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N iepow odzenia szkolne stanow ią zagadnienie, z którym nauczyciele m ająd o
czynienia od bardzo dawna. Skupiająone uwagę pedagogów i rodziców. Dzieje się
tak dlatego, że jest to problem, który zależy od wielu czynników i mimo wdrożenia
w życie reform y występuje on w szkołach nadal. W nauczaniu początkow ym pro
blem ten jest szczególnie istotny, gdyż jak w iadomo sukcesy czy niepow odzenia
dziecka w m łodszym w ieku szkolnym rzutują na jego dalszą edukację i dlatego
istotne je st rozpoznaw anie i usuwanie ich, gdy się pojawią.
L iteratura pedagogiczna podaje w iele definicji niepowodzeń. Czesław Kupisiewicz definiuje niepowodzenie szkolne jako rozbieżność między wiadomościami,
umiejętnościami i nawykami opanowanymi przez uczniów a materiałem, jaki zgodnie
z założeniam i program ow ym i powinni poznać w zakresie poszczególnych przed
miotów. W śród przyczyn niepowodzeń wyróżnia on:
— ekonomiczno-społeczne (złe warunki materialne, niski poziom kultury, brak zro
zumienia i zaspokojenie potrzeb dziecka)
— pedagogiczne (m ają podłoże w procesie dydaktycznym, w ynikają z błędów
popełnionych przez nauczycieli lub wadliwej postawy w stosunku do uczniów)
— biopsychiczne (wady wzroku, wymowy, słuchu).
Na bazie swojej pracy mogę stwierdzić, że istotny wpływ na w ystępow anie
niepow odzeń u dzieci ma środowisko, w którym ono się rozwija. Jeśli atm osfera
panująca w rodzinie jest dobra, rodzice dbają o rozwój motoryczny, um ysłow y
swych pociech to ryzyko w ystąpienia niepowodzeń jest niewielkie. Jeśli uczeń ma
kom fort psychiczny, potrafi koncentrować się na lekcji, lepiej się uczy.
Chcąc poznać stanowisko rodziców w kwestii w ystępow ania niepowodzeń
szkolnych skonstruow ałam ankietę, za pom ocą której przeprow adziłam badania
na populacji 75 osób — rodziców uczniów klas I-III ze Szkoły Podstawowej
nr 27 w Sosnowcu.
Z daniem rodziców spokojna, dobra, przyjazna atm osfera, zaspokojenie
potrzeb, wzajem na pomoc, kompromis w sytuacjach konfliktowych, a także częste
kontakty z rów ieśnikam i w pływ ają korzystnie na w ychowanka. G eneralnie rodzi-
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ce zadowoleni są z kontaktu ze szkolą, a także i osiągnięć swego dziecka. N a
pytanie: „Kto zdaniem Pana (i) ponosi winę za występowanie niepowodzeń u dzie
ci?” tylko 6 sposród 75 odpowiedziało, że nauczyciel. 63 osoby jako „spraw cę”
niepow odzeń w skazywało ucznia lub rodzica. 5 uważa, że winę za występowanie
niepowodzeń ponoszą koleżanki i koledzy z klasy.
Chcąc zapoznać się z opinią nauczycieli (dotyczącą niepowodzeń szkolnych),
przeprowadziłam ankietę wśród 15 nauczycieli (ze Szkoły Podstawowej nr 27
i 45 w Sosnowcu).
Zdaniem zdecydowanej większości za niepowodzenia szkolne odpowiada nau
czyciel i rodzic. Jako wiodącą formą pomocy uczniom z niepowodzeniami nauczy
ciele wskazywali zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Ważnym uznali kontakt ze
środowiskiem dziecka, częste rozm owy z rodzicami. Nauczyciele twierdzą, że zli
kwidowanie stopni szkolnych nie wpłynęło korzystnie na zmniejszenie ilości uczniów
z niepowodzeniam i. Jednakże uważają, że ocena opisow a i uwagi w niej zawarte
korzystnie w pływ ają na pokonywanie niepowodzeń w szkole.
W dobie w prowadzania reformy, gdzie spraw ą istotną jest zapew nienie suk
cesu uczniow i, niepow odzenia dziecka stanowią bardzo ważny problem.
D ziecko, u którego w ystępują braki lub trudności z opanowaniem materiałów
powinno się skierować na badanie. Nie należy jednak zapomnieć, że na opanow a
nie m ateriału uczeń ma 3 lata. N astępuje to w różnym tempie u różnych uczniów.
Z pom ocą nauczyciela, kolegów, rodziców jest on w stanie pokonać te niepow o
dzenia. Jeśli jednak są to trudności, których podłoże jest bardzo złożone usuwanie
ich w ymaga specjalistycznego nadzoru. Należy pamiętać, że nauczyciel ma duży
wpływ na postęp swoich uczniów, dlatego, jak podająróżne źródła, ważna jest jego
osobowość oraz kom petencje dydaktyczno-wychowawcze. W praktyce zaw odo
wej spotkałam się z uczniam i, którzy pokonywali trudności, stawiali czoło niepo
wodzeniom. Dzięki wysiłkowi wniesionemu ze swej strony pokonywali je. Nie ma
bow iem dziecka, które chciałoby być złym uczniem. Pochwały i nagradzanie za
chęcają do dalszej pracy.
Podsumowując, na bazie literatury oraz przeprowadzonych badań można stwier
dzić, że niepowodzenia dziecka są złożonym problemem mającym wiele przyczyn.
Każdy przypadek je st odosobniony i powinien być traktowany indywidualnie.
Wiele zależy od dobrej w spółpracy ucznia, wychowawcy, rodzica.
W tym miejscu chciałabym podziękować doradcy metodycznem u m gr Marii
Sobczyk za pom oc w przeprowadzaniu badań na terenie Szkoły Podstawowej
nr 45.
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