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Trudności szkolne ucznia – rozpoznawanie przyczyn, pomoc

w pokonywaniu.

Niepowodzenia szkolne są problemem tak starym jak stara jest szkoła, dotykają

wielu uczniów i są wyzwaniem dla nauczycieli starających się im przeciwdziałać.

Niepowodzenie w nauce jest definiowane jako rozbieżność między wiadomościami,

umiejętnościami i nawykami faktycznie nabytymi przez uczniów, a materiałem jaki powinni

opanować wg założeń programowych w zakresie poszczególnych przedmiotów.

Trudności na jakie natrafia w szkole współczesna młodzież, są różnorodne, a najważniejsze

z nich można ująć w 3 grupy:

1. Związane z wymaganiami dotyczącymi nauki szkolnej, z reguły są to niepowodzenia

w nauce ze wszystkimi ich konsekwencjami.

2. Związane ze współżyciem i współdziałaniem społecznym na terenie szkoły (obejmują

kontakty pomiędzy uczniami oraz między uczniami

i nauczycielami )

3. Związane z obszarem wewnętrznych przeżyć ucznia jego konfliktów wewnętrznych

głównieświatopoglądowych.

Problemy szkolne z dwu pierwszych grup występują w ciągu całej kariery szkolnej

uczniów oraz wzajemnie się warunkują. Niepowodzenie w nauce w sposób znaczący

decyduje o zachowaniu społecznym ucznia ijego społecznym niepowodzeniu, z kolei

nielubienie, niepopularność obniża aktywność społeczną, wyzwala niechęć do przebywania

we wspólnej grupie, zmniejsza motywację do nauki, obniża jej wyniki. Za wyznaczniki

niepowodzenia w nauce uważamy oceny szkolne. Wskutek złych ocen cierpią przed

wszystkim uczniowie wrażliwi, ambitni i uspołecznieni.

Oceny wystawia nauczyciel i w pewnym stopniu są one subiektywne, dlatego ważne jest aby

stawiał je w sposób jawny i krótko uzasadniał.

Przyjmując oceny jako kryterium niepowodzenia w nauce możemy wyróżnić:

� niepowodzenia obiektywne -polegające na uzyskiwaniu ocen niedostatecznych

� niepowodzenie subiektywne - polegające na uzyskiwaniu ocen poniżej własnych

aspiracji ucznia.

W obu przypadkach występuje przykre przeżycie porażki. Przyczyny niepowodzeń w nauce

tkwią zarówno wśrodowisku rodzinnym, szkolnym jak i samym uczniu.
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Do przyczyn przynależnychśrodowisku rodzinnemu zaliczamy:

� warunki bytowe,

� kulturowe

� wychowanie zwłaszcza więzi rodzinne i atmosfera domowa

Warunkiśrodowiska szkolnego można podzielić na niezależne od nauczyciela

i zależne od niego.

Do czynników niezależnych od nauczyciela należą:

� program nauczania,

� metody nauczania,

� formy oddziaływania,

� czynniki natury organizacyjnej i finansowej.

Zależne od nauczyciela warunkiśrodowiska szkolnego to cechy jego osobowości.

Cechy pozytywnie wpływające na wyniki uczniów to:

właściwości poznawcze – jak inteligencja, zainteresowanie, wyobraźnia, płynność werbalne.

umiejętności pedagogiczne- sposób przekazywania wiedzy, umiejętności uważanego

słuchania ucznia, zdolności organizacyjne.

właściwości charakteru: sprawiedliwość, życzliwy stosunek do ucznia, cierpliwość, empatia.

właściwości zachowania – łatwy kontakt z młodzieżą, kontrolowanie emocji, odporność na

stres, pogodne usposobienie, optymistyczna postaważyciowa.

Odrębną grupę czynników środowiska szkolnego stanowią czynniki związane z klasą

szkolną jako grupą. Istotne znaczenie dla powstania niepowodzenia ma atmosfera w klasie

i pozycja ucznia w zespole klasowym. Zła atmosfera w klasie to najczęściej: lekceważenie

nauki, wstydzenie się pracowitości, cynizm i lenistwo lub lęk i zastraszanie. Pozycja ucznia

w zespole klasowym (popularność lub odrzucenie) znacząco wpływa na stosunek do nauki

szkolnej. Niepowodzenia szkolne zależą przede wszystkim od warunków biopsychicznych

młodzieży a zwłaszcza od: uzdolnień oraz ogólnej inteligencji ucznia, nadpobudliwości

nerwowej, która powoduje chwiejność uwagi i trudności w zapamiętywaniu, właściwości

osobowości takich jak introwersje i ekstrawersje wpływających na tempo uczenia się.

Czynniki natury psychicznej to:

� motywacje szkolne- zwłaszcza przekonanie młodzieży o pożytku z nauki

� dojrzałość społeczna z nawykami takimi jak pracowitość, dokładność, sumienność

� zainteresowania pozaszkolne, które mogą naukę szkolną pogłębić lub odciągnąć

od niej
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� intensywne przeżycia osobiste zarówno przykre jak i radosne zazwyczaj odwracają

uwagę od nauki szkolnej.

Psychiczne skutki niepowodzeń w nauce zależą od częstotliwości ich występowania.

Długotrwałe niepowodzenie wywołuje poczucie porażki i nerwicowe reagowanie na naukę

szkolną z próbami samobójczymi włącznie, bądź prowadzi do różnorodnych zachowań

obronnych. Należą do nich kłamstwo, wagary, przyłączenie się do młodzieżowych grup

dewiacyjnych, które dają poczucie wspólnoty w nieszczęściu i podnoszą dobre mniemanie

o sobie ich uczestników.

Program pomocy uczniom słabym rozpoczynamy od rozpoznania sytuacji w klasie,

ponieważ wśród uczniów mających zaległości w opanowaniu materiału programowego są

tacy, którzy mogą sami się z nich wydobyć oraz tacy, którym pomoc nauczyciela jest

niezbędna. Dla uczniów klas pierwszych w celu lepszego ich poznania można zorganizować

obóz integracyjny. Podczas obozu wychowawca obserwuje wychowanków w różnych

sytuacjach, rozmawia z nimi, zbiera informacje o ich stanie zdrowia, sytuacji rodzinnej,

cechach charakteru, tempie pracy, zainteresowaniach. Spostrzeżenia i uwagi powinien

zapisywać w dzienniczku obserwacji, który ułatwi poznanie uczniów i umożliwi skuteczną

walkę z opóźnieniami w nauce.

W pracy z uczniem słabym nauczyciel powinien stosować czynności zmierzające do

zapobiegania powstaniu luk i zaległości w opanowanym przez uczniów materiale nauczania

zwane czynnościami profilaktycznymi oraz czynności, których zadaniem jest likwidowanie

zaległości w nauce zwane czynnościami terapeutycznymi. Celem czynności terapeutycznych

jest zapewnienie odpowiedniej opieki tej grupie uczniów opóźnionych, którzy bez pomocy

nauczyciela nie potrafią przezwyciężyć trudności w nauce.

Formy terapii pedagogicznej:

1. Nauczanie w zespole.

2. Indywidualizacje nauczania.

3. Wywiadśrodowiskowy.

Ad. 1

Do zespołu dobieramy 3-5 osób dbając aby byli w nim uczniowie o różnych

możliwościach intelektualnych. Problem może mieć formę pytania lub zadania. Powinien

zawierać ładunek emocjonalny zachęcający do działania. Poszukiwanie rozwiązania w grupie

uniemożliwia bierną postawę uczniowi (także słabemu). Referowanie wyników pracy zespołu

można polecić uczniowi słabemu a jego wypowiedź mogą wspomagać inni uczniowie. Dzięki

udanemu udziałowi w pracach zespołu uczniowie słabi nabierają wiary we własne
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możliwości i uzupełniają brakujące wiadomości. Praca w zespole wdraża ucznia do

logicznego myślenia i poprawnego formułowania myśli. Jako pomoce naukowe

w rozwiązywaniu problemu można wykorzystać filmy dydaktyczne, programy telewizyjne,

materiały internetowe.

Ad.2

Zróżnicowane podejście do uczniów w toku nauczania jest skuteczna formą terapii

pedagogicznej. Indywidualizację nauczania można realizować przez:

� Prowadzenie lekcji na kilku poziomach nauczania: uczniów dzieli się na grupy, które

otrzymują zadanie o różnym stopniu trudności

� Metody podpowiedzi, które polegają na konkretyzacji zadania i jednoczesnym

rozwiązaniu analogicznego zadania, na bezpośrednim wskazaniu sposobu rozwiązania

lub rozwiązanie dzięki naprowadzającym pytaniom itp.

� Zróżnicowane zadawanie prac domowych

� Indywidualne zalecenia wyrównawcze, które każdorazowo są dostosowane do

rodzaju ujawnionych braków, albo powtarzanie z uczniami słabo opanowanych partii

materiału

Dając uczniowi słabemu szansę przeżycia sukcesu rozwijamy jego ambicję i aspirację.

Warto go angażować w przygotowanie wystaw, inscenizacji, zabaw dydaktycznych,

wycieczek. Ze względu na tworzenie w umysłowości ucznia schematów plastycznych i

poznawczych są szczególnie zalecane w pracy z uczniami słabymi.

Ad.3

Wywiad środowiskowy pozwala zebrać dokładne informacje na temat warunkówżycia ucznia

i jego stosunku do rodziców, rodzeństwa i kolegów. Informacje te pozwalają zastosować

odpowiedniego rodzaju pomoc.

W przypadku trudnej sytuacji materialnej – pomoc finansową. Gdy uczeń nie może liczyć

w domu na pomoc w odrabianiu lekcji należy zorganizować zajęcia pozalekcyjne dla tych

którzy, wykazują opóźnienia w opanowaniu materiału programowego (tzw. grupy

wyrównawcze).

Dla tych uczniów którym warunki domowe nie pozwalają na odrobienie zadań

domowych zorganizować miejsce w których mogą to zrobić po lekcjach.

Każdy człowiek chciałby jak najlepiej funkcjonować w środowisku, w którym spędza wiele

czasu, dotyczy to również ucznia. Uczniowie z trudnościami w nauce powinni również mieć

swoje miejsce w klasie i szkole, czuć się tak jak pozostali uczniowie.
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Zadaniem szkoły i wychowawcy jest stworzenie takiej atmosfery aby uczniowie

z niepowodzeniami dydaktycznymi czuli się pełnowartościowymi członkami społeczności

klasowej i szkolnej. Podkreślać należy, że uczą się dla siebie, pobudzać ciekawość, stosować

nagrody emocjonalne, nie dopuszczać by nauce towarzyszył lęk, stosować tzw.,, pedagogikę

sukcesu”.

Czynności profilaktyczne

Badania wskazują, że niektóre sposoby pracy uczniów na lekcji są szczególnie korzystne

z punktu widzenia uzyskiwanych w szkole wyników nauczania. Czesław Kupisiewicz

wskazuje na nauczenie problemowe. Uważa, że praca uczniów w kilkuosobowych zespołach

nad określonymi problemami o charakterze praktycznym lub teoretycznym powoduje:

� wzrost zainteresowania nauką,

� wdraża do wspólnego przezwyciężania trudności,

� umożliwia wymianę poglądów,

� wyrabia samodzielność myślenia,

� uczy racjonalnych metod planowania i organizacji pracy,

Innymi czynnikami wpływającymi na osiągane wyniki nauczania są;

� systematyczna kontrola prac domowych,

� racjonalna organizacja lekcji powtórzeniowych,

� koordynacja pracy nauczycieli uczących w danej klasie,

� współpraca szkoły z rodzicami.

Literatura:
Thomas Gordon – Wychowanie bez porażek w szkole.
Irena Obuchowska – Drogi dorastania – psychologia rozwoju okresu dorastania dla rodziców
i wychowawców.
Krzysztof Kruszewski – Sztuka nauczania – czynności nauczyciela.
Elizabeth Perrott – Efektywne nauczanie.
Roczniki – Edukacja i dialog.
Hanna Hamer, Jan Wołoszyn – Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej.



6

Plan pracy z uczniem słabym
Zadania Odpowiedzialni Ewaluacja
1.Diagnozowanie sytuacji w klasie

a) diagnoza poziomu umiejętności

ucznia na wstępie etapu

edukacyjnego

b) obóz integracyjny w klasie I
c) wywiadśrodowiskowy-

wszystkie klasy

2.Profilaktyka – zapobieganie powstawaniu

luk w opanowaniu materiału

a) Różnorodne metody nauczania

z uwzględnieniem metod

aktywnych

b) Częste powtarzanie aby wiedza

przeszła do trwałej pamięci

c) Systematyczne kontrolowanie

prac domowych

d) Skoordynowana praca

wszystkich nauczycieli

e) Ścisła współpraca z rodzicami

2. Terapia pedagogiczna

a) praca w grupach 3-5

osobowych, przydzielenia

ucznia słabego do silnej grupy.

b) Zróżnicowane podejście do

uczniów

- stopniowanie

trudności

- podpowiedzi

konkretyzujące

zadanie

- pytania

Wychowawca

Wszyscy
nauczyciele

Wszyscy
nauczyciele

nauczyciel
przedmiotu

wychowawca, inni

Arkusz obserwacji
rozmowa z uczniem

arkusz monitorowania

rozmowa z uczniami
rozmowa z
nauczycielami

rozmowa z
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naprowadzające

- rozwiązania

analogicznego zadania

- zróżnicowane

zadawanie prac

domowych

- indywidualne zlecenia

wyrównawcze

dostosowane do

braków ucznia

- grupowe zajęcia

wyrównawcze

(powtórzenie z

uczniami słabo

opanowanych partii

materiału)

- samopomoc

koleżeńska

- angażowanie uczniów

słabych wżycie klasy

i szkoły (powinni czuć

się potrzebni )

- stosowanie

„pedagogiki sukcesu”

(chwalenie nawet za

małe sukcesy i

zachęcenie do

wysiłku.

3. Zadania organizacyjne

a) zorganizowanie świetlicy w

której uczniowie mogliby

odrabiać lekcje po zakończeniu

zajęć szkolnych lub przed ich

nauczyciele

Dyrekcja
Rada Rodziców

wychowawca

wychowawcą

rozmowa z rodzicami
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rozpoczęciem ( jeśli mają złe

warunki w domu lub długo

oczekują na dojazd)

b) pomoc w odrabianiu lekcji i

nauce tym uczniom, którzy nie

mogli liczyć na pomoc w domu

c) pomoc materialna uczniom w

szczególnie trudnej sytuacji

(finansowa lub rzeczowa)

d) w szczególnych przypadkach

kontakt z ośrodkiem pomocy

społecznej, psychologiem,

policją

Po zakończeniu ankieta ewaluacyjna programu.

Opracowała Krystyna Ziemba


