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Jak wspierać dziecko niepełnosprawne intelektualnie  

w czasie zdalnego nauczania? 

 

Opracowanie: Lidia Sikora 

 

 Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich pamięta o tym. 

 (Antoine De Saint-Exupery) 

 

 

Intensywne zmiany są domeną współczesnego świata. Nowoczesne technologie i stale rozwi-

jająca się cyfryzacja zmieniają nasze codzienne życie. 

Zagrożenia związane z pandemią COVID-19 spowodowały konieczność ograniczenia bezpo-

średnich kontaktów międzyludzkich i  rozszerzenia różnych aspektów naszego funkcjonowa-

nia w rzeczywistości wirtualnej.   

Uczniowie od roku korzystają z nauczania zdalnego, które jest wyzwaniem dla nich, ich nau-

czycieli i ich rodziców.  

Rola rodziców w procesie uczenia się dziecka jest ogromna. Postawa rodziców wobec nauki 

dziecka w szkole i w domu rzutuje na jego nastawienie do nauczycieli oraz do czynności, 

które podejmuje w trakcie uczenia się. Wsparcie rodziców ma szczególne znaczenie wów-

czas, gdy uczeń napotyka na różne trudności związane z nauką.  

W tym artykule zwrócimy uwagę na radzenie sobie z nauczaniem zdalnym przez określoną 

grupę uczniów - przyjrzymy się bliżej uczniom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu 

lekkim. Uczniowie ci posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, realizują 

ogólną podstawę programową na podstawie indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych, i większość z nich uczy się w szkołach ogólnodostępnych.  

 

Czym jest niepełnosprawność intelektualna? 

Niepełnosprawność intelektualna wiąże się z opóźnieniami rozwoju umysłowego o zróżnico-

wanym stopniu.  
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Oznacza obniżone funkcjonowanie intelektu, któremu towarzyszy obniżenie zdolności przysto-

sowania się.  

Odnosi się nie tylko do sfery poznawczej człowieka, ale obejmuje całą jego osobowość.  

 

Jak funkcjonuje uczeń, u którego zdiagnozowano  

niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim? 

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  mają zróżnicowany potencjał 

rozwojowy. Ich trudności w uczeniu się wynikają z zaburzeń: spostrzegania, uwagi, pamięci, 

myślenia, mowy, sprawności motorycznych, ale także procesów emocjonalnych, motywacyj-

nych i  adaptacji społecznej.  

Proces nauczania uczniów z niepełnosprawności intelektualną w stopniu lekkim musi być 

dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i predyspozycji. 

Przyjrzyjmy się różnym aspektom funkcjonowania intelektu, emocji, motywacji i rozwoju 

społecznego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, które mają 

szczególne znaczenie w procesie uczenia się: 

• spostrzeganie takich uczniów jest niedokładne i wybiórcze. Mają problemy z dostrze-

ganiem wszystkich elementów, które składają  się na dany obiekt, czy sytuację, 

• stwierdza się u nich obniżoną zdolność koncentracji uwagi. Ich uwaga jest krótkotrwa-

ła, mało podzielna  i łatwo ulega zakłóceniu. Bardzo trudno jest skoncentrować ich 

uwagę zwłaszcza, gdy podejmują rozwiązanie/wykonanie zadań sprawiających im 

trudności, 

• mają dobrą pamięć mechaniczną. Natomiast pamięć logiczna jest u nich  w dużym 

stopniu zaburzona. Odtwarzanie zapamiętanych informacji odbywa się według zapa-

miętanej kolejności. Mają więc trudności z odpytywaniem wyrywkowym. Często po 

prostu nie rozumieją tego, czego wyuczyli się na pamięć,  

• mają trudności w posługiwaniu się wyuczoną tabliczką mnożenia, bo wymaga to wy-

biórczego stosowania zapamiętanych wiadomości,  

•  potrzebują większej liczby powtórzeń, aby utrwalić zapamiętane informacje, 

• mają trudności w rozumieniu znaczenia usłyszanej wypowiedzi oraz w samodzielnym 

tworzeniu dłuższych wypowiedzi ustnych i pisemnych,  

• cechuje ich wolniejsze tempo pracy,  

• często mają trudności w rozpoznawaniu liter oraz w czytaniu,  

• po opanowaniu techniki czytania mają  trudności w rozumieniu treści przeczytanego 

tekstu,  
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•  poziom rozumienia przez nich wszelkich reguł, zasad i definicji jest istotnie zaburzo-

ny, 

• mają kłopoty w powiązaniu nowych informacji z poprzednio zapamiętanymi,  

• prezentują niski poziom stosowania umiejętności w praktyce,  

• są mało samodzielni w wykonywaniu zadań,  

• często są impulsywni i podatni na negatywne wpływy otoczenia,  

• ze względu na trudności i niepowodzenia, które napotykają od początku podjęcia nau-

ki szkolnej, cechuje ich  niski poziom motywacji do wysiłku intelektualne.  

Wszyscy rodzice widzą przedstawione powyżej reakcje, zachowania i cechy u swoich niepeł-

nosprawnych intelektualnie dzieci.  

Mogą one jednak występować w różnym natężeniu, ponieważ każde dziecko jest indywidual-

nością. 

Rodzice powinni więc obserwować swoje dziecko podczas odrabiania lekcji i nauki własnej 

pod kątem: 

- rozumienia treści tekstów, zadań i poleceń, 

- sprawności w korzystaniu z kart pracy, zeszytów, ćwiczeń i podręczników, 

- tempa pracy, 

- zaangażowania i motywacji do wysiłku, 

- reagowania na porażkę/niepowodzenie, 

- wytrwałości w pokonywaniu napotykanych trudności, 

- kończenia rozpoczętych zadań. 

Taka wiedza o funkcjonowaniu dziecka pozwoli rodzicom na efektywniejsze udzieleniu mu 

pomocy w nauce.  

 

Współpraca zdalna rodziców z nauczycielami. 

Kontakty z nauczycielami, w tym – z nauczycielami wspierającymi/wspomagającymi, są bar-

dzo ważne. Rodzice mają prawo do uzyskiwania od nauczycieli wskazówek do pracy z dziec-

kiem w domu. Warto na bieżąco wyjaśniać wszystkie wątpliwości dotyczące treści trudniej-

szych zadań oraz sygnalizować problemy dziecka związane z opanowaniem aktualnie przera-

bianych zagadnień. Pamiętajmy jednak, że rodzice pracują tylko ze swoimi dziećmi, a nau-

czyciele pracują zdalnie z wieloma uczniami. Ustalenie sposobu komunikowania się rodziców 
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i nauczycieli, który jest optymalny i skuteczny dla obu stron, przyniesie wszystkim wymierne 

korzyści - zwłaszcza uczącym się dzieciom.  

Komunikacja rodziców ze szkołą jest szczególnie ważna w przypadku, gdy rodzice pracują 

zawodowo, i nauczanie zdalne odbywa się w godzinach ich pracy.  

Rodzice powinni uzyskiwać od nauczycieli informacje dotyczące bieżącego, zdalnego komu-

nikowania się ich dziecka z nauczycielami i rówieśnikami podczas zajęć lekcyjnych. Nauczy-

ciele powinni też informować rodziców o tym, czy ich dziecko  korzysta z dostępnych funkcji 

platformy edukacyjnej, na której realizowane jest nauczanie zdalne. 

 

Sposoby udzielania pomocy przez rodziców w trakcie nauki zdalnej w domu. 

Organizacja nauki dziecka w domu: 

- warto pomóc dziecku przygotować stałe miejsce do nauki. Takie miejsce (biurko/stół), przy 

którym może wygodnie usiąść, 

- dobieranie pory odrabiania lekcji i nauki powinno być dostosowane do potrzeb dziecka. Po 

zajęciach lekcyjnych dziecko powinno zjeść posiłek i mieć okazję do odpoczynku. Ponieważ 

nauczanie zdalne wymaga długiej pozycji siedzącej i korzystania z komputera/telefonu, warto 

zapewnić dziecku okazję do aktywności ruchowej. Mogą to być zabawy ruchowe lub zajęcia 

sportowe na powietrzu, spacer, itp., 

- wskazane jest ustalenie stałej godziny rozpoczęcia nauki własnej w domu. Przyzwyczajenie 

dziecka do stałego rytmu dnia sprzyja rozwijaniu u niego pozytywnego nastawienia do po-

dejmowania różnych obowiązków, w tym obowiązków związanych z nauką szkolną,  

- zarówno w trakcie nauczania zdalnego prowadzonego przez nauczycieli, jak i przed rozpo-

częciem odrabiania lekcji konieczne jest zapewnienie dziecku odpowiednich warunków: wy-

łączenie telewizora, radia, zadbanie o ciszę i spokój w pokoju/mieszkaniu,  

- na początku warto wspólnie z dzieckiem sprawdzić, ile ma zadań do wykonania, i czego 

musi się nauczyć. Podzielenie zadań i zaplanowanie przerw w nauce sprzyja koncentracji 

uwagi,  

- stopniowo wdrażać dziecko do samodzielnego uczenia się i wykonywania zadanych zadań. 

Jednak stale kontrolować efekty jego samodzielnej pracy. Sprawdzać, czy rozumie treść pole-

ceń i zadań, zadawać dodatkowe pytania, wyjaśniać słowa, których dziecko nie rozumie. Po-

mocne jest też podkreślanie rzeczy ważnych do zapamiętania, 

- przed wykonaniem zadań w zeszytach lub ćwiczeniach zachęcać dziecko do wykonywania 

ich w brudnopisie. Po sprawdzeniu ich poprawności (wspólnym z rodzicem) dziecko powinno 

przepisać zrobione zadanie do zeszytu. Takie postępowanie sprzyja rozwijaniu u dziecka sa-

mokontroli, ale też umożliwia wielokrotne powtarzanie tych samych treści,  
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- podczas nauki pozwolić dziecku na praktyczne działanie (przykłady: przy liczeniu dziecko 

może wspierać się patyczkami i liczydłem; podczas zapamiętywania informacji z czytanego 

tekstu może je podkreślić i przepisać. Może też poszukać/obejrzeć ilustracje lub filmiki                        

w Internecie, które są związane z treścią tekstu), 

-  umożliwić dziecku korzystanie z różnych wzorów i przykładów (przykład: jeżeli dziecko 

nie pamięta tabliczki mnożenia – przyczepić mu wzorzec w zasięgu wzroku),  

- dostrzegać wkład pracy dziecka w wykonanie ćwiczenia/zadania, i nie skupiać się tylko na 

uzyskanych przez nie efektach. Czasami dziecko bardzo się stara, ale nie potrafi poprawnie 

wykonać całego zadania, czy polecenia.  W takich sytuacjach rodzice powinni docenić jego 

wysiłek i zaangażowanie oraz pomóc mu w doprowadzeniu pracy do końca.   

 

Życzymy wszystkim rodzicom powodzenia w działaniach wspierających ich dzieci w nauce                

i zapraszamy do skorzystania z prezentowanych poniżej poradników, dotyczących nauczania 

zdalnego. 

 

Przydatne poradniki dla rodziców:  

1. Kształcenie na odległość: Poradnik dla szkół, MEN 2020 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkol 

2. Kształcenie na odległość w klasach I-III szkoły podstawowej – poradnik MEN 2020 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ksztalcenie-na-odleglosc-w-klasach-i-iii-szkoly-

podstawowej--poradnik-men 
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