziecko, odczuwające swoją sytuację szkolną jako niepowodze-
nie, przeżywa negatywne emocje, traci chęć wykorzystywania swoich zdolności i już 
uzyskanych umiejętności. Przestaje być zaciekawione i twórcze w swoich działaniach, 
nawet na poziomie dostosowanym do jego możliwości. Negatywne emocje mogą 
zmniejszyć efektywność jego uczenia się bardziej niż ograniczenia wynikające z obiek-
tywnych przyczyn trudności. Wyłączanie się uwagi ucznia, zbyt małe zaangażowanie, 
niechęć do działania ogranicza aktywność dziecka, a w świetle badań neurodydakty-
ki, przyczynia się do gorszego wykorzystania możliwości jego mózgu (Chojak, 2019, 
s. 89). Postępowanie pedagogiczne od początku edukacji musi uwzględniać podstawo-
we potrzeby dziecka i umożliwiać samodzielne działanie poznawcze oraz uzyskiwanie 
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satysfakcji z jego efektów. Dotyczy to także satysfakcji ze współpracy z rówieśnikami, 
co jest niezbędne dla zachowania aktywności i zaufania do własnych możliwości. 

Etapy rozwoju pomocy dziecku z trudnościami w uczeniu się

Na większą skalę problemy uczniów, którzy nie mogli sprostać oczekiwaniom szko-
ły, zauważono po ustabilizowaniu się szkoły jako instytucji. W Polsce, po odzyskaniu 
niepodległości i przejęciu zarządzania szkołą przez administrację państwową, wprowa-
dzono obowiązek szkolny (dekret z 1919 r.). Pojawili się wtedy uczniowie, którzy mieli 
duże trudności z opanowaniem programu, nie byli promowani lub wcześnie wypadali 
ze szkoły z powodu niewystarczających osiągnięć szkolnych. Obowiązek uczęszczania 
do szkoły, obecnie rozpoczyna się w roku szkolnym, w którym dziecko kończy 7. rok 
życia, a kończy się z chwilą ukończenia szkoły podstawowej. Obowiązek nauki obej-
muje osoby od 6. do 18. roku i polega na konieczności uczenia się do ukończenia 18 lat. 
Zakłada, że uczeń pozostaje w szkole określoną liczbę lat, niezależnie od tego, jakie ma 
doświadczenia w szkole, czy ma trudności z nauką czy nie, czy czuje się źle, chodzi do 
niej niechętnie, sprawia kłopoty z powodu swojego zachowania. Otoczenie od początku 
starało się mu pomóc w tych trudnościach, pomoc przybierała różne formy. 

W polskiej praktyce szkolnej można wyróżnić kilka etapów rozwoju tej pomocy: 
I etap – pozostawienie ucznia i jego rodziny samym sobie. Rodzice poszukiwali po-

mocy, płacili korepetytorom za dodatkowe lekcje i poszukiwali pomocy w po-
wstających pierwszych poradniach wychowawczych. 

II etap – pomoc dziecku przez placówki zewnętrzne względem szkoły, współpracują-
ce z nią. Były to działania diagnostyczne, porady dla rodziców oraz indywidualne 
ćwiczenia dla ucznia, głównie w zakresie rozwoju mowy, funkcji percepcyjno-mo-
torycznych i pomocy w opanowaniu czytania i pisania. Rozwinęła się sieć poradni 
wychowawczo-zawodowych, w roku szkolnym 1966/1967 było ich 173, a w roku 
szkolnym 1973/1974 już ponad 400 (por. Jędrzejczak, 1988, s. 255). Największą licz-
bę poradni publicznych odnotowano w roku szkolnym 1997/1998 – 597 placówek, 
potem ich liczba już nie zwiększała się, a następnie zaczęła nieco spadać (Skałbania, 
2012, s. 78). Zajęły się one wtedy głównie diagnozowaniem przyczyn trudności.

III etap – włączenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia do pracy 
szkoły (Wytyczne… 1973, Zarządzenie MOiW z dnia 30 maja 1975 r.). Podjęte 
działania opierały się na przekonaniu, że specjalnie przygotowane, prowadzone 
w małych grupach, pozalekcyjne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wyrównają 
trudności uczniów na tyle, że będą oni mogli realizować normalnie obowiązujący 
program. Miały one wyrównywać braki rozwojowe, a doboru ćwiczeń dokony-
wano na bazie diagnozy funkcji percepcyjno-motorycznych. W szkole też pro-
wadzono zajęcia wyrównawcze, na których uzupełniano braki w wiadomościach 
szkolnych, by dziecko mogło z powodzeniem uczyć się w dalszych klasach. 
Podstawą tych działań było pozytywistyczne założenie, że właściwie dobrany program 

zajęć, pomoc prowadzona przez specjalistów, w korzystnych warunkach małej grupy osób, 
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usunie problem trudności. Uważano, że systematyczne, uporządkowane zrealizowanie ćwi-
czeń przygotowanych przez nauczyciela, pozwoli uczniowi na usunięcie braków i pozwoli 
mu dobrze funkcjonować w szkole. Podobne zajęcia zaczęto też realizować w przedszko-
lach, w celu wyrównania dojrzałości szkolnej dzieci z opóźnieniami rozwojowymi. Niektó-
rym dzieciom odraczano obowiązek szkolny do czasu uzyskania tej dojrzałości.

W latach 90. XX w. poszerzono zakres tych zajęć o elementy relaksacyjne i motywujące. 
Porzucono termin „reedukacja”, który zastąpiono nazwą „terapia pedagogiczna”, gdyż zaję-
cia przybrały formę terapii, dużo było w nich elementów zabawowych, relaksacji, motywo-
wania do ćwiczeń. Zwiększono współpracę nauczyciela z terapeutą i poradnią psychologicz-
no-pedagogiczną, podstawowa diagnoza odbywała się w szkole. Zajęcia stały się bardziej 
elastyczne, nakierowane nie tylko na braki rozwojowe, lecz także na silne strony dziecka. 
W tym okresie dominowało nastawienie partnersko-terapeutyczne, wspierające motywację 
dziecka do zwiększonego wysiłku, oparte na psychologii humanistycznej. Wydano wiele 
specjalistycznych opracowań dotyczących diagnozy zaburzeń w czytaniu i pisaniu, dyskal-
kulii oraz przebiegu zajęć terapeutycznych (Bogdanowicz, 1997; Górniewicz, 2000; Kaja, 
2001; Cieszyńska, 2005; Krasowicz-Kupis, 2003; Oszwa, 2008).

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone w zespole terapeutycznym, mia-
ły charakter dość szczegółowych ćwiczeń, które doskonaliły określoną umiejętność, 
ale transfer tych umiejętności do zajęć szkolnych nie był zbyt efektywny. W bada-
niach nad skutecznością oddziaływań terapeutycznych podkreślano, że największe 
szanse na dobre funkcjonowanie mają uczniowie, którzy od najwcześniejszego okre-
su nauki byli objęci skuteczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną, co zapobiegało 
wtórnym skutkom niepowodzeń szkolnych (por. Kowaluk, 2009, s. 153).

Wraz z wprowadzeniem kształcenia zintegrowanego do pierwszego etapu kształ-
cenia (reforma z 1999 r.) w klasach I–III wiele ćwiczeń i zabaw rozwijających funk-
cje percepcyjno-motoryczne oraz poznawcze zostało włączonych do normalnego toku 
nauki. Zwiększono też zakres działań przygotowujących dzieci przedszkolne do nauki 
w szkole. Nastąpiła zmiana myślenia o kształceniu jako o realizacji programu szkolne-
go. Opracowano podstawę programową, która może zostać uzupełniona o treści dosto-
sowane do konkretnej grupy uczniów. Pozytywny skutek tych zmian to włączenie zróż-
nicowanych zajęć do programów szkolnych, uwzględniających indywidualne potrzeby 
uczniów oraz możliwość zwiększenia indywidualizacji pracy w klasie szkolnej. 

We współczesnych przepisach dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicz-
nej w szkole wymieniono 12 grup uczniów, którzy są nią objęci (Rozporządzenie 
z dnia 9 sierpnia 2017 r.). W szkole realizuje się wiele różnych form pomocy, od 
konsultacji z rodzicami i nauczycielami, przez różne formy zajęć specjalistycznych 
do indywidualnej pomocy niektórym uczniom. 

Wiele zajęć o charakterze pomocowym odbywa się już na terenie klasy. Szczegól-
nie w edukacji wczesnoszkolnej powinny one stanowić integralny element normalne-
go toku zajęć. Dlatego obecnie proponuje się model pomocy inkluzyjno-interakcyj-
nej, włączonej do pracy w klasie, pozwalający na samodzielność ucznia i korzystanie 
ze współpracy z rówieśnikami. 
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Dostosowanie form realizacji uczenia się, aktywność i usamodzielnienie uczniów 
jako nowy model pomocy dziecku z trudnościami w nauce szkolnej

W świetle współczesnych rozważań dotyczących rozumienia uczenia się jako samodziel-
nego tworzenia wiedzy, ważne jest podmiotowe traktowanie ucznia. Rezygnując z transmi-
syjnego sposobu przekazywania wiedzy, należy stworzyć warunki, by uczeń zaangażował 
się w proces zdobywania wiedzy i samodzielnie wykorzystywał własne potencjalne możli-
wości (Klus-Stańska, 2012, s. 32). Przygotowanie gotowych, z góry ustalonych sposobów 
działania, pozbawia go odwagi w myśleniu, uczy pozorowania aktywności, a ciągła inter-
wencja nauczyciela powoduje lęk przed ujawnianiem braków i poddanie się jego sposobowi 
myślenia. Współczesne teorie na temat uczenia się podkreślają, że „dzięki uczeniu się prze-
obrażamy samych siebie” (Senge, 1998, s. 26). Z tego punktu widzenia jest to „tworzenie 
osobistych doświadczeń”, dzięki którym jesteśmy w stanie zrobić coś, czego wcześniej nie 
bylibyśmy w stanie zrobić. Odnosi się to do wszystkich uczących się – dzieci, dorosłych oraz 
do organizacji. Osobiste doświadczenia muszą być konfrontowane z doświadczeniami in-
nych. Zespołowe uczenie się wymaga szczerości, otwartości, prowadzenia ciągłego dialogu. 
Takie rozumienie uczenia się pozwala na odczuwanie podmiotowości w swoim działaniu. 

Sprzyjanie podmiotowości dziecka w uczeniu się pozwala na budowanie wartości 
własnej osoby, uczestniczenie w kreowaniu rozumienia świata, poszukiwanie swo-
istych dróg pokonywania barier, wzmacnia zaufanie do swoich możliwości. Nauczy-
ciel śledzi rozwój tych możliwości, obdarza dziecko zaufaniem, jest animatorem jego 
samodzielnego działania, obserwatorem jego sposobu myślenia, ale pozwala mu na 
wybór i odpowiedzialność za efekty własnych działań (por. Bałachowicz, 2009, s. 49). 

W trakcie nauki w szkole wspiera ucznia w podejmowaniu zadań i tworzy warunki dla 
rozwoju w różnych sferach. Podstawą organizowania uczenia się jest przyjęcie zało-
żenia, że każde dziecko jest wyposażone w większym lub mniejszym stopniu w róż-
norodne możliwości i dyspozycje, „które trzeba poznać, aby następnie je stymulować 
lub uruchamiać w zindywidualizowanym działaniu”. Ponadto, należy mieć na uwadze, 
że „dziecko jest samosterowne, autonomiczne, potrafi  dokonywać wyborów i podej-
mować decyzje zgodne z potrzebami rozwojowymi” (Uszyńska-Jarmoc, 2011, s. 78).

Wszystkie te rozważania odnoszą się także do dzieci o mniejszych możliwościach roz-
wojowych lub wykazujących określone zaburzenia rozwoju. W świetle takiego rozumienia 
uczenia się, należy uznać, że wiele trudności w szkolnym uczeniu się wynika z niewystar-
czająco dostosowanych metod pracy do sposobu spostrzegania i poznawania przez dziecko. 
Nie są w nich właściwie wykorzystane jego zdolności, zainteresowania czy umiejętność 
korzystania ze współpracy z innymi uczniami w trakcie działań edukacyjnych.

Obserwujemy w pracy pedagogów chęć pomagania tym dzieciom przez ułatwie-
nie im pracy i szczególnie nasiloną kontrolę błędów. Rozplanowanie ćwiczeń oraz 
zewnętrzne wyznaczenie sposobu działania nie pozwala dziecku na samodzielne do-
chodzenie do wiedzy i powoduje jego stałe oczekiwanie na gotowe sposoby działania. 

W myśl założeń teorii konstruktywistycznej, planowanie uczenia się następuje po-
przez tworzenie okazji dydaktycznych, z których każde dziecko ma wybierać to, co je 
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zainteresuje, co jest w stanie przetworzyć na własne potrzeby i wykorzystać do dal-
szego działania. W trakcie pracy szkolnej trzeba pozostawić uczniowi wystarczająco 
dużo czasu na rozwiązywanie pojawiających się sytuacji problemowych, pozwolić mu 
na popełnianie błędów i samodzielne przekonanie się, co do słuszności rozwiązania. 
Proponowane oferty edukacyjne powinny być oparte na znajomości ucznia, nie powta-
rzać już opanowanych treści, pozwalać na dyskusję z innymi i negocjowanie rozwiązań 
i znaczeń z rówieśnikami (por. Klus-Stańska, 2010, s. 313–314). Proponowany model 
pomocy dziecku z większymi niż inni wymaganiami, nie może ograniczać go w do-
świadczania samodzielnej aktywności intelektualnej i w uczestnictwie we wspólnym 
z rówieśnikami odkrywaniu rzeczywistości (por. Skrzetuska, 2018, s. 69).

W tym modelu ważne jest zachowanie kilku podstawowych zasad postępowania:
1. Oddziaływanie na ucznia wymaga od nauczyciela sprawnego diagnozowania jego 

potrzeb oraz spersonalizowania stawianych przed nim zadań, mieszczących się 
w zakresie jego możliwości rozwojowych i zainteresowań, pozwalających na sa-
modzielne dobieranie przez niego sposobu pracy. 

2. Diagnoza obserwowanych trudności nie może prowadzić do segregacji uczniów, wydzie-
lania grupy uczniów słabszych. Powinna służyć przede wszystkim do tworzenia różnych 
wersji propozycji działań edukacyjnych we wspólnym z rówieśnikami zakresie tematycz-
nym. Uczniowie, którzy dotychczas mieli trudności z nadążaniem za klasą (a właściwie 
za standardowymi wymaganiami stawianymi przez nauczyciela), powinni móc realizo-
wać swój indywidualny program uczenia się w dostosowanym czasie, korzystając jedno-
cześnie z możliwości konfrontowania efektów swojego działania z rówieśnikami.

3. Ważne jest wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych, które pozwalają 
na tworzenie indywidualnych wersji zadań dla różnych uczniów oraz na dostoso-
wanie wymagań do ich aktualnego poziomu rozwoju. Mogą one być też pomocne 
w diagnozowaniu bieżących braków i wskazywać na opanowane już umiejętności. 

4. Pozostawienie uczniowi swobody w wyborze formy aktywności, możliwość po-
kazania swojej sprawności w różnych zakresach, wykorzystywanie swoich zain-
teresowań i uzdolnień, pozwala na uzyskanie zadowolenia z samodzielnie wy-
konanej pracy, odważne podejmowanie nawet trudnych na danym etapie zadań 
i niezrażanie się chwilowymi porażkami.

5. Włączenie większości działań, które wcześniej odbywały się na zajęciach spe-
cjalistycznych, do bezpośredniej pracy w trakcie zajęć szkolnych w klasach I–III 
pozwala mieć nadzieję, że jest to bardziej przyjazny sposób na wczesne prze-
zwyciężanie trudności dziecka. Pozwala on na ćwiczenie umiejętności ucznia na 
wspólnym z rówieśnikami materiale szkolnym.

6.  Nauczyciel, obserwując pracę ucznia, nie może mu narzucać własnego punktu widze-
nia, lecz powinien negocjować z nim sposoby rozumienia sytuacji zadaniowej oraz 
sposoby jej rozwiązania, mieć więcej zaufania do jego aktywności i samodzielności. 

7. Pożądana jest także sytuacja, w której osobą współpracującą z mniej kompetent-
nym uczniem jest rówieśnik, który w sposób bardziej zbliżony do jego poziomu 
myślenia uzgadnia z nim nowe pojęcia czy metodę pracy nad zadaniem.
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Podsumowanie

W zróżnicowanej grupie uczniów w klasie muszą znaleźć się różnorodne oferty edukacyj-
ne. Obecnie nauczyciel nastawiony jest na wspieranie wysiłków uczniów w opanowaniu 
wiedzy i umiejętności. Ze współczesnych analiz naukowych wynika, że żadna wiedza nie 
zostanie opanowana, jeśli uczeń jej nie przetworzy i nie skonstruuje samodzielnie własnego, 
subiektywnego obrazu otaczającej rzeczywistości. Nauczyciel jedynie tworzy warunki do 
zdobywania wiedzy i motywuje ucznia do podejmowania tego wysiłku. Sytuacja ucznia 
z trudnościami w uczeniu się jest dość specyfi czna. Od początku uczenia się napotyka on 
osobiste ograniczenia, z którymi często sobie nie radzi. Dodatkowo, w społecznym środowi-
sku szkolnym, w gronie rówieśników i w kontaktach z nauczycielami, doznaje wielu nega-
tywnych przeżyć związanych z nauką szkolną. Powoduje to szybkie powstawanie zniechę-
cenia do wszelkiej aktywności związanej z zadaniami typu szkolnego, unikanie podejmowa-
nia samodzielnych decyzji dotyczących sposobów rozwiązywania trudności, pojawienie się 
braku zaufania do własnego myślenia czy wzorowania na przypadkowych sposobach dzia-
łania zauważonych u innych. Nauczyciel, pracując z nim w klasie, próbuje ułatwić mu tę sy-
tuację i zmotywować go do działania. Tradycyjne pojmowanie pomocy dziecku powoduje, 
że upraszcza się mu wiele czynności potrzebnych do uzyskania oczekiwanych rezultatów, 
nagradza każdy wysiłek, niekiedy obniżając wymagania i wskazując łatwiejsze rozwiązania. 
Kontroluje się każdy jego krok, nie dopuszczając do pomyłek. Przyzwyczaja to ucznia do 
bierności i ograniczenia wysiłku, oczekiwania na gotowe wzory. W ten sposób zamyka się 
błędne koło pogłębiania się trudności i niesamodzielności ucznia. Nie ma on motywacji ani 
okazji do samodzielnego przezwyciężania napotykanych przeszkód.

Wydzielenie specjalnych zajęć ogranicza współpracę z kolegami i zmniejsza wpływ 
rówieśników na wspólne poznawania świata. Współdziałanie w trakcie działalności po-
znawczej z bardziej zaawansowanym kolegą, ale podobnie myślącym, pozwala ucznio-
wi łatwiej dochodzić do poszukiwanych treści, zrozumieć drogę dojścia do rozwiązania 
problemu, jednocześnie znajdując satysfakcję w pokonywaniu przeszkód.

W celu uniknięcia zjawiska zniechęcenia dziecka z trudnościami w uczeniu się do 
samodzielnego podejmowania wysiłku i wytworzenia się bierności poznawczej należy: 
 nie wymagać dorównywania do poziomu klasy, a pokazywać mu jego własne osią-

gnięcia, indywidualny postęp poczyniony we własnej wiedzy i umiejętnościach;
 elastycznie planować realizację zadań dla całej społeczności klasy, pozwolić na 

próby i błędy, dyskutować z uczniem o rozwiązaniach, które akceptuje i sam wy-
biera, omawiać z nim skutki tych rozwiązań, nie narzucać własnych rozwiązań;

 wykorzystywać zainteresowania ucznia, preferowane sposoby działań, korzystać 
z technologii informacyjnych do zindywidualizowania zadań;

 stwarzać warunki do samodzielnego pokonywania trudności, pozostawić czas na 
poszukiwanie rozwiązania, poprawianie własnych błędów, stwarzać możliwości 
przedyskutowania ich z rówieśnikami;

 nagradzać rzeczywiste osiągnięcia, nawet niewielkie, ale będące wynikiem samo-
dzielnie pokonanych trudności.
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Zindywidualizowane wychowanie terapeutyczne powinno zostać wbudowane 
w całość działania szkoły i przedszkola. Ten inkluzywny i interaktywny, podmiotowy 
i spersonalizowany model pomocy dziecku z trudnościami w uczeniu się ma na celu 
poprawienie jego sytuacji szkolnej. 

Praca w klasie musi zostać oparta na wielostronnych, pozytywnych relacjach in-
terpersonalnych między uczniami a nauczycielem. Samodzielność każdego ucznia, 
także z mniejszymi możliwościami rozwojowymi, powinna być wpisana w codzienny 
tryb poznawania otaczającej rzeczywistości.

Szkoła nie może być jedynie przestrzenią realizacji tematów, lecz życia w realnej 
przestrzeni, doświadczania jej i tworzenia własnych wyjaśnień o jej funkcjonowaniu, 
poprzez dyskutowanie o swoich spostrzeżeniach, uzgadnianie poglądu, który przyj-
miemy jako własny. W dobie dużego natłoku informacji, wspólna praca wszystkich 
uczniów w klasie musi stanowić wzorzec sposobu dochodzenia do prawdy. Wyko-
rzystanie naturalnej ciekawości i chęci samodzielnego doświadczania świata przez 
dziecko powinno być podstawą organizacji uczenia się, a nauczyciel powinien być 
w tym procesie bardziej dojrzałym, doświadczonym uczestnikiem. 
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HELPING A CHILD WITH LEARNING DIFFICULTIES AND HIS INDEPENDENCE

Abstract

The author presents changes in ways of helping a child with learning diffi culties. Contemporary 
early school education focuses on leaving a child a lot of independence during pedagogical activities 
aimed at helping in the implementation of tasks that are diffi cult for a child. Particularly important 
here is the need to leave a child time to understand the whole task to be performed. Helping a child 
to perform particular activities must not interfere with his understanding and independent thinking 
as well as the activities planned by him. It is important for the child to seek his own way to achieve 
the result even at the cost of making mistakes and repeating work.

Keywords: early school education, learning diffi culties, independence


