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   Peter Drucker, znany guru od za-
rządzania wszelkiego typu instytucja-
mi, promuje w swoich publikacjach
myśl, że dla optymalnego rozwoju 
organizacji ważne jest, by jej członko-
wie robili wszystko, co mogą, także 
to czego się do końca po sobie nie 
spodziewają, a co jest w obszarze ich 
potencjalnych, choć ukrytych i być 
może wymagających szczególnego 
wsparcia możliwości. Zasada ta nosi 
nazwę „spirit of performance” co moż-
na chyba przetłumaczyć jako duch
osiągnięć – inaczej mówiąc coś, co 
powoduje pozytywną zmianę. Zasada 
ta realizowana jest tam, gdzie kształ-
towane są najbardziej odpowiednie 
warunki dla rozwoju, a co za tym 
idzie również zaangażowania jednost-
ki. I wcale nie chodzi o to, by owa 
jednostka otrzymywała nieustanne 
wzmocnienie na zasadzie pochwał 
i odpuszczeń, ale o to, by najpierw 
uzyskiwała jednoznaczną informację 
co do tego, czego się od niej oczekuje 
i co w związku z tym powinna zrobić, 
by ów zbiór oczekiwań dopasowany 
był w sposób optymalny do jej możli-
wości oraz warunków w których bę-
dzie go realizować. 
  Warto zwrócić uwagę na to, że ta 
sama idea towarzyszy promowanej 
obecnie w polskich szkołach nowej 
formule pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej. Zakłada ona przede 
wszystkim obowiązek każdego na-
uczyciela rozpoznawania i reagowa-
nia na indywidualne potrzeby oraz 
możliwości rozwojowe uczniów. 
W efekcie już nie to, co nauczyciel ma 
(zakłada, chce, uważa za stosowne) na-
uczyć jest ważne, ale to w jaki sposób 
nauczyć się tego może każde poje-
dyncze dziecko, każdy indywidualny 
nauczyciel. W efekcie uczący powinni 
w większym, zakresie przyglądać się 
uczniom jako osobom prezentującym 
indywidualne predyspozycje i ograni-
czenia w zakresie pracy nad własnym 
rozwojem, a nie uczniom jako tym, 
którzy powinni wysłuchać i zapamię-
tać to, co każdy pojedynczy nauczy-
ciel ma najważniejszego do przekaza-
nia im w ramach wykładanego przez 
siebie przedmiotu. Podsumowując, 
nauczyciele powinni więcej ze sobą 
współpracować, by nie tyle „uczyć 
przedmioty” ale stwarzać przestrzeń 
do uczenia się swoich uczniów. 
   Inicjując tego typu działalność 
w szkole czy w przedszkolu warto 
pamiętać o tym, że ma ona przede 
wszystkim służyć dzieciom. Profe-
sor Gruszczyk-Kolczyńska w jednej 
ze swoich prac1/ napisała, że celem 
wspomagania rozwoju uczniów czy 
przedszkolaków jest zadbanie o to, by:
• dzieci rozwijające się wolniej mogły 
dogonić swoich rówieśników a w efek-
cie lepiej funkcjonować w dotyczących 
ich sytuacjach życiowych i korzystać 
z pełnej oferty szkolnej edukacji;
•  dzieci o nieharmonijnym rozwoju 
miały szansę ową harmonię osiągnąć, 
a w efekcie lepiej sobie radzić i w życiu 
codziennym i w szkole;
• dzieci mieszczące się w szeroko 
pojętej normie mogły ujawniać i wy-
korzystywać na co dzień drzemiące 
w nich zdolności, nawet jeśli nie miesz-
czą się one w aktualnie realizowanych 
programach edukacyjnych;

• dzieci zdolne mogły rozwijać swoje 
szczególne talenty i osiągać nadzwy-
czajne sukcesy. 
  Jak widać z powyższego zestawie-
nia kwestia wspomagania uczniów 
dotyczy nie tylko tych, którzy mają 
problemy w uczeniu się, ale także tych, 
którzy wyrastają, czy choćby mogli 
wyrosnąć poza szkolną normę. Dzieci 
te bowiem, a wyzwanie to dotyka tak 
szkoły jak i przedszkola, to osoby, któ-
re norma prawna określa wspólnym 
mianem „uczniowie o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych”. Uczestni-
cy edukacji, którzy na co dzień mogą 
mieć wiele problemów z funkcjono-
waniem w placówkach oświatowych, 
a którzy z powodzeniem mogą się roz-
wijać i uczestniczyć w procesie eduka-
cji, kiedy zastosowuje się wobec nich 
wspomnianą zasadę spirit of perfor-
mance, którą w pedagogice określa się 
bardziej precyzyjnym terminem „edu-
kacja włączająca”. Podstawy włącza-
nia uczniów o różnym potencjale edu-
kacyjnym do pełnego uczestnictwa
twa w życiu szkoły to między innymi 
konieczność:
• koncentracji na osobie,
• współpracy nauczycieli, ale również 
nauczycieli i rodziców,
• budowaniu oferty kompleksowej,
• działaniu na pozytywach.
  Wiele z tego indywidualnego wspar-
cia można by zrobić w ramach zajęć 
dodatkowych, realizowanych poza lek-
cjami wynikającymi z planu. W Pol-
sce w istotnym zakresie można by wy-
korzystywać na nie obowiązkowe go-
dziny zajęć dodatkowych z uczniami, 
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela. Tymczasem Zwią-
zek Nauczycielstwa Polskiego na pod-
stawie badań ankietowych, w których
wzięło udział 150 tys. nauczycieli 
z blisko 10 tys. szkół podstawowych 
i gimnazjów dokonał swoistego bi-
lansu korzyści oraz strat związanych 
z wprowadzeniem tych tak zwanych 
godzin karcianych. Z uzyskanych od-
powiedzi wynika, że aż 62 proc. re-
spondentów ocenia, że zajęcia reali-
zowane w ramach dodatkowych go-
dzin nie poszerzyły oferty szkoły. Co
piąty badany przyznał, że nie miał 
wpływu na wybór rodzaju i formy 
zajęć w ramach tych godzin. Także 
co piąty respondent nie musiał przed-
stawiać dyrektorowi programu, jaki 
chciał realizować. Aż 23 proc. bada-
nych przyznało, że ich szkoła określa 
minimalną liczbę uczniów biorących 
udział w dodatkowych zajęciach. U-
zyskane wyniki wskazują na potrzebę 
istotnej korekty rozwiązań jakie towa-
rzyszą realizacji w szkołach omawia-
nych godzin. 
  Dość powszechnym i zdecydowanie 
błędnym założeniem jest przekona-
nie, że godziny karciane mają być for-
mą dodatkowych zajęć dla uczniów, 
którzy sobie nie radzą z nauką. Takie 
założenie powoduje, że w ramach o-
mawianej oferty szkoły proponuje się 
uczniom jedynie dodatkowe zajęcia, 
czy inaczej nakłada się na uczniów 
dodatkowe obowiązki, które są przez 
nich z reguły odbierane jako forma ni-
czemu nie służącego obciążenia, a nie 
jako działanie pozwalające rozwiązać 
ich problemy. By być skutecznym 

należy przede wszystkim rozpoznać 
problem (potrzebę, barierę, szczególną 
niemożność) ucznia, a następnie za-
proponować działanie, które pozwo-
li tak sprecyzowany problem rozwią-
zać. W efekcie nie należy planować 
– przykładowo – dodatkowych zajęć 
w każdy czwartek między trzynastą 
trzydzieści a czternastą piętnaście, bo 
w kolejnych tygodniach uczeń może
nie mieć określonych problemów, a 
przymuszanie go do tego, żeby uczest-
niczył w tych spotkaniach będzie od-
bierał jako karę. Należy identyfiko-
wać potrzebę i określać cel opisany 
jako konkretny i możliwy do osiąg-
nięcia efekt, który pozwoliłby na jej 
zaspokojenie, a następnie umówić się 
z uczniem na spotkanie (czy serię spot-
kań) w wyniku którego uda się ten 
cel (zaspokojenie potrzeby) osiągnąć. 
Umówić na wspólne uzyskanie cze-
goś w stu procentach, czegoś, co mu 
jest naprawdę potrzebne. Planowanie 
bowiem wsparcia uczniów o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych powin-
no docelowo uwzględniać dwa para-
metry. Po pierwsze muszą być ściśle
powiązane z konkretnym przedmio-
tem nauczania i powiązanymi z nim 
trudnościami uczenia się konkretnych 
uczniów. Po drugie muszą każdo-
razowo zakładać osiągnięcie jedno-
znacznego, niezbędnego i możliwego 
do uzyskania przez ucznia oraz do 
sprawdzenia przez nauczyciela efektu. 
W szczególności efektu, który pozwo-
li na skuteczne podejmowanie działań 
w ramach pracy nad pozyskiwaniem i 
rozwijaniem kolejnych umiejętności.
  Takie planowanie wsparcia tym 
łatwiej będzie można osiągnąć, w im 
większym zakresie będziemy posługi-
wać się wobec poszczególnych ucz-
niów wspomnianą zasadą koncentra-
cji na osobie. To uczeń, jego potrze-
by oraz jego ograniczenia powinny 
być punktem wyjścia i dojścia w kon-
tekście udzielanego wsparcia. Nawia-
sem mówiąc osoby udzielające wspar-
cia uczniowi osobnym zakresem skon-
centrowania na osobie powinny objąć
również rodziców dziecka. Raz, po-
nieważ to właśnie oni oraz warunki 
jakie stwarzają swojemu dziecku w ży-
ciu codziennym mogą być powodem
(niekiedy nieuświadomionym) szere-
gu problemów, z którymi boryka się
konkretny uczeń. Dwa, bo szkoła od-
działuje na ucznia tylko w pewnym 
zakresie, który w istotny sposób mógł-
by być wzmocniony przez pracę w do-
mu. Trzy, bo warto mieć rodziców po 
swojej stronie. I wreszcie cztery, bo 
rodzice dzieci o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych są bardzo często
osobami wystarczająco ciężko do-
świadczonymi przez los, by uznać, 
że mają również prawo do naszego 
wsparcia. 
 Kolejną grupą, którą powinniśmy ob-
jąć zasadą koncentracji na osobie, są 
sami nauczyciele. Wielu z nich nie jest 
do końca przygotowanych do pracy 
z uczniami o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych i niekiedy swoje niepo-
wodzenia w relacjach z przedstawicie-
lami tej grupy uczniów odbiera jako 
akty lekceważenia czy popisywania się 
przed innymi. Wielu nauczycieli ma
po prostu problem z efektywnym ra-
dzeniem sobie z tego typu uczniami 

podczas zajęć. Trzeba im pomóc. 
Z jednej strony pomocy tego typu 
powinni udzielać szkolni, czy też ze-
wnętrzni specjaliści. Z drugiej strony 
istotnego wsparcia powinien poszcze-
gólnym nauczycielom udzielać zespół, 
w pracach którego uczestniczą. Jeśli 
tylko uznamy, że  praca na rzecz ucz-
nia o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych jest zadaniem polegającym 
na tym, że ludzie pomagają ludziom, 
to na pewno będzie można łatwiej pra-
cować i uzyskiwać lepsze efekty.
  Bez wątpienia służyć będzie temu 
realizacja kolejnych zasad edukacji 
włączającej: współpracy, budowania 
oferty kompleksowej oraz działania 
na pozytywach. Współpraca rozumie 
się sama przez się. Mówiąc o budo-
waniu oferty kompleksowej warto 
zwrócić uwagę na to, że powinna ona 
dotyczyć całego zakresu bodźców 
edukacyjnych jaki uzyskuje uczeń 
w szkole. Dotyczą one zarówno po-
szczególnych edukacji, realizowanych 
w ramach przedmiotów, jak i roz-
maitych oddziaływań formatywnych 
powiązanych z realizacją pracy wy-
chowawczej, ale też klimatem szkoły, 
jej tradycjami i kształtem relacji jakie 
zachodzą między uczniami czy ucznia-
mi oraz nauczycielami. Najbardziej 
intensywny zakres oddziaływań w tym 
kontekście reprezentują w stosunku 
do konkretnych uczniów nauczyciele 
i specjaliści, którzy z nim pracują. 
Oczywiste wzmocnienie tego typu 
oddziaływań można uzyskać, kiedy 
osoby pracujące do tej pory samodziel-
nie, zaczną ze sobą współpracować. 
Bardzo ważnym efektem współpracy 
dorosłych powinno być konsekwentne 
włączanie dzieci, uczniów o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych, w pra-
cę klasy. Czego by nie nakazywała 
nam poprawność polityczna, to i tak 
statystycznie większość z nas reaguje
na „innych” w sposób ich wyklucza-
jący. Nawet szczególne skupienie u-
wagi na udzielani pomocy czy zgoda 
na nierówne ocenianie efektów pracy 
uczniów o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych, mimo pozorów akceptacji 
odmienności uwarunkowań reprezen-
towanych przez przedstawicieli tej 
grupy uczniów, w gruncie rzeczy jest 
formą etykietowania, a w konsekwen-
cji izolacji. Tymczasem każdy z nas 
uczył się i rozwijał z jednej strony 

w oparciu o indywidualną pracę nad 
sobą, ale z drugiej strony poprzez 
wchodzenie w interakcje z innymi. 
Zaburzenie relacji ze światem ze-
wnętrznym skutecznie ogranicza moż-
liwość pełnego rozwoju. Zgodnie więc 
z zasadą „spirit of performance” trzeba 
odnajdywać w uczniach o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych wszystko 
to, co może posłużyć wzmacnianiu 
ich rozwoju i angażować te pozytywy 
w działania oparte o pracę grupową 
realizowaną z innymi uczniami.
  W ogóle w pracy z uczniami należy 
koniecznie przedkładać działanie na 
pozytywach, w miejsce skupiania się 
na uczniowskich niemożnościach. Po-
stawę taką powinniśmy reprezentować 
już na poziomie rozpoznawania moż-
liwości ucznia, które z czasem stanie 
się podstawą programowania działań 
wspierających. Diagnostyce, obok o-
kreśleniu barier edukacyjnych ucznia, 
towarzyszyć powinno przede wszyst-
kim rozpoznawanie sił rozwojowych
– mocnych stron ucznia, które po-
winny stanowić podstawę budowania 
działań wspierających. Warto trzymać 
się zasady, że każde dziecko posiada 
zdolności poznawania świata, budowa-
nia pozytywnych relacji i pracy nad
własnym rozwojem. Problem polega 
tylko na tym, że nie każdy tego typu
potencjał mieści się w zakresie ocze-
kiwań jakie stawia swoim uczniom 
szkoła. By uczeń ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi znalazł swoje 
miejsce wśród innych uczniów oraz 
wobec wyzwań, jakie stawia przed 
nim szkolna edukacja, konieczne jest, 
by dorośli (nauczyciele wchodzący 
w skład zespołu, ale i rodzice) tak za-
programowali jego ścieżkę edukacyj-
ną, by mógł w pełni wykorzystać cały 
reprezentowany przez siebie potencjał 
i osiągnąć dokładnie wszystko, na co 
pozwalają mu jego indywidualne u-
warunkowania. Wszystko i zapewne 
jeszcze coś – radość z pobytu w szkole 
i satysfakcję z wykształconych w niej 
relacji tak ze światem rówieśników jak 
i dorosłych.
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