
Навчаємося з радістю



Яким має бути справжне навчання 
для дітей з порушенням розумового 
розвитку? Так воно має бути 
корисним, цікавим, практичним, 
ефективним і т.п.

Дитина з порушенням розумового 
розвитку розвивається в стінах школи 
найкраще лише тоді, коли навчальний 
підхід передбачає адаптацію 
освітньої програми до її можливостей 
та потреб,коли школа розглядає учня 
як цілісну особистість,коли вона 
забеспечує учням можливості для 
самореалізації ,коли вона створює 
ситуації успіху.



Адже така обстановка сприяє 
виникненю у дітей позитивних 
емоцій, а це, у свою чергу,
забеспечує накопичення 
позитивного життєвого досвіду. А 
це значить, що в навчальному 
процесі потрібно створювати такі 
життєві ситуації, в яких діти могли б 
засвоювати відповідни моделі 
поведінки. Формування та розвиток 
усіх цих навичок стане базовою 
підготовкою до продуктивної участі 
в житті суспільства в майбутньому.



Безпомилкове навчання
В організації занять для дітей з ООП корисно застосувати підхід, що 
забеспечує безпомилкове навчання, суть якого полягає в 
попередженні можливих помилок учня. Цей підхід допомагає дитині 
просуватися вперед з відчуттям успіху, вибудовуючи траєкторію,
котра сприяє підвищенню компетентності та мотівації до засвоєння 
нових знань та вмінь. Такий метод дозволяє досягти успіху шляхом 
наслідування і багаторазового повторення потрібних дій, а не 
шляхом спроб та помилок. Педагог чекає, надаючи дитині 
можливість виконати те, що вона може самостійно, але, якщо 
потрібно, пропонує свою підтримку, перж ніж вона зробить помилку. 
Крім того, варто пам'ятати, що складне завдання не сприяє розвитку 
дитини. Воно має бути адекватним, таким, яке дитина спроможна 
виконати. 



Заважке завдання має два негативні наслідки:

 1. Особисті відчуття дитини. 
Якщо вони будуть негативними, 

то невдача породжуватиме 
невдачу, і дитина не захоче 
робити повторну спробу.
 

2. Реакція дорослого на 
невдачу дитини. Діти дуже 
чутливі і відчувають вашу 
реакцію розчарування чи 
незадоволення результатом. 
Більше того, вони сприймають 
це як незадоволення ними 
самими.



Як наслідок, у дитини формується 
негативне ставлення до навчання у 
всіх його можливих варіантах, страх 
зробити помилку, страх невдач.

Дуже важливо розуміти, коли настав 
момент допомогти дитині, а коли 
потрібно зачекати, поки вона сама 
спробує впоратись із завданням, 
оскількі ціль навчання — 
формування самостійності й 
наполегливості в процесі пошуку 
варіантів рішення .

Пріоритетним є емоційний стан 
дитини,її позитивне ставлення до 
занять.



Якщо постійно дотримуватися принципу 
безпомилкового навчання у роботі з дітьми з 
порушеннями розумового розвитку (ПРР), то з часом 
вони перестають боятися запропонованих нових 
завдань. Формується імунітет до страху пред новим. 
Вони уже не ховаються під парти, не кладуть голову 
на стіл, не ідуть в інший куток класу. Натомість 
з'являються інші прояви, а самє: дитина може сидіти 
і чекати, коли на неї звернуть увагу, може сказати, 
що не знає, що потрібно робити, і навіть може 
звернуться по допомогу.

 Звичайно, такий результат з'являється не за 
один рік навчання дитини у школі. Алє якщобути 
послідовним у дотриманні принципу 
безпомилкового навчання в системі роботи з 
дитиною, то обов'язково досягнешь успіху.



Ще один важливий момент,на якому потрібно 
акцентувати увагу, -це створення практичного 
середовища у житті дитини, де вона змогла б 
використовувати набуті у школі знання, вміння 
та навички.

В даному випадку це відповідальність батьків. 
Це сприяє природному процесу соціалізації 
дитини з ПРР. Такі можливості виникають, 
коли дитина,наприклад на прийомі у лікаря. 
Чи коли дитина не просто слідком за мамою 
ходить по супермаркету, а зі списком покупок 
у руках, вибирає потрібні товари та кладе їх у 
кошик чи візок. Адже на відпрацювання такого 
алгоритму дій витрачено було не одну годину 
навчального часу.



Головна мета навчання дітей у 
школі — підготувати їх до 
самостійного дорослого життя. 

Добре лише те навчання для 
дитини з ПРР, внаслідок якого 
вона почувається впевненою, 
самостійною у різних життєвих 
ситуаціях.


