
Specjalne potrzeby edukacyjne

Instytucje zajmujące się dziećmi w wieku przedszkolnym mają określone cele oraz założenia 
pedagogiczne i organizacyjne.  Jednym z głównych zadań wychowania przedszkolnego jest 
wspomaganie małego dziecka (oraz rodziny) w jego rozwoju. ( E. Jezierska-Wiejak za: Klim-
Klimaszewska). W zakresie tego wsparcia mieści się zaspokajanie rozwojowych i indywidualnych 
potrzeb dziecka, jak również poszukiwanie różnorodnych sposobów ich zaspokajania. 

Niezmiernie istotne jest podkreślenie jaką rolę odgrywa nauczyciel. „Człowiek jest aktywny, gdy to
co robi,  robi  'naprawdę',  a nie  'na niby',  gdy jego wysiłek jest  zauważony i doceniony,  a także
szanowany przez otoczenie, szczególnie przez ważne dla niego osoby”.  Dlatego celem nauczyciela
powinno być stworzenie takich warunków wychowawczych, w których każde dziecko będzie miało
możliwość podejmowania aktywności i będzie się czuło podmiotem działań wychowawcy.  Dzięki
temu  dziecko  ma  możliwość  na  refleksyjne  działania,  które  przyczynią  się  do  jego  rozwoju
intelektualnego,  emocjonalnego  i  społecznego.  Jednak  trzeba  pamiętać,  że  wychowanie  w
przedszkolu,  to  nie tylko sam nauczyciel.  Wychowanie w tejże instytucji  to  „system czynności
wychowawców  (nauczycieli,  rodziców  i  innych  osób)  i  wychowanków  umożliwiający
wychowankowi zmienianie się w pożądanym kierunku” (Okoń 1998). Dlatego tak ważne są relacje
i współpraca między osobami wpływającymi na rozwój dziecka.
Nauczyciel wychowania przedszkolnego ma jeszcze jedno bardzo znaczące zadanie. Na nim często
spoczywa obowiązek dostrzegania opóźnień i deficytów rozwojowych małego dziecka. Różnorodne
sytuacje edukacyjne pozwalają nauczycielowi na wnikliwą obserwację dzieci i diagnozowanie stanu
wiedzy, umiejętności i sprawności, a także na dostrzeganie braków w wiedzy, umiejętnościach i
sprawnościach  utrudniających  dziecku  prawidłowe  funkcjonowanie.  Nauczyciel  ma  możliwość
obserwacji dziecka w sytuacjach społecznych, w zabawie z rówieśnikami i dostrzeganie zachowań
nieakceptowanych  społecznie  i  przeciwdziałania  im.  Dzięki  monitorowaniu  rozwoju  dziecka  i
szybkiemu  reagowaniu  nauczyciela  (w  razie  stwierdzenia  nieprawidłowości)  możliwe  jest
udzielenie dziecku, jak najwcześniejszej pomocy w jego indywidualnej ścieżce rozwojowej. 
Coraz  częściej  zdarza  się,  że  w  grupie  przedszkolnej  są  osoby,  które  mają  trudność,  żeby
funkcjonować podobnie jak reszta grupy i „wpisywać się” w ramy nauczania instytucjonalnego,
zgodnie z obranymi przez nauczycieli metodami. Dziecko  takie zwykle określane jest jako  „trudne
wychowawczo” lub dziecko „ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Dzieci te stanowią zwykle
dla  nauczyciela  wyzwanie  ponieważ  są  nie  zdiagnozowane.  Nauczyciel  ma  trudność  z
uwzględnieniem ich potrzeb, bo musi pamiętać również o potrzebach całej grupy, którą ma pod
opieką.  Obserwacja  dziecka  daje  możliwość  postawienia  wstępnej  hipotetycznej  diagnozy.
Następnie nauczyciel powinien pomóc rodzicom w skontaktowaniu się z poradnią psychologiczno-
pedagogiczną w celu zdiagnozowania dziecka. Specjalistyczna pomoc udzielona w odpowiednim
czasie może znacznie zminimalizować niepowodzenia dziecka i związane z tym sytuacje stresowe.
A  wczesne  rozpoznanie  zaburzenia  może  umożliwić  otoczeniu  dziecka  właściwą  opiekę
terapeutyczną  oraz  dobór  skutecznych  metod  postępowania,  również  istotnych  dla  nauczyciela.
Niezależnie od tego czy dziecko zostało zdiagnozowane, nauczyciel lepiej może je wspierać i radzić
sobie z wyzwaniami z opieką nad nim, gdy zrozumie jego potrzeby i funkcjonowanie. Diagnozy
dzieci  dotyczą  zwykle  różnych  trudności  emocjonalnych,  społecznych  lub  rozwojowych.
Dostrzeżone  trudności  niezależnie  od  ich  przyczyn  i  zakresu  mogą  być  korygowane,
kompensowane i wyrównywane poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, skupienia, wykorzystanie
mocnych stron dziecka, co pomaga mu w poznawaniu siebie i swoich rzeczywistych możliwości, a
także przyczynia się do podwyższenia tych możliwości. 
W pracy nauczyciela może zdarzyć się,  że zetknie się z sytuacją, gdy dziecko nie jest w stanie
dostosować się do rytmu działania grupy, a czasem nawet nie potrafi zachowywać się w bezpieczny
sposób. Stosuje wtedy znany wszystkim system kar i nagród. Jednak takie rozwiązanie nie wydaje
się  być  trafne,  ponieważ  zwykle  przynosi  krótkotrwały efekt.  Dzieci  o  specjalnych  potrzebach
edukacyjnych  mają  często  problem  z  samoregulacją,  samokontrolą.  Znaczy  to,  że  w  danym



środowisku  ilość wyzwań przekracza możliwości dziecka w poradzeniu sobie z nimi. Organizm
człowieka ma wiele zadań do spełnienia, i to zwykle w jednym czasie. Nasz organizm dba o to by
była  zachowana równowaga  procesów biologicznych  odpowiedzialnych  za  podtrzymanie  życia.
Dotyczy ona sygnałów odbieranych przez zmysły, naszych emocji, naszego zachowania, poruszania
się w przestrzeni, procesów związanymi z uczeniem się i relacjami społecznymi, komunikowaniem
się  i braniem pod uwagę innych ludzi.  Trudności, jakie dziecko napotyka w procesie kształcenia i
wychowania manifestuje się w dwu obszarach – intelektualnym i emocjonalno-społecznym (zwykle
związane z procesem uczenia się i relacjami). Przy czym te drugie prawie zawsze nie występują
samoistnie,  ale  towarzyszą  procesowi  uczenia  się.  Stałe  napięcia  towarzyszące  instytucjonalnej
edukacji obniżają odporność emocjonalną dziecka. Jeśli podstawowe potrzeby są niezaspokojone
(dziecko głodne, niewyspane, przebodźcowane  itp.), to bardzo wiele dzieci zaczyna potrzebować
wsparcia i  pomocy, żeby wrócić do równowagi.  Dlatego, żeby kształtować samoregulację lepiej
obniżyć  wymagania wobec dziecka,  zamiast  stosować kary i  nagrody.  Dzieci  ze specyficznymi
potrzebami edukacyjnymi potrzebują wsparcia ze strony nauczyciela, tak aby nie utrwaliło się u
nich poczucie niespełnienia oczekiwań wychowawcy,  utraty wiary we własne siły,  a  co za tym
idzie, negatywny stosunek do samego siebie i do rzeczywistości przedszkolnej. Przed rozpoczęciem
pracy z dzieckiem należy wiedzieć, jaki jest sens jego zachowań, jakie mechanizmy wpływają na
budowanie relacji ze światem. Dopiero wtedy można zwracać się do dziecka, nie stresując go i nie
wywołując  jego  negatywizmu,  zainteresować  je  i  odnaleźć  kierunki  działania.  Kluczowym
zadaniem jest więc dostrzeganie, a następnie wspieranie indywidualnych zdolności u dziecka, po to,
żeby  dziecko  mogło  zyskać  jak  największą  sprawność  w  zakresie  uczenia  się,  samodzielnego
działania, znajomości samego siebie oraz radzenia sobie w sytuacjach praktycznych, codziennych,
zdobywaniu informacji, nawiązywania relacji i poszukiwania wsparcia oraz pomocy.
Ważne jest  również,  żeby nauczyciel  widział  co kryje się  pod pojęciem „uczeń ze specjalnymi
potrzebami  edukacyjnymi”.  Będzie  mógł  wtedy  ukierunkować  swoje  działania  na  określone
rezultaty.  Termin „specjalne potrzeby edukacyjne” stosuje  się dla  określenia szerokiego zakresu
zjawisk  –  obejmując  zarówno  dzieci  wybitnie  zdolne,  niepełnosprawne,  jak  i  dzieci  ze
specyficznymi trudnościami/zaburzeniami w uczeniu się. W szerokim rozumieniu tego terminu
znajdują  się  wszystkie  dzieci,  które  nie  potrafią  podołać  wymaganiom  programu  nauczania,
powszechnie obowiązującego w szkołach i realizowanego za pomocą rutynowych metod. Dzieci te
osiągają zadowalające postępy, ale potrzebują pomocy w formie:

– „specjalnego” programu nauczania (np. ograniczenia lub poszerzenia materiału nauczania,
zajęć terapeutycznych, zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania)

– specjalnych metod nauczania, dostosowanych do ich potrzeb, ograniczeń i możliwości
– specjalnie przygotowanych nauczycieli oraz specjalistów 
– odmiennych rozwiązań organizacyjnych podczas uczenia się oraz oceniania.

Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad
udzielania  i  organizacji  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  publicznych  przedszkolach,
szkołach i  placówkach (Dz.U.  z  2013 r.,  poz.  532),  w paragrafie  3.  ust.  1.  określił,  że  pomoc
psychologiczno-pedagogiczna  udzielana  uczniowi  w  przedszkolu,  szkole  i  placówce  polega  na
rozpoznaniu  i  zaspokajaniu  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  ucznia  oraz
rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

 z niepełnosprawności; 
 z niedostosowania społecznego; 
 z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
 ze szczególnych uzdolnień; 
 ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
 z zaburzeń komunikacji językowej; 
 z choroby przewlekłej; 
 z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
 z niepowodzeń edukacyjnych; 



 z  zaniedbań  środowiskowych  związanych  z  sytuacją  bytową  ucznia  i  jego  rodziny,
sposobem 

 spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 
 z  trudności  adaptacyjnych  związanych  z  różnicami  kulturowymi,  ze  zmianą  środowiska

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

Uczeń z niepełnosprawnością to uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
wydane  z  uwagi  na  niepełnosprawność.  Przepisy  prawa  określają,  że  kształcenie  specjalne
organizuje się dla dzieci i młodzieży:

 niesłyszących; 
 słabosłyszących; 
 niewidomych; 
 słabowidzących; 
 z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; 
 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; 
 z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 
 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; 
 z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi  (jeśli  u  ucznia  występują  co  najmniej  dwie  z

niepełnosprawności wymienionych powyżej). 

Pod pojęciem ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym trzeba rozumieć zarówno dzieci,
które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również te, które mają trudności
w  realizacji  standardów  wymagań  programowych,  wynikających  ze  specyfiki  funkcjonowania
poznawczo-percepcyjnego,  zdrowotnego  oraz  ograniczeń  środowiskowych.  Podstawowym
aspektem pracy z takim uczniem jest rzetelna diagnoza. Wszelkie formy indywidualizacji powinny
bazować  na  rozpoznawaniu  i  wykorzystywaniu  potencjału  dziecka  do  pokonywania  deficytów.
Niezbędne  jest  indywidualne  podejście  i  specjalne,  dobrane  jednostkowo  metody  pracy.
Środowisko  edukacyjno-terapeutyczne,  ma  zadanie  sprzyjać  wielokierunkowej  stymulacji
rozwoju dziecka. 

Dzieci  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  mają  dużo  więcej  wyzwań  i  sytuacji,  które
angażują  ich  energię.  Dlatego  ważne  jest,  aby  pamiętać,  że  trudność,  którą  ma  dziecko  we
współpracy i dostosowaniu się do oczekiwań, nie wynika z jego złej woli i nieposłuszeństwa, a z
tego, że same procesy wymagają od niego zaangażowania dużo większej ilości energii, której nie
jest w stanie wygospodarować. Rolą nauczyciela jest wspierać dziecko, niwelować część wyzwań i
trudności, które takie dziecko może mieć dużo częściej niż przeciętne. Nauczyciel stwarza dziecku
sprzyjające  środowisko  i  organizuje  pracę  tak,  by  dziecko  mogło  nauczyć  się  określonych
umiejętności związanych z rozpoznawaniem swoich potrzeb, komunikowaniu ich, opiekowaniu się
sobą. Jeżeli zmniejszymy oczekiwania wobec dziecka i skupimy się na zapewnieniu mu poczucia
bezpiecznego rozwoju, nie będziemy skupieni na uzyskaniu określonych zachowań, to przyczyni
się to również do harmonijnego funkcjonowania grupy.
W pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi najczęściej  stosowaną metodą jest
integracja  sensoryczna.  Pojęcie  integracji  sensorycznej  rozumiane  jest  w  literaturze
wieloaspektowo. Termin ten opisuje procesy neurologiczne zachodzące w układzie nerwowym, ale
również  jest  on  nazwą  teorii  naukowej  oraz  metody  diagnozy  i  terapii.  Metoda  integracji
sensorycznej (SI-  Sensory Integration) powstała w latach 60 XX. Wieku, a jej autorką jest Anna
Jean Ayres, której prace skupiały się na integracji w obrębie narządów zmysłów i jej roli w rozwoju
ruchowym,  a  także  zaburzeń  w  rozwoju  integracji  sensorycznej  i  ich  leczenia.  Badaczka
zaobserwowała,  że  występowanie  niektórych  problemów  rozwojowych  i  szkolnych  można
wytłumaczyć deficytami (zaburzeniami SI). W Polsce metoda ta pojawiła się dopiero w latach 90
XX  w.  Zagadnieniem  metod  i  terminologi  SI  zajęła  się  również  L.J.  Miller,  która  dokonała
aktualizacji grup diagnostycznych zaburzeń przetwarzania sensorycznego , wprowadzając termin



sensory proccessing diorder (SPD). Koncepcja SI opiera się na podejściu neurorozwojowym i jest
terapią  ruchową.  Istotą  stosowanych  ćwiczeń  jest  dostarczenie  odpowiedniej  ilości  bodźców  z
różnorodnych układów zmysłowych, w taki sposób by je scalać, czyli integrować. Podczas terapii
dziecko  nie  uczy  się  konkretnych  czynności,  których  nie  potrafi  wykonać,  lecz  poprawia  się
integrację sensoryczną, która wzmacnia procesy przebiegające w ośrodkowym układzie nerwowym.
Początkowo metodę SI wykorzystywano głównie w terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się oraz
zaburzeniami  zachowania.  Jednak  uniwersalny  wymiar  wiedzy  z  zakresu  terapii  obecnie
wykorzystuje się również w diagnozie i terapii niemowląt z tak zwanych grup dzieci ryzyka.
Wykorzystując  zasadnicze  kierunki  i  koncepcje  oddziaływań  na  dziecko  proponowane  przez
twórczynię terapii SI wykorzystuje się również w terapii takie techniki jak:

– Wybrane  metody  pedagogiki  przedszkolnej  wg  M.  Kwiatkowskiej  -  ćwiczenia,
obserwacje  i  pokazy,  kierowanie  własną  działalnością  dziecka,  objaśnienia  i  instrukcje
umożliwiające  inspirowanie  działalności  dziecka  przez  zachętę,  sugestie,  pokaz,  czynną
pomoc

– Poranny krąg Jacka Kielina -  stymulujący rozwój komunikacji,  rozbudzający doznania
zmysłowe dziecka 

– Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz -  rozwijającą koordynację ruchową, ruchowo-
słuchową i ruchowo-słuchowo-wzrokową, naśladownictwo, umiejętności w współdziałania i
komunikacji

– Metodę  Marianne  Frostig  i  Davida  Horne'a  -  ukierunkowaną  na  rozwój  percepcji
wzrokowej. W metodzie tej wykorzystuję się ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo-
ruchową oraz spostrzeganie wzrokowe

– Metodę  Ruchu  Roziwjającego  Weroniki  Sherborne  –  zachęcającą  do  nawiązywania
kontaktów  dotykowych  z  drugą  osobą,  podejmowania  współpracy  z  nią,  poznawania
własnego ciała i przestrzeni, a także odkrywania swoich możliwości

– Kinezjologia edukacyjna Paula E.  Denisona -proste ćwiczenia ruchowe wspomagające
proces  uczenia  się,  pozwalające  na  lepsze  wykorzystanie  potencjału  umysłowego
(stymulujące  pracę  obu  półkul  mózgowych),  ale  również  poprawę  odbioru  informacji,
ekspresję i stabilizację stanu emocjonalnege

– Metoda Glenna Domanna i Carla H. Delacato  - łączy stymulację rozwoju ruchowego,
fizycznego, intelektualnego i emocjonalno-społecznego 

– Pedagogika  zabawy  -sprzyjająca  nawiązywaniu  kontaktów  i  aktywizowacji  zabawy  i
ćwiczenia zachęcające do współdziałania z dorosłym, z drugim dzieckiem, z grupą dzieci.

Nauczyciel  przedszkola  ma  możliwość  budowania  sytuacji  edukacyjnych  pozwalających  na
rozwijanie  umiejętności  czy sprawności,  aktywizując  dziecko  na kilku płaszczyznach  działania.
Stwarzanie  sytuacji  i  zachęcanie  do  działań  prowadzących  do  samorealizacji  wpłynie  na
stymulowanie rozwoju dziecka. Typowy proces edukacyjny w pracy z uczniem ze specyficznymi
potrzebami  edukacyjnymi  powinien  zostać  zmodyfikowany  organizacyjnie,  programowo  i
metodycznie, tak aby uczniowie ci mogli w nim uczestniczyć z powodzeniem. Potrzeby małych
dzieci  powinny być zaspokajane w wymiarach terapeutycznych,  korekcyjnych,  dydaktycznych i
ogólnorozwojowych.  
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udzielania  i  organizacji  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  publicznych  przedszkolach,
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niedostosowanych  społecznie  w  przedszkolach,  szkołach  i  oddziałach  ogólnodostępnych  lub
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