
 

Pedagog specjalny - specyficzne uwarunkowania skutecznej pracy z dzieckiem. 

Mój stosunek- rozumienie pracy pedagoga specjalnego wynika nie  tylko z wieloletniego 

doświadczenia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno -

Wychowawczym w Toruniu, ale również z porównania tej pracy z pracą pedagogiczną 

w szkole ogólnodostępnej, w której pracowałam przez dziewięć lat.  

Problem nad którym chciałabym się skoncentrować w moim wystąpieniu dotyczy 

specyficznych uwarunkowań powodzenia zarówno dziecka jak i nauczyciela w relacji 

edukacyjno - terapeutycznej. 

Nauczyciel w szkole specjalnej zderza się z koniecznością interpretacji różnego 

zachowania swoich wychowanków i rozumienia sytuacji edukacyjnej. Praca z uczniem 

z niepełnosprawnością intelektualną wymaga od nauczyciela  nie tylko profesjonalizmu, ale 

co ważne, uczy cierpliwości i pokory. Pedagog specjalny powinien być bardzo dobrym 

obserwatorem, dociekliwym badaczem, wrażliwym odbiorcą i szczególnie konsekwentnym 

konstruktorem i realizatorem postępowania edukacyjno - wychowawczego. 

 Skuteczność pracy edukacyjnej z dzieckiem dysfunkcjonalnym wymaga pełnej 

diagnozy, która jest podstawą do podejmowania wysiłku opieki, nauczania, terapii 

i wychowania. Dlatego też każde dziecko ma opracowany indywidualny program edukacyjno-

terapeutyczny. Należy też zwrócić uwagę na konieczność poznania sytuacji rodzinnej 

dziecka, a stąd wynika potrzeba przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz 

wypracowania wraz z rodzicami jednolitych oddziaływań wychowawczych. 

Równolegle z procesem diagnostycznym praca pedagoga specjalnego wymaga 

specyficznych sprawności i określonych cech charakterologicznych. Jest  to przede wszystkim 

zdolność zachowania empatycznego. Dziecko niepełnosprawne, dysfunkcyjne nie zawsze 

potrafi przekazywać swoje myśli, uczucia, pragnienia, nastawienia - czyli nie zawsze potrafi 

wyrażać w sytuacjach społecznych, szkolnych swoją postawę czy też stosunek do zdarzeń 

bieżących. Dlatego zdolności rozumienia przeżyć i emocji dziecka, które ma zaburzoną sferę 

rozwoju poznawczego i nie w pełni rozwinięte sprawności komunikacyjne, jest szczególną 

podstawą do dobrej pracy z uczniem.  



Ponadto pedagog specjalny dysponując rozległym przygotowaniem profesjonalnym, 

odpowiednimi cechami osobowościowymi - może i powinien dostrzegać możliwości 

wzbudzenia w dziecku niepełnosprawnym i dysfunkcjonalnym, drzemiących w nim 

potencjalnych zdolności i talentów.  Dlatego do repertuaru środków i metod pracy 

edukacyjnej i terapeutycznej pedagog specjalny powinien umieć włączać takie działania, 

które będą skierowane na uaktywnianie kreatywnego, twórczego stosunku  dziecka do świata 

i do zadań stawianych mu przez środowisko szkolne i otoczenie społeczne. Uaktywnienie 

tego rodzaju potencjałów pełni wspomagającą funkcję nie tylko w rozwoju poznawczym, 

intelektualnym  i kształtowaniu umiejętności, ale w równej mierze stwarza trwałą podstawę 

do przeżywania przez dziecko poczucia sukcesu i doświadczania skuteczności siebie samego. 

To zaś umożliwia budowanie tak niezbędnej do przystosowanego zachowania, stabilnej 

samooceny, akceptowania siebie i poczucia własnej wartości. 

Tego rodzaju przeżycia otwierają drogę do rozwoju przede wszystkim dziecka, ale też 

ułatwiają pracę nauczycielowi, w efekcie przybliżając obie „strony” ucznia i pedagoga 

specjalnego do sukcesu, do budowania pozytywnego obrazu siebie i otoczenia, umożliwiają 

proces adaptacji wymagający tak wiele wysiłku w sytuacji dziecka niepełnosprawnego. 

 Powodzenie w osiąganiu celów edukacyjnych, terapeutycznych skuteczności 

stosowanych metod wymaga jeszcze jednej sprawności pedagoga specjalnego, którą warto 

podkreślić, jest to zdolność i profesjonalna umiejętność prowadzenia mediacji, czyli 

nieformalnej rozmowy na temat rozwiązania problemu. Polega  ona na usprawnianiu 

komunikacji pomiędzy stronami i budowaniu wzajemnego zrozumienia interesów.  Mediator, 

czyli w tym wypadku pedagog specjalny, pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, 

negocjować je w warunkach współpracy i szukać takiego porozumienia, które dla obydwu 

stron, będzie satysfakcjonujące i możliwe do wcielenia w życie. Aby pomóc dziecku 

w trudnej sytuacji szkolnej i niejednokrotnie rodzinnej nauczyciel podejmuje działania 

zmierzające do poprawy funkcjonowania ucznia w różnych aspektach (adekwatnie do 

zaburzeń). Celem podstawowym, do którego dąży pedagog specjalny jest udzielenie pomocy 

dziecku w rozwiązaniu konfliktu wewnętrznego i relacji międzyludzkich. Język i poziom 

organizacji komunikatu w procesie mediacji to szczególne wyzwanie dla pedagoga 

specjalnego pracującego z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Postawa mediacyjna 

i aktywne działanie nauczyciela musi uwzględniać możliwy poziom rozumienia i percepcji 

ucznia. 



Nauczyciele pracujący w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dbają 

o ciągłość kształcenia swoich wychowanków. Uczniowie z lekką niepełnosprawnością 

intelektualną rozpoczynają edukację w szkole podstawowej, następnie kształcą się 

w gimnazjum. Zdobyte wiadomości i umiejętności pomagają absolwentom gimnazjum 

w znalezieniu swego miejsca w życiu poprzez kontynuację nauki w zasadniczej szkole 

zawodowej. Uczniowie mają możliwość zdobywania zawodu na kierunkach:  

 kucharz małej gastronomii  

 malarz-tapeciarz  

 cukiernik  

 krawiec  

 fryzjer  

 stolarz  

 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej  

 monter instalacji i urządzeń sanitarnych  

Uczniowie z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną uczą się w zespołach 

edukacyjno - terapeutycznych w szkole podstawowej i gimnazjum oraz w szkole 

przysposabiającej do pracy.  

W ramach przysposobienia do pracy są przygotowywani w następujących dziedzinach:  

 wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych,  

 elementy szycia ręcznego i maszynowego, 

 elementy bukieciarstwa, 

 pielęgnacja i uprawa roślin, 

 gospodarstwo domowe (pranie, prasowanie, sporządzanie i wydawanie posiłków),  

 montowanie i pakowanie różnych akcesoriów meblowych, 

 prace ogrodnicze, 

 czynności porządkowe.  

Pedagodzy specjalni pracując z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną dbają 

o wszechstronny rozwój dziecka. W pracy z dziećmi stosują zróżnicowane formy. Organizują 

wycieczki dydaktyczne i rekreacyjno-turystyczne, biwaki, turnusy rehabilitacyjne, zajęcia 

z hipoterapii, zajęcia na basenie. Dbają o to, aby dzieci miały możliwość prezentowania 



swojej wiedzy i umiejętności podczas organizowanych konkursów, przeglądów 

artystycznych, wystaw, zawodów i mitingów sportowych.  

Nie bez znaczenia jest fakt, że uczniowie biorą udział w projekcie pod nazwą „Szkoła 

moją szansą”, który współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki podczas którego wyrównywane są szanse edukacyjne naszych 

wychowanków ze szczególnym uwzględnieniem uczniów osiągających słabe wyniki 

nauczania a także zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wypadnięciem z systemu 

edukacji.  

Wszystkim pedagogom pracującym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Toruniu towarzyszy idea naszego patrona Janusza Korczaka (1926) polegająca na tym, aby 

„dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy, niezależnie od 

zasług czy win, zalet czy przywar”. 
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