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Droga do dorosłości - rola nauczyciela  

 

 

Jednym z głównych środowisk nastolatka poza domem rodzinnym jest szkoła. 

Spotykają się w niej uczniowie i nauczyciele będący organizatorami środowiska uczenia się, 

tak fizycznego, jak i społecznego. Niezwykle istotna dla młodej niepełnosprawnej osoby jest 

możliwość doświadczania siebie w instytucji – szkole, jako człowieka samodzielnego, 

kompetentnego, posiadającego umiejętności niezbędne do dorosłego życia. Jednym z zadań 

nauczyciela jest takie zorganizowanie środowiska uczenia się, aby niepełnosprawność 

intelektualna ucznia (szczególnie w klasie integracyjnej) nie była powodem do odrzucenia go 

przez grupę. Dawanie możliwości podejmowania prób różnych działań umożliwia budowanie 

tożsamości, daje świadomość własnych zasobów i ograniczeń oraz zmniejsza lęk przed 

rozpoczynaniem nowych działań czy w ogóle przed samodzielnością.  

Z czym spotyka się niepełnosprawny intelektualnie nastolatek w szkole? 

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną istnieje możliwość uczęszczania do 

szkoły specjalnej, gdzie stopień niepełnosprawności i poziom możliwości uczenia się uczniów 

w klasie jest podobny, lub do szkoły z klasą integracyjną, w której uczeń taki ma zazwyczaj 

największe w klasie problemy z uczeniem się. W tym drugim przypadku uczeń bywa często 

szczególnie narażony na żarty ze strony innych uczniów, zmniejszanie poczucia kompetencji, 

obniżanie poczucia własnej wartości, a w konsekwencji do zwiększania się niechęci do szkoły 

i unikania kontaktu z rówieśnikami. 

W wieku dojrzewania grupa rówieśnicza jest najważniejszą grupą odniesienia
1
, 

szczególnie istotne jest więc dla nastolatka zdanie kolegów i koleżanek, pozycja w grupie, 

bycie akceptowanym i lubianym przez grupę. Ważny jest również dla niego kontakt z 

nauczycielem – dorosłym, który jest głównym organizatorem środowiska, w którym młody 

człowiek kilka godzin dziennie przebywa i w którym ma szansę eksplorować i dokonywać 

samodzielnych wyborów, kształtując swoją tożsamość. 

Co wspiera, a co ogranicza rozwój tożsamości w szkole? 

W szkole wielokrotne doświadczenia braku zrozumienia zadania, nienadążania za 

innymi, bycia poganianym i dyscyplinowanym i powtarzające się drobne niepowodzenia i 

większe porażki mogą wywołać u ucznia z niepełnosprawnością intelektualną poczucie 

inności czy nawet poczucie „bycia gorszym”. 
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To wrażenie, że osoba istotnie różni się od innych, może niekorzystnie wpłynąć na jej 

rozwój, bo może znacznie obniżać samoocenę
2
. Niski poziom samooceny wywołuje dalej 

uczucie zagrożenia i strach przed kontaktami interpersonalnymi. Ten strach z kolei hamuje 

eksplorację, uniemożliwia poznawanie nowych ludzi, otoczenia, utrudnia poszukiwanie 

odpowiedzi na pytanie „kim jestem”. 

Lęk i obawy, a także niepewność co do poprawności czy słuszności własnego 

zachowania mogą nie tylko hamować eksplorację, ale także prowadzić do takiej sytuacji, w 

której nastolatkowie angażują się w rozpoznawanie wciąż na nowo tych samych obszarów. 

Jednocześnie rzadko dokonują samodzielnych wyborów
3
. Przedłużający się strach przed 

samodzielnością może prowadzić do tożsamości rozproszonej (pogubionej), a w najlepszym 

przypadku do przedłużającej się tożsamości moratoryjnej, czyli takiej, w której młody 

człowiek nie odczuwa potrzeby angażowania się w jakieś obszary aktywności i ma problem z 

podejmowaniem i realizowaniem zadań. 

Rozwojowi tożsamości w szkole sprzyjają, między innymi, wysoka samoocena 

przynajmniej w jakimś obszarze, niekoniecznie związanym z nauką szkolną, poczucie 

bezpieczeństwa w klasie i w szkole, samoakceptacja silnie powiązana z akceptacją ze strony 

rówieśników, optymalny poziom kontroli ze strony nauczycieli, możliwość poznawania  

i odkrywania samodzielnie i w grupie rówieśniczej różnych miejsc, sposobów życia, ludzi, 

zawodów, możliwość podejmowania samodzielnych decyzji oraz możliwość 

eksperymentowania – sprawdzania siebie w różnych rolach. 

Co robić, by wspierać rozwój tożsamości ucznia? 

W Tab. 1. zebrano przykłady tego, co jest potrzebne, a co może przeszkadzać 

nastolatkowi w szkole w budowaniu tożsamości.  

Tab. 1.: Co jest potrzebne a co przeszkadza w rozwoju tożsamości ucznia w szkole 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Brzezińskiej, Appelt, Ziółkowskiej
1
, Stelter

4
  

Wszystkie spośród wymienionych w tabeli przykładów to zachowania bądź sposoby 

pracy organizowane przez nauczyciela. W głównej mierze od niego właśnie zależy, jak będzie 

Co jest potrzebne? Co przeszkadza? 

 Podejmowanie różnych form działania 

 Angażowanie się w różne działania 

 Praca w zespole 

 Zadania dopasowane do możliwości 

 Podejmowanie nowych, nieznanych 

zadań 

 Stawianie wyzwań 

 Wykonywanie ciągle tych samych 

działań 

 Praca w pojedynkę, szczególnie przy 

zadaniach wymagających większej 

sprawności intelektualnej 

 Zadania niedopasowane do możliwości 

 Poczucie inności 

 Nieśmiałość  

 Strach przed zbyt trudnym zadaniem 

 Strach przed oceną 
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się czuł w klasie i szkole nastolatek z niepełnosprawnością intelektualną, jak będzie 

postrzegany przez innych uczniów, czy zdobędzie poczucie kompetencji, a także jak będzie 

dalej budował swoją tożsamość. 

Nastolatek potrzebuje okazji do eksploracji i jednocześnie przyzwolenia na nią. W 

szkole zapewnia się mu ją poprzez możliwość angażowania się w różne działania – koła 

zainteresowań, teatr szkolny, gazetka, zespół muzyczny, sport, itd. Znacząca jest także 

możliwość angażowania się w różne zadania w klasie, muszą być one jednak dopasowane do 

możliwości intelektualnych ucznia. Niepełnosprawny nastolatek, tak jak każdy człowiek w 

tym wieku potrzebuje stawiania przed nim wyzwań, ale chce jak każdy osiągać sukcesy, a 

przynajmniej nie ponosić zbyt wielkich porażek. Ważne jest zatem, aby te szkolne czy 

klasowe zadania nie były zbyt trudne, bo ciągłe niepowodzenia będą powodowały to, iż uczeń 

taki może poczuć się gorszy niż inni uczniowie, jego samoocena będzie spadać, będzie 

niestabilna, a jeśli takie sytuacje by się często powtarzały, to może to doprowadzić do 

zahamowania chęci do podejmowania nowych wyzwań w przyszłości.  

Największym błędem nauczyciela mającego w klasie ucznia z niepełnosprawnością 

intelektualną byłoby budowanie jego tożsamości wokół niepełnosprawności. Podawanie 

jako przyczyny niewłączania takiego ucznia w pewne działania jego niepełnosprawności 

zwiększa jego poczucie inności, izoluje od reszty sprawnych uczniów, zwiększa poczucie 

niższości i wywołuje u nastolatka wrażenie, że nie potrafi współpracować ze sprawnymi 

ludźmi. Trudność zadań nie powinna być sztucznie obniżona z powodu niepełnosprawności, 

jeśli nauczyciel nie jest pewien, czy uczeń potrafiłby je wykonać. Warto zachęcać uczniów do 

wykonywania nowych zadań, będących w strefie ich najbliższego rozwoju, a unikać jedynie 

tych, co do których nauczyciel jest pewien, że uczeń sobie z nimi sam nie poradzi.  

Dzięki włączaniu ucznia z niepełnosprawnością w zadania całej klasy, czy lepiej – w 

zadania grupowe w małych zespołach o zmieniającym się składzie, będzie on czuł, że 

niepełnosprawność nie definiuje go „w całości”, nie jest podstawą jego tożsamości, ale jedną 

z jego cech. Mimo tego, że w późniejszym dorosłym życiu być może w niektórych sprawach 

będzie zależny od innych osób, to jego niepełnosprawność nie będzie podstawową 

odpowiedzią na pytanie „kim jestem” – będzie świadomy wielu swoich zalet i cech, które go 

określają i pozytywnie bądź negatywnie odróżniają od innych ludzi.. 

Szczególnie w klasie integracyjnej, w której spotykają się uczniowie z różnymi 

możliwościami intelektualnymi, utrudnione jest zaplanowanie pracy i środowiska uczenia się 

tak, aby każdy uczeń mógł włączyć się w pracę, otrzymał zadanie adekwatne do swoich 
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możliwości i umiejętności, a także w której uniknąłby poczucia „ogólnie” bycia gorszym, 

słabszym od innych. Podstawowy sposób pracy umożliwiający realizację tych celów to 

uczenie metodą projektów w grupach. Rys. 1. prezentuje najważniejsze zalety pracy w 

grupach. 

Praca w grupie rozwija umiejętność niezbędną w dorosłości – umiejętność 

współpracy. Do współpracy niezbędna jest otwartość na odmienne wizje problemu, celu, 

sposobu rozwiązania zadania, otwartość na różnice w poglądach, akceptacja ludzi takimi, 

jakimi są. Dzięki współpracy młody człowiek uczy się, że każdy człowiek jest inny, ma inne 

zdolności, inne preferencje, różne pomysły. Umiejętność współpracy wiąże się też  

z obalaniem stereotypów i pokazuje, że każdy człowiek może stanowić wartościowy element 

grupy, że każdy coś do niej wnosi swoją wyjątkowością. Praca w grupie uczy też 

umiejętności wspólnego podejmowania decyzji, planowania i realizowania zadań. 

 

 

 

 

 

 

 

Praca w grupie daje też szansę na zmniejszenie nieśmiałości. Dużo łatwiej jest 

odzywać się i zgłaszać swoje pomysły w mniejszej grupie niż przed cała klasą bądź na forum 

szkoły. Nawet uczeń na co dzień cichy i skryty może uaktywnić się w małej grupie, dzięki 

czemu (1) wzmacnia własną samoocenę, (2) wzmacnia poczucie kompetencji, (3) zostaje 

dostrzeżony przez rówieśników, (3) zmniejsza się jego obawa przed zabieraniem głosu i 

publicznymi wystąpieniami. Szybka gratyfikacja w postaci uznania ze strony rówieśników i 

dorosłych może również umacniać nowe zachowanie (aktywność, śmiałość, pomysłowość, 

zaradność) i zwiększać prawdopodobieństwo powtarzania go. 

Grupowa praca daje też możliwość wzajemnego uczenia się. W małej grupie łatwiej 

dostrzec specyficzne umiejętności kolegi lub koleżanki i próbować się ich od nich nauczyć. 

Praca  projektowa umożliwia też i ułatwia odpowiednie dopasowanie zadań do możliwości 

ucznia. Przy projekcie każdy uczeń może wykorzystać swoje zdolności i umiejętności,  

PRACA W 

GRUPIE 

Kształci umiejętność 

współpracy 

Daje szansę na 

pokonywanie własnej 

nieśmiałości 

Daje możliwość 

podziału zadań  

wg zainteresowań, 

możliwości i 

umiejętności 

Umożliwia wzajemne 

uczenie się od siebie 

Rys. 1.: Zalety pracy w grupie  

Źródło: opracowanie własne  
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na przykład dużą wiedzę z zakresu historii, zdolności plastyczne w przygotowywaniu plakatu, 

umiejętności oratorskie w przedstawianiu pomysłu na forum grupy czy potem klasy. W 

projekcie do wykonania jest dużo zadań o różnym stopniu trudności. Te najprostsze może 

wykonać uczeń z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki temu będzie miał poczucie, że 

jest częścią grupy, jest w niej potrzebny i ma pewne istotne z punktu widzenia potrzeb grupy 

kompetencje. 

Rola i zadania nauczyciela 

W pracy grupowej potrzebna jest jednak uważna i rozważna kontrola i opieka 

nauczyciela, który może podpowiedzieć, jak rozdzielić zadania, a nawet przy pierwszej takiej 

pracy przydzielić je każdemu uczniowi. Ważne jest również, aby nauczyciele pokazywali 

uczniom różne sposoby planowania i działania. Na motywację uczniów do pracy wpływa nie 

tylko rodzaj zadań, odpowiednie formy pracy, ale również atmosfera w klasie, cierpliwość 

nauczyciela i jego wiara w możliwość nieograniczonego rozwoju każdego ucznia, w tym  

z niepełnosprawnością intelektualną. 

Droga do dorosłości nie jest łatwa. Nastolatek musi sprawdzić się w wielu rolach, 

zanim wybierze tę najwłaściwszą. Musi poznać wiele poglądów, sposobów działania  

i ostatecznie samodzielnie zdecydować, które mu najbardziej odpowiadają. Potrzebuje w tym 

celu wsparcia ze swojego najbliższego otoczenia – od rodziców, a w miarę jak dorasta coraz 

bardziej od nauczycieli.  

Jednym z zadań nauczyciela jest przygotowanie dorastających uczniów do pracy i życia  

w dorosłości. Młody człowiek opuszczający szkołę musi być wyposażony w umiejętności  

i wiedzę pozwalające mu na aktywne, samodzielne dorosłe życie. Ukształtowana tożsamość 

jest do stania się w pełni dorosłym człowiekiem niezbędna. Pamiętając, że nie znamy 

granic rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną, warto stale stawiać mu nowe 

zadania, podwyższać poziom trudności i zachęcać do angażowania się w nowe działania. A 

pomagać tyle ile trzeba i tylko wtedy, gdy trzeba naprawdę. 

Małgorzata Rękosiewicz  

Studia Doktoranckie Instytutu Psychologii,  

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
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