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Uczeń trudny wychowawczo … 

To uczeń, którego zachowanie odbiega od normy. Jest uparty, nieposłuszny, zbuntowany, nie 

uważa na lekcjach i przeszkadza w ich prowadzeniu. Uczeń źle zachowuje się w szkole, jest 

kłamliwy, ma napady gwałtownego gniewu, złości lub jest apatyczny, bierny, ospały, trudno 

w nim wywołać jakiekolwiek zainteresowanie,  jest niecierpliwy.  

 

Trudności wychowawcze … 

To pojęcie bardzo szeroko rozumiane. Odnosi się do różnych stanów i sytuacji, licznych 

dolegliwości wychowawczych, których rozwiązanie nastręcza kłopoty bądź wiąże się ze 

znacznie zwiększonym wysiłkiem wychowawczy, w celu ich eliminowania.  

Do trudności wychowawczych zaliczamy: 

 brak zainteresowania nauką 

 agresja fizyczna i słowna 

 lekceważenie i niewykonywanie poleceń nauczyciela 

 nadpobudliwość 

 niszczenie mienia 

 złośliwość 

 hałaśliwość 

 wagary 

 kłamstwa 

 kradzieże 

 palenie papierosów  

 

Przyczyny trudności wychowawczych: 

a) Przyczyny tkwiące w środowisku rodzinnym 

 Warunki materialne rodziny – mają pośredni wpływ, nie same warunki materialne 

są czynnikiem decydującym ale ich konsekwencje 

 Sytuacja życiowa dziecka w rodzinie  - choroba, śmierć jednego z rodziców, długa 

nieobecność jednego lub obojga rodziców 

 Dezintegracja życia rodzinnego – alkoholizm, rozwód, separacja rodziców 

 Nieprawidłowe postawy rodziców – nadmierny dystans uczuciowy, postawa 

nadmiernie wymagająca bądź chroniąca 



 Błędy wychowawcze rodziców – zły przykład postępowania, nadmierne zabieganie o 

postępy w nauce szkolnej dziecka, niejednakowe traktowanie dzieci, niedocenianie 

indywidualnych rozmów na tematy interesujące dziecko, brak poszanowania prawa 

dziecka, unikanie lub wykluczanie udziału dziecka w rozwiązywaniu własnych  

problemów, podejmowanie za dziecko jego decyzji życiowych  

b) Przyczyny tkwiące w środowisku szkolnym 

 Przyczyny organizacyjne – przeładowanie programu materiałem koniecznym do 

opanowania 

 Przyczyny psychologiczno – społeczne – nieznajomość ucznia przez nauczyciela, 

zaniżone oczekiwania nauczyciela wobec ucznia, niska pozycja społeczna w klasie 

szkolnej 

 Przyczyny pedagogiczne – brak wyrabiania w uczniach pozytywnej motywacji do 

nauki  

c) Przyczyny tkwiące w uczniu 

 Czynniki genetyczne i wrodzone: 

 Upośledzenie (zaburzone funkcjonowanie, nadmierna agresja) 

 ADHD (impulsywność, nadruchliwość, zaburzenia koncentracji uwagi) 

 Rodzaj temperamentu (inaczej zachowa się flegmatyk, choleryk czy sangwinik) 

 Niski poziom zdolności ogólnych 

 Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego 

 Obniżony poziom sprawności umysłowej 

 Zaburzenia somatyczne (chorobowe) 

 Niska samoocena 

 

Warunki zapobiegania trudnościom wychowawczym 

PODMIOTOWE TRAKTOWANIE UCZNIÓW 

Polega ono na spostrzeganiu każdego ucznia jako jednostki autonomicznej, która bez względu 

na wpływy i uwarunkowania zewnętrzne ma prawo do własnej podmiotowości, tj. 

wewnętrznej niezależności i odpowiedzialności za własne postępowanie, a więc także do 

samodzielnego kształtowania swojego losu. Takie traktowanie ucznia zakłada liczenie się z 

jego godnością, a co za tym idzie - okazywanie mu poszanowania i serdeczności, 

uwzględnianie najbardziej podstawowych jego potrzeb i udzielanie mu niezbędnej pomocy.  

 



UTRZYMYWANIE KARNOŚCI WŚRÓD UCZNIÓW 

Karność jest niezbędnym warunkiem podmiotowego traktowania uczniów. Może być 

zewnętrzna, wewnętrzna i świadoma. 

 Zewnętrzna – podporządkowanie się uczniów wymogom nauczyciela 

 Wewnętrzna – koncentracja uwagi uczniów na nich samych, ich zainteresowaniach i 

potrzebach 

 Świadoma – najlepsza forma karności, uwzględnia więc zarówno zadania polecane 

uczniom przez nauczycieli, jak również zadania, których wykonanie uzależnia się 

wyłącznie od wyboru i decyzji co najmniej większości uczniów danej klasy. Polecanie 

wszelkiego rodzaju zadań poprzedzone jest wyjaśnieniem ich celowości 

i sposobów wykonania. Przy okazji uczniowie uczą się, iż dobro wspólne wymaga 

często zjednoczonego wysiłku wszystkich członków grupy, zaś indywidualny rozwój 

ucznia dokonuje się w szerszej skali życia społecznego, a nie tylko w zasięgu jego 

prywatnego interesu. 

DOBRA ORGANIZACJA PRACY I ŻYCIA UCZNIÓW 

Nie chodzi tu o organizowanie działalności uczniów na wzór precyzyjnie funkcjonującego 

mechanizmu, w którym każda część ma swoje określone zadanie i działa niezawodnie w 

ścisłej łączności ze wszystkimi pozostałymi jej elementami. Taki model organizacji pracy i 

życia uczniów jest nie tylko szkodliwy  z  wychowawczego punktu widzenia, ale także 

wysoce niehumanitarny. 

Niesłuszne byłoby dostosowywanie ogółu uczniów do raz na zawsze opracowanych procedur 

organizacyjnych. Istnieje natomiast potrzeba stałego dopasowywania owych procedur do 

możliwości uczniów, ich samopoczucia, zaangażowania emocjonalnego w sprawy klasy i 

szkoły, wieku, zainteresowań i zarazem potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji w życiu 

społecznym.  

 

POROZUMIEWANIE SIĘ NAUCZYCIELI I UCZNIÓW 

Odbywa się ono najczęściej za pomocą komunikatów (sygnałów) werbalnych, mających w 

procesie nauczania i wychowania wyraźną przewagę nad komunikowaniem się środkami poza 

językowymi, jak: gestykulacja rąk, mimika twarzy. Jednak praktycznie każdemu przekazowi 

werbalnemu towarzyszy pewien przekaz niewerbalny, stanowiący ważny punkt odniesienia w 

rozumieniu lub interpretowaniu odbieranych od nadawcy komunikatów werbalnych. 

Nieobojętne także dla recepcji treści lekcji przekazywanych uczniom w formie słownej ma 

panująca w tym czasie atmosfera w klasie. Wszystko to posiada pewną nieuświadomioną 



zawartość znaczeniową, tworzącą pewien kontekst sytuacyjny, zabarwiający, a niekiedy 

nawet zdecydowanie zniekształcający przekazywane uczniom treści.  

DOBRE STOSUNKI NAUCZYCIEL – UCZEŃ CECHUJE: 

 otwartość i przejrzystość, pozwalające na ryzyko bezpośredniości  

i uczciwości we wzajemnych kontaktach; 

 wzajemna troska, kiedy to każdy wie, że jest ceniony i dostrzegany przez drugą 

stronę; 

 wzajemna zależność (będąca przeciwieństwem zależności jednostronnej); 

 poszanowanie odrębności, pozwalającej obu stronom na rozwój swych twórczych 

zamierzeń i indywidualności; 

 wzajemne uwzględnianie potrzeb, tak by nic nie działo się kosztem którejś ze 

stron  

 

Praca wychowawcza z uczniami trudnymi podczas zajęć to: 

1. Troska o pozytywną motywację uczniów do nauki szkolnej. 

2. Wychowawcze znaczenie współudziału uczniów w organizowaniu lekcji. 

3. Współudział uczniów w planowaniu i przygotowaniu lekcji. 

4. Udział uczniów w prowadzeniu i ocenianiu lekcji. 

5. Indywidualizacja pracy z uczniami. 

6. Uwzględnianie zainteresowań uczniów i rozbudzanie w nich nowych 

7. Odwoływanie się do ich własnej aktywności  i samodzielności 

8. Pogłębianie u uczniów poczucia własnej wartości poprzez powierzanie im zadań na 

miarę ich możliwości 

9. Nagradzanie pozytywnymi ocenami i ograniczaniu ocen niedostatecznych 

 

Praca z uczniami trudnymi podczas zajęć pozalekcyjnych: 

1. Potrzeba pomagania uczniom w nauce i aktywizowania ich działalności. 

2. Funkcjonowanie zespołów wyrównawczych. 

3. Działalność kół zainteresowań i organizacji społecznych. 

4. Organizowanie wycieczek i imprez szkolnych.  

Zajęcia wyrównawcze spełniają ważne funkcje: 

 zachęcają uczniów do nauki, 

 wdrażają ich w odpowiednie techniki pracy umysłowej, 

 ustalają i wyrównują braki w zakresie wiadomości i umiejętności szkolnych, 



 stwarzają pozytywne warunki, jak: 

  przyjazna atmosfera kontaktu, 

 wzajemne zaufanie, 

 akceptowanie podmiotowości ucznia. 

 

Referat został uzupełniony projekcją filmu ‘Młodzi gniewni. Historia Rona Clarka’ reż. 

Randa Haines. 
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