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4.   Wyniki i wnioski z monitorowania procesów zachodzących w szkole w roku 2018/2019– od planowania, 

poprzez przebieg, realizację i ocenę skuteczności  

4.1. Indywidualizacja w nauczaniu 

4.1. 1. Działania podejmowane w szkole w celu indywidualizacji nauczania  

Zgodnie z regulacjami prawnymi MEN nauczyciele naszej szkoły mieli obowiązek indywidualizować pracę 
z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych - zgodnie z potrzebami rozwojowymi 
i edukacyjnymi ucznia oraz jego możliwościami psychofizycznymi. 
Tym samym, indywidualizacja procesu edukacyjnego w szkole była niezwykle istotna. Opierała się na dostrze-
ganiu przez nauczycieli różnic w rozwoju poszczególnych uczniów oraz dostosowaniem do tych różnic treści, 
metod i organizacji działań pedagogicznych i była ściśle związana z różnorodnością uczniów i potrzebami edu-
kacyjnymi każdego z nich wynikającymi z etapu rozwojowego, na jakim się dany uczeń w danym momencie 
znajdował, jego potencjału, możliwości, trudności i specyfiki. 
W szkole indywidualizacja stosowana była przede wszystkim, jako sposób pracy nauczycieli z każdym 
uczniem, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w każdym oddziale i na każdych zajęciach. 
Nauczyciele umożliwiali uczniom wybór sposobów osiągania celów i metod zdobywania wiedzy i umiejętności 
poprzez dostosowywanie tempa zajęć, metod i form pracy, tak by zarówno angażować każdego ucznia z osob-
na, jak i organizować pracę całej klasy.  
Zastosowanie indywidualizacji wymagało od nauczyciela umiejętności zdiagnozowania potrzeb edukacyjnych 
ucznia, znajomości podstawy programowej, wiedzy metodycznej oraz – poza wiedzą o procesie kształcenia - 
wykazywania się w codziennej pracy różnymi umiejętnościami szczególnie wychowawczymi i społecznymi. 
Obowiązkiem każdego nauczyciela było:  

 formułowanie dla uczniów wymagań edukacyjnych, które były niezbędne do uzyskania śródrocznych 
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w oparciu o re-
alizowany przez nauczyciela program, informowanie o tych wymaganiach uczniów oraz ich rodziców 
(prawnych opiekunów) na początku roku szkolnego, 

 dostosowanie tych wymagań edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

Aby jednak to było możliwe wychowawcy i nauczyciele wcześniej przeprowadzili diagnozę potencjału i potrzeb 
uczniów (i na tej podstawie optymalnie dostosowywali opiekę i wsparcie).  
W tym celu dokonali:  

1. Analizy dokumentów: 
a) dydaktycznych i szkolnych, w tym: testów kompetencji, sprawdzianów, egzaminów, dzienników lekcyj-

nych (dzienników zajęć przedszkolnych), dzienników zajęć pozalekcyjnych – kół zainteresowań, dzien-
ników zajęć specjalistycznych, zawierających informacje o wynikach w nauce, frekwencji, preferowa-
nych zainteresowaniach, uzdolnieniach, formach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
incydentalnych wydarzeniach z udziałem ucznia, kontaktach nauczycieli z rodzicami itp.; 

b) udostępnionych w szkole za zgodą rodzica, w tym: informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki 
w szkole podstawowej, orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych 
(jeśli uczeń je posiadał), zawierających informacje o poziomie funkcjonowania ucznia w poszczegól-
nych sferach rozwojowych, o stopniu przygotowania do nauki czytania, pisania, liczenia lub poziomie 
opanowania umiejętności szkolnych, o mocnych i słabych stronach ucznia, w tym zainteresowaniach 
oraz deficytach i trudnościach, wskazaniach do dalszej pracy; 

c) medycznych, w tym: zaleceń lekarzy pediatrów i specjalistów, które były zawarte w zaświadczeniach 
lekarskich i poszpitalnych (za zgodą rodzica), procedur postępowania wobec ucznia z chorobą przewle-
kłą, znajdujących się w zasobach pielęgniarki szkolnej) itd., 

d) wytworów uczniowskich – czyli spostrzeżeń poczynionych na podstawie np.: rysunków, prac prze-
strzennych, pisma, testu niedokończonych zdań, tekstów tworzonych swobodnie. Pomagały one w in-
terpretacji stanu emocjonalno-społecznego ucznia, jego przeżyć, uczuć, pragnień, marzeń. Odzwier-
ciedlały relacje interpersonalne między członkami rodziny ucznia, między uczniem a rówieśnikami oraz 
wskazywały poziom umiejętności wykonawczych (manualnych, estetycznych) autora pracy. 

2. Prowadzili rozmowy: 
a) indywidualne – z uczniem, rodzicami/opiekunami (dotyczące np.: stanu zdrowia ucznia, nastroju, 

zmian w jego zachowaniu, nawiązywania relacji z osobami dorosłymi i rówieśnikami, sukcesów i trud-
ności, zainteresowań, motywacji do uczenia, preferowanych sposobów uczenia się w domu, spędzania 
wolnego czasu, stosowanego systemu nagród i kar, ustalonych zasad i norm oraz stopnia ich prze-
strzegania, długości i jakości czasu przeznaczanego dziecku przez rodziców itd.); 
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b) z innymi nauczycielami pracującymi z dzieckiem, specjalistami (np. na temat wyników obserwacji pe-

dagogicznej podczas bieżącej pracy, w tym postępów uczniów, braków i trudności, prezentowanych 
przez nich zachowań, relacji rówieśniczych, organizacji warsztatu pracy, skuteczności wdrożonych do-
stosowań i efektywności specjalistycznych form udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
itd.); 

c) z innymi osobami – w zależności od problemów ucznia, np.: kuratorami sądowymi, pracownikami so-
cjalnymi, przedstawicielami policji. 

3. Przeprowadzali obserwacje zachowań uczniów, poznawali ich środowisko i sytuację rodzinną. 
Prowadzone bieżące obserwacje – w różnych sytuacjach szkolnych - były wnikliwe, systematyczne i  szcze-
gółowe, dawały wieloaspektowe rozpoznanie potrzeb i możliwości uczniów. 

Informacje o uczniach nauczyciele gromadzili podczas: 

 zorganizowanych przez nauczyciela działań dydaktycznych w ramach wielostronnej aktywności 
na terenie szkoły (na zajęciach zintegrowanych oraz lekcjach przedmiotowych); 

 zajęć organizowanych poza murami szkoły (podczas spacerów i wycieczek, olimpiad i zawodów 
sportowych, działań praktycznych na terenie pozaszkolnym, zajęć w instytucjach kulturalno-
oświatowych itp.); 

 inicjowanych przez ucznia (np.: swobodnych zabaw, gier w grupie przedszkolnej, w grupie wy-
chowawczej, w klasie, podczas przerw w szkole, na placu zabaw, przy podejmowaniu czynności 
samoobsługowych, organizacyjnych, działań ukierunkowanych na pomoc, integrację, dzielenie 
się swoimi zainteresowaniami itp.); 

 spotkań okolicznościowych i tematycznych w grupie przedszkolnej/grupie wychowawczej/klasie, 

 uroczystości organizowanych dla całej społeczności przedszkola, szkoły, prelekcji, warsztatów, 
spotkań z ciekawymi ludźmi; 

 zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia wynikających z oferty przedszkola/szkoły. 
4. Planując i realizując proces edukacji i wychowania nauczyciele stosowali obowiązujące 12 zasad kształ-

cenia - stanowiące normy postępowania dydaktycznego i ukierunkowujące aktywność dzieci tak, by 
osiągane były zamierzone przez nauczyciela cele kształcenia  i jednocześnie respektowana podmioto-
wość każdego dziecka.  

Były to zasady:  
1) Zasada świadomej aktywności dzieci - nauczyciel był świadomy celów kształcenia, ukazywał je dzieciom 

i odpowiednio motywował dzieci do osiągania zamierzonych wyników. 
2) Zasada poglądowości - działanie na konkretach, wielozmysłowy kontakt dziecka z poznawaną rzeczywi-

stością, nauczanie polisensoryczne. 
3) Zasada przystępności - stopniowanie trudności, konieczność dostosowania materiału nauczania, me-

tod kształcenia i środków dydaktycznych do poziomu rozwoju i możliwości psychofizycznych dziecka, 
przechodzenie od ogółu do szczegółu. 

4) Zasada systematyczności - uporządkowanie procesu nauczania – uczenia się według logicznej struktu-
ry, w oparciu o wyjściowy stan wiedzy i umiejętności dziecka i systematyczne nawiązywanie do tej 
wiedzy, kształtowanie holistycznego rozumienia otaczającego świata. 

5) Zasada łączenia teorii z praktyką - budowania dziecięcej wiedzy o świecie od działania w praktyce po 
tworzenie uogólnień i budowanie wiedzy teoretycznej, powiązanie wiedzy teoretycznej z praktyką. 

6) Zasada trwałości wiedzy i umiejętności - utrwalanie wiedzy poprzez np. powtarzanie, działanie. 
7) Zasada indywidualizacji i zespołowości - uwzględnianie indywidualnych możliwości każdego dziecka, 

konieczność zachowania indywidualnego podejścia do ucznia w warunkach pracy zespołowej, współ-
praca i współdziałanie wszystkich dzieci w grupie, co będzie sprzyjać uspołecznianiu dzieci, uczeniu się 
reguł współżycia, wzajemnemu uczeniu się od siebie. 

8) Zasada samodzielności - stopniowe wdrażanie dzieci do samodzielnego działania, myślenia oraz kiero-
wania własną aktywnością, zezwalanie na samodzielne rozwiązywanie problemów, stawianie hipotez 
i ich weryfikowanie. Sprzyjała ta zasada budowaniu poczucia sprawstwa i pozytywnej samooceny.  
Samodzielnemu zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu tej umiejętności w pracy umysłowej u uczniów. 

9) Zasada pracy na zasobach - w organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego nauczyciel  koncen-
trował się na tym, co dziecko/ uczeń  już wie, umie, potrafi, a nie na jego deficytach, trudnościach.  

10) Zasada akceptacji i pomocy - akceptacja dziecka takim, jakie jest, pomoc dziecku/uczniowi w aktywiza-
cji jego zasobów, w usamodzielnieniu się i w przezwyciężeniu trudności rozwojowych. Zasada ta ukie-
runkowana była także na kształtowanie właściwej atmosfery i odpowiednich warunków wychowaw-
czych w środowisku dziecka. 
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11) Zasada efektywności - określała związek między celami a wynikami nauczania, wiązała się z oceną efek-
tywności podejmowanych przez nauczyciela działań, skutecznością i efektywnością jego pracy w pro-
cesie planowania i realizacji procesu edukacyjnego. Służyła doskonaleniu podejmowanych działań. 

12) Zasada współpracy z rodziną - służyła wspólnym i spójnym działaniom szkoły i domu w zakresie 
wspomagania rozwoju dziecka, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji dziecka i rodziny. 

 
5. We wrześniu 2018 r. wychowawcy klas przeprowadzili diagnozę stylów uczenia się swoich uczniów 

(wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły, którzy w ubiegłych latach nie mieli przeprowadzonej 
takiej diagnozy) i ich możliwości intelektualnych – tj. zdiagnozowali typy inteligencji, przeprowadzali 
diagnozę talentów. Aby efektywnie pracować z klasą, osiągać wyznaczane sobie cele, trafnie dobierać 
metody, właściwie modyfikować wybrany program nauczania, musieli tym samym wcześniej uzyskać 
informacje na temat najbardziej efektywnych sposobów przyswajania wiedzy przez swoich uczniów. 

Przeprowadzili diagnozę aby: 

 poznać preferowane style uczenia się swoich uczniów, 

 uczniowie poznali swoje style uczenia się, 

 zidentyfikować i rozwijać poszczególne typy inteligencji wśród uczniów w klasie (tzw. Inteligencje wie-
lorakie), 

 umieć dobrać strategie nauczania odpowiadające potrzebom uczniów. 
Wychowawcy przeprowadzali rozmowy z rodzicami i uczniami na temat stylów uczenia się. 

 
6. W stosowaniu indywidualizacji nauczania dużym wsparciem głównie dla wychowawców, mniej dla na-

uczycieli byli rodzice niektórych dzieci (zwłaszcza w edukacji wczesnoszkolnej), którzy przecież znali 
swoje dziecko najlepiej i wszelkie zmiany w jego funkcjonowaniu dostrzegali najszybciej. Rzeczywiste 
współdziałanie - bieżące i systematyczne -  rodziców z nauczycielem obejmowało realizację wspólnie 
ustalonego postępowania z dzieckiem. Wychowawcy dostrzegali w rodzinie swojego ucznia źródło siły 
i podejmowali, w razie potrzeby, np. działania doradcze, których celem było wzmacnianie oddziaływań 
tej rodziny, a tym samym wspieranie ucznia i w konsekwencji zapobieganie poważnym problemom 
społecznym i emocjonalnym.  

7. Wspieranie rodziców/opiekunów prawnych ucznia było prowadzone w formie porad, konsultacji, 
warsztatów i szkoleń przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole. 

W roku szkolnym 2018/2019 zostały przeprowadzone przez nauczycieli i specjalistów następujące spotkania 
psychoedukacyjne dla rodziców: 

 Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przeciwdziałanie depresji, próbom samobójczym 
i samobójstwom. 

 Odpowiedzialność karna nieletnich (pracownik policji ds. nieletnich). 

 Wpływ środków psychoaktywnych na młody organizm. 

 Przygotowano dla rodziców materiały edukacyjne na stronę internetową szkoły / zakładka dla rodzi-
ców/ na temat: „Co mogą zrobić rodzice, aby wspomóc dziecko w nauce”, „Co zamiast bicia?”, „Buli-
mia i anoreksja – przyczyny, objawy, leczenie”, „Umiejętność uznawania racji dorastających dzieci –
rodzic negocjatorem”. 

Celem ww. spotkań i działań było podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców, a w konsekwencji 
zwiększenie efektywności indywidualnych oddziaływań nauczyciela.  

8. Wszyscy nauczyciele edukacji przedmiotowych we wrześniu 2018 r. opracowali wymagania edukacyjne 
(PSO) w których zawarli kryteria oceniania uczniów posiadających SPE. 

9. Dyrektor przeprowadził kontrolę zeszytów uczniów z: języka polskiego, chemii, fizyki, biologii, matema-
tyki, języka angielskiego, historii, WOS, w celu stwierdzenia, czy miało miejsce różnicowanie prac do-
mowych pod względem stopnia trudności, sposobu i formy wykonania (szczegółowa kontrola niniej-
szego zagadnienia miała miejsce podczas obserwacji lekcji). 

W wyniku kontroli stwierdzono, że nauczyciele starali się różnicować prace domowe pod względem stopnia 
trudności, sposobu i formy wykonania. Rzadko nauczyciele przydzielali uczniom zróżnicowane zadania obo-
wiązkowe, natomiast przydzielali zadania dodatkowe dla chętnych uczniów. 

10. Szkoła w roku szk. 2018/19 – w zakresie indywidualizacji realizowała następujące cele edukacyjne: 

 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, 

 rozwijanie zainteresowań, predyspozycji, zdolności uczniów, 

 zwiększenie indywidualnych możliwości uczniów, 
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 rozwijanie zdiagnozowanego, zastanego zasobu wiedzy, umiejętności oraz możliwości intelektualnych, 
psychofizycznych, 

 budowanie pozytywnego stosunku do nauki, 

 zachęcanie uczniów do podejmowania wysiłku w procesie nauczania – uczenia się, 

 podnoszenie efektów kształcenia na miarę możliwości ucznia, 

 zapewnienie każdemu uczniowi sukcesu na miarę jego możliwości i przygotowanie do funkcjonowania 
na wyższych etapach edukacji i w życiu. 

11. Zadaniem Zespołu ds. pomocy pp – Zespołu Wspierającego-  było opracowanie IPET dla każdego ucznia 
posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, w którym nauczyciele i specjaliści 
zaplanowali między innymi zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu na-
uczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
ucznia. Dotyczyło to uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, z Zespołem Asperge-
ra, autyzmem, z niedosłuchem. 

Wskazania znajdujące się w IPET były istotą pracy z ww. uczniami. Zakres dostosowań dotyczył: 

 warunków procesu edukacyjnego (metod, form, środków dydaktycznych),  

 warunków sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności (sposobów sprawdzania osiągnięć uczniów, 
kryteriów oceniania),  

 zewnętrzną organizację nauczania (odpowiednie usadzenie ucznia, odpowiednie oświetlenie, specjali-
sta wspomagający na zajęciach). 

12. Indywidualizacja pracy w szkole odbyła się również poprzez dostosowanie warunków przeprowadzania 
egzaminu zewnętrznego (w klasach gimnazjalnych i klasach VIII) do potrzeb i możliwości uczniów. Do-
stosowanie warunków egzaminu miało miejsce w stosunku do uczniów: 

 3 uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, 

 3 uczniów z zespołem Aspergera, 

 2 uczniów z niedostosowaniem społecznym, 

 22 dyslektyków. 

 
13. Ponadto prowadzone w szkole: indywidualne zajęcia w szkole dla 8 uczniów z niepełnosprawnością, 

zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia dla 1 ucznia chorego oraz indywidualne nauczanie dla 10 
uczniów chorych, którzy nie mogą chodzić do szkoły – to realizowane w szkole rozwiązania zgodne 
z rozporządzeniami MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. o kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, zasadami udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zasadami organizowania indywidualnego rocznego przygo-
towania przedszkolnego i indywidualnego nauczania. 

Zastosowane w szkole w/w rozwiązania zapewniły organizację kształcenia uczniów zgodnie z ich indywidualny-
mi potrzebami i sprzyjały edukacji włączającej.  

 
W ramach nadzoru pedagogicznego prowadzonego w formie monitorowania działań nauczycieli, kontroli 
dokumentacji oraz analizy sprawozdań nauczycieli zostały wyciągnięte poniższe wnioski. 
 
Wnioski: 

1. Dzieci/ uczniowie/, które/ którzy/ wymagały wsparcia w nauce, miały zapewnioną pomoc ze strony szkoły – 
indywidualizację kształcenia, dostosowanie wymagań edukacyjnych, różne formy pomocy psychologiczno-
pedagogicznej np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia terapeutyczne. 
 

2. Prowadzone w szkole diagnozy pozwoliły na ustalenie wielu czynników sprawczych mających wpływ na 
funkcjonowanie ucznia. Uwzględniała kontekst biopsychospołeczny, w którym obok czynników rozwojowych i 
edukacyjnych, istotną rolę w rozwoju młodego człowieka odgrywają także czynniki środowiskowe. 

 
3. Rzetelną obserwację prowadzili nauczyciele wychowawcy klas. Konsultowali swoje spostrzeżenia i uwagi 

o funkcjonowaniu ucznia z pedagogiem szkolnymi oraz innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia w tej klasie. 
 

4. Dokonywanie obserwacji pedagogicznej miało miejsce w różnych ujęciach – architektonicznym, czasowym, 
personalnym oraz podczas zróżnicowanych sytuacji edukacyjnych.  

 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299454
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299454
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299453
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299453


 

5 
 

5. W praktyce szkolnej indywidualizacja była w różnym stopniu realizowana przez różnych nauczycieli. Na 
wyróżnienie zasługują nauczyciele języka polskiego. 

 
6. Nie wszyscy nauczyciele byli świadomi tego, że uczniowie będący w tym samym wieku, mogą znajdować się 

w innym momencie rozwojowym np., w fazie początkowej, końcowej danego etapu/stadium lub w momen-
cie przejściowym – pomiędzy następującymi po sobie etapami – i że wynikające z procesów poznawczych 
komponenty muszą być rozwijane są przez wiele lat. Nie wszyscy rozpoznawali więc indywidualne potrzeby 
rozwojowe uczącego się, wymagania stawiali takie, że nie były dostosowane do jego możliwości poznawania                    
i przetwarzania rzeczywistości – by mógł im sprostać (np., że uczeń, który jest na etapie myślenia przedope-
racyjnego lub w fazie przejściowej do myślenia operacyjnego, nie może być pozbawiony możliwości manipu-
lowania, liczenia na konkretach). Dotyczy to nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych. 

 
7. Indywidualizacja nauczania dotyczyła następujących obszarów:  

 organizacji przestrzeni – np.: miejsca, w którym uczeń działał, osoby z którą siedział, eliminacji otacza-
jących go źródeł bodźców itp.; 

 organizacji pracy ucznia – np.: zmiany form aktywności, przerw na relaksację, uczenia się z wykorzysta-
niem różnych form organizacyjnych – w parach lub grupach, z udziałem klasowego eksperta; 

 tempa uczenia się i poziomu umiejętności – np.: stosowania zadań o rożnym stopniu trudności, 

 ustalania terminów i zakresu materiału umożliwiającego uczniowi realizację zadania, projektu lub zali-
czenie sprawdzianu – w tym ograniczania materiału, dzielenia go na części lub zachęcania ucznia do 
realizacji dodatkowych przedsięwzięć wynikających z jego zainteresowań itp.; 

 wyboru metod i środków dydaktycznych najskuteczniejszych dla danego uczącego się – związanych 
z wyszukiwaniem informacji, ich selekcją, zapamiętywaniem, przetwarzaniem, rozwijaniem konkret-
nych umiejętności, rozwiązywaniem problemów, nawiązywaniem relacji itd.; 

 stylu pracy uczącego się; 

 oceniania ucznia – w którym dominowała informacja zwrotna: co robi prawidłowo, nad czym powinien 
popracować i w jaki sposób; 

 uwzględnienia zaleceń wynikających ze stanu zdrowia ucznia; 

 ujednolicenia oddziaływań i uwzględnienia dostosowań opracowanych dla ucznia przez wszystkich 
uczących go nauczycieli (zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów); 

 rozwijania rozpoznanych zainteresowań, uzdolnień ucznia, ale także preferowanych przez niego umie-
jętności i postaw: planistycznych, organizacyjnych, realizacyjnych, twórczych, związanych ze sferą spo-
łeczną – np. zaangażowania w pełnienie różnych ról lub funkcji, podejmowania działań na rzecz innych; 

 budowania sukcesu ucznia w oparciu o jego predyspozycje, wskazywanie mu, w czym jest dobry; 

 uczenia się na błędach – świadomość błędów, które popełniał uczeń, było drogowskazem, co należy 
usprawnić, udoskonalić, nad czym popracować, a nie porażką. 

 
8. Praca domowa to druga, po zajęciach lekcyjnych, ważna forma pracy dydaktyczno–wychowawczej szko-

ły. Powinna ona rozbudzać i kształtować zainteresowania uczniów. Nie wszyscy nauczyciele jednak wy-
wiązywali się z obowiązku różnicowania prac domowych pod względem stopnia trudności, sposobu 
i formy wykonania. Nauczyciele ci, również rzadko sprawdzali, poprawiali i oceniali zadane przez siebie 
prace domowe. 

 
Zalecenia i sposób ich realizacji: 
1. Za konieczne uznaje się wzbogacenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie dostrzegania i uwzględ-

niania różnic między uczniami – zaplanować szkolenie nauczycieli dotyczące technik i metod diagnostycz-
nych. 

2. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia kart obserwacji.  
3. Zalecam nauczycielom włączanie rodziców w proces dydaktyczny własnych dzieci z wykorzystaniem form 

bardziej nowatorskich integrujących społecznie wszystkich rodziców. 
4. Nauczyciele klas pierwszych (szkoły podstawowej), we wrześniu 2018 r. by rozpoznać indywidualne po-

trzeby rozwojowe i edukacyjne nowego zespołu klasowego są zobowiązani do przeprowadzenia diagnozy 
wstępnej, która ukaże na początku roku szkolnego zasób, potencjał uczniów i zasygnalizuje ewentualne 
braki, trudności rozwojowe i edukacyjne. Przedmiotem badania powinny być wybrane umiejętności, zdol-
ności, sprawności, które wynikają z wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przed-
szkolnego, w szczególności opisane w informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podsta-
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wowej. Ważnym elementem efektywności procesu nauczania i wychowania jest jak najwcześniejsza indy-
widualizacja nauczania. 

4.1.2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów  

Obowiązkiem nauczycieli było dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb uczniów po-
siadających opinie lub orzeczenie. Podstawowym celem dostosowania wymagań było wyrównanie szans edu-
kacyjnych uczniów oraz zapobieganie wtórnym zaburzeniom sfery emocjonalno – motywacyjnej.  

Obowiązek ten występował również w przypadkach uczniów nieposiadających z poradni wskazanych wyżej 
dokumentów, ale objętych pomocą pp.  

Ustalając wymagania edukacyjne nauczyciele kierowali się zaleceniami zawartymi w orzeczeniu lub opinii 
poradni oraz potrzebami edukacyjnymi ucznia rozpoznanymi przez nauczycieli uczących go.  

Nauczyciele w ramach dostosowania wymagań mieli obowiązek dokonać gruntownej analizy podstawy pro-
gramowej i ją adaptować do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów w danej klasie poprzez dostosowa-
nie programu nauczania. Ważnym elementem był wybór odpowiedniego programu nauczania lub jego dosto-
sowanie, a także zapewnienie określonych warunków do opanowania podstawowych wiadomości i umiejętno-
ści szkolnych, przewidzianych dla danego etapu edukacyjnego. 

Dostosowując programy nauczania nauczyciele brali pod uwagę specyfikę danego ucznia i co generalnie 
utrudnia danemu uczniowi uczenie się np: brak możliwości skupienia uwagi na przedmiocie (zjawisku, myśli), 
który nie jest bezpośrednio połączony z ich wyraźnym zaangażowaniem uczuciowym, brak dokładności w od-
bieraniu informacji, która nie jest dla danej jednostki interesująca lub jest zbyt szybko albo słabo i w nieodpo-
wiedni sposób eksponowana, szybkie męczenie się przy wszelkich pracach wymagających zwłaszcza wysiłku 
umysłowego, fizycznego, trudność zapamiętywania otrzymanych informacji, zwłaszcza wówczas, gdy nie zostały 
one odpowiednio przekazane lub utrwalone, trudność dokonywania operacji myślowych opartych na drugim 
układzie sygnałowym, tzn. porównywania, różnicowania, uogólniania i abstrahowania. 

Wymagania edukacyjne w zdecydowanej większości nauczyciele ustalili na takim poziomie, by uczeń mógł 
im sprostać i by skłaniały ucznia do odpowiedniego wysiłku edukacyjnego oraz zapewniały mu otrzymywanie 
ocen motywujących go wytężonej pracy, wykorzystując w tym celu pełną skalę ocen.  

Wymagania te zapewniały realizację celów edukacyjnych wynikających z podstawy programowej w takim 
stopniu, w jakim było to możliwe z uwagi na występujące u ucznia trudności w uczeniu się.  

Dostosowania polegały na modyfikacji procesu edukacyjnego, umożliwiającej uczniom sprostanie wymaga-
niom szkolnym. 

Dostosowania wymagań dotyczyły głównie form i metod pracy z uczniem, zdecydowanie rzadziej treści na-
uczania. Jedynie nauczyciele wychowania fizycznego w swoich planach dydaktycznych dostosowali poziom 
trudności ćwiczeń do możliwości fizycznych uczniów. 
W pozostałych edukacjach przedmiotowych nie były pomijane lub zmieniane treści nauczania, ale realizowane 
były na poziomie wymagań koniecznych lub podstawowych. 
Obszary dostosowania obejmowały: 

a) warunki procesu edukacyjnego tj. zasady, metody, formy, środki dydaktyczne, 
b) zewnętrzną organizację nauczania, np. lokowanie ucznia w sali lekcyjnej, rodzaj pomocy dydaktycz-

nych, inne, 
c) warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności (metody i formy sprawdzania i kryteria oceniania) 

i umiejętności powinien dać szansę uczniowi na sprostanie wymaganiom kolejnego etapu edukacyjne-
go. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych miało miejsce w sytuacji dostosowanie warunków przeprowadzonego 
egzaminu zewnętrznego w klasach gimnazjalnych do potrzeb i możliwości uczniów.  
Dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty miało miejsce w stosunku do 30 uczniów: 

 3 uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, 

 3 uczniów z zespołem Aspergera, 

 2 uczniów z niedostosowaniem społecznym, 

 22 dyslektyków.. 
Ww. uczniowie egzamin pisali w oddzielnych salach (grupa dyslektyków razem), mieli wydłużony czas pracy 
z arkuszem. 

Uczniowie z Zespołem Aspergera oraz z upośledzeniem w stopniu lekkim mieli zastosowane dostoso-
wania: arkusze dostosowane do dysfunkcji, który uwzględniał przedłużenie czasu, do arkuszy z języków obcych 
nowożytnych dołączona była płyta CD z dostosowanym nagraniem, tj. z wydłużonymi przerwami na zapoznanie 
się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie.  
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Dyslektycy mieli zastosowane dostosowania: zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszy-
cie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi, przedłużenie czasu, zastosowanie szcze-
gółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz 
matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się. 
Wnioski: 

1. Nie wszyscy nauczyciele – dotyczy to nauczycieli uczących w klasach 7 – potrafili w sposób umiejętny adap-
tować podstawę programową do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia – ze względu na zbyt obszerny 
zakres materiału edukacyjnego przewidzianego do realizacji, a zbyt małą liczbę godzin do jego realizacji oraz za 
dużą liczbę godzin przypadającą na ucznia w ciągu tygodnia i brak możliwości zorganizowania zajęć indywidual-
nych dla ucznia.  
2. Zastosowane dostosowania na egzaminie gimnazjalnym i ósmoklasisty były zgodne z Komunikatem Dyrekto-
ra Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form 
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2018. 
Zalecenia: 
1. Na pierwszym spotkaniu zespołów przedmiotowych wypracować dostosowania określonych programów 

do potrzeb wszystkich uczniów w danej klasie. 
2. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia wymaga od nauczyciela szerokiej 

wiedzy merytorycznej i metodycznej, jak również wielu zawodowych umiejętności, gdyż o powodzeniu 
procesu kształcenia decydują pewne osobliwe sprawności posługiwania się wiedzą z zakresu psychologii 
i pedagogiki przy wykonywaniu przez nauczyciela określonych zadań zarówno dydaktycznych jak i wycho-
wawczych. Istotna w tym aspekcie staje się autorefleksja nauczyciela – którą się niewątpliwie zaleca każ-
demu nauczycielowi - nad umiejętnościami zawodowymi mającymi wpływ na szersze zastosowanie indy-
widualizacji nauczania wobec uczniów, którzy tego wymagają. Ponadto we wrześniu 2018r. należy w tym 
zakresie przeprowadzić warsztaty dla nauczycieli. 

4.1.3. Indywidualizacja nauczania w bieżącej pracy z uczniem – wyniki obserwacji lekcji 

W roku szkolnym 2017/18 przeprowadzono 40 obserwacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz 24 zajęcia 
pozalekcyjne: dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów, kół zainteresowań, organizacji imprez i innych dzia-
łań nauczycieli. Wśród nich 8 obserwacji było obserwacjami niezapowiedzianymi i miały charakter kontrolny, 
pozostałe - po uprzednim zapowiedzeniu miały na celu wspieranie nauczyciela w stosowaniu indywidualizacji 
w pracy z uczniami. 
W przypadku obserwacji kontrolnych uwaga dyrektora kierowana była na indywidualizację pracy na lekcji, 
a w tym na: 

1. Konstruowanie jednostki dydaktycznej – ogniwa lekcji. 
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psy-

chofizycznych ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 
3. Stosowanie w praktyce 12 zasad kształcenia. 
4. Przedstawianie uczniom celów lekcji w „języku ucznia”. 
5. Stosowanie zasady indywidualizacji w pracach domowych uczniów. 
6. Pozyskiwanie informacji zwrotnej o poziomie opanowania wiedzy lub stopniu nabywania umiejętności. 
7. Uzasadnianie oceny szkolnej.  

Zaobserwowane formy indywidualizacji w bieżącej pracy z uczniem
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Zastosowane sposoby dostosowań wymagań edukacyjnych, metody pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia i opinie oraz zastosowany sprzęt i środki dydaktyczne – 
w zależności od SPE ucznia: 

 
Rodzaj niepełno- 

sprawności ucznia 

 
Zaobserwowane symptomy trudności ucznia (wyniki dia-

gnozy m.in. na podstawie obserwacji) – wyciąg z kart obser-
wacyjnych 

 

 
Zastosowane sposoby dostosowania wymagań 

edukacyjnych 
 

 
Zastosowane metody pracy z 

uczniem 
 

 
Zastosowane środki dydak-

tyczne 
 

 
Niepełnosprawność intelek-
tualna – upośledzenie umy-
słowew stopniu lekkim 

 słabe wyniki w nauce, pomimo dużego nakładu pracy 
i intensywnej stymulacji rozwoju, 

 trudności w rozumowaniu i logicznym myśleniu we 
wszystkich jego formach i przejawach, 

 niski poziom rozwoju słowno-pojęciowego; 
uczniowie mieli problemy z: 

 wewnętrzną organizacją nowo nabytej wiedzy i integro-

waniem jej z już posiadaną, 

 generalizowaniem wiedzy oraz wykorzystywaniem jej 

w różnych dziedzinach, 

 opanowaniem materiału o charakterze abstrakcyjnym 

(uczniowie ci zdecydowanie łatwiej pracowali i uczyli się na 

materiale konkretnym), 

  umiejętnością myślenia przyczynowo-skutkowego, 

 dokonywaniem porównań między zbiorami (różnicowanie 

i szukanie podobieństw), 

 umiejętnością odróżniania cech istotnych od nieistotnych, 

 dokonywaniem uogólnień, szczególnie o charakterze 

werbalnym, 

 myślenie ich charakteryzował: konkretyzm i mała samo-
dzielność, 

 często uczyli się „na pamięć” bez zrozumienia treści, 

 ich trudności nasilały się wraz z pokonywaniem kolejnych 
poziomów edukacji, 

 konieczne było dostosowanie zarówno w zakresie formy, 
jak i treści wymagań, 
 

Zastosowano: 

 omawianie niewielkich partii materiału 
o mniejszym stopniu trudności, 

 pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie, 

 podawanie poleceń w prostszej formie, 

 unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych 
pojęć, 

 częste odwoływanie się do konkretu, przykła-
du, 

 unikanie pytań problemowych, przekrojowych, 

 wolniejsze tempo pracy, 

 szerokie stosowanie zasady poglądowości, 

  odrębne instruowanie, 

 zadawanie do domu tyle, ile uczeń był w stanie 
wykonać samodzielnie, 

 zajęcia dodatkowe w ramach zespołu  
dydaktyczno-wyrównawczego, gdzie oprócz 
wyjaśniania bieżących zagadnień programo-
wych usprawniano funkcje poznawcze (procesy 
intelektualne i percepcyjne), 

 nie oceniano negatywnie na forum klasy, 

 korzystano z pomocy nauczyciela wspomagają-
cego przy odczytywaniu poleceń i tekstów oraz 
przy zapisywaniu odpowiedzi. 

 metoda praktycznego 
działania (konstruowanie, 
manipulowanie działanie), 

 metody samodzielnych 
doświadczeń, 

 metody zadań stawianych 
do wykonania,  

 metoda obserwacji (zmian), 

 metoda odgrywania ról 
(inscenizacje teatralne), 

 pokaz (okazów natural-
nych, modeli ilustracji), 

 opis i pogadanka (związane 
z konkretem), 

 metody ćwiczeń utrwalają-
cych, 

 stymulacja polisensoryczna 
(poznawanie poprzez pa-
trzenie, słuchanie i dotyka-
nie), 

 metoda wpływu osobistego 
(wysuwanie sugestii, dzia-
łanie przykładem osobi-
stym, wyrażanie aprobaty i 
dezaprobaty), 

 metoda P. Dennisona 
(gimnastyka mózgu – kine-
zjologia edukacyjna). 

 wizualne pomoce dydak-
tyczne - ilustracje, modele 
przestrzenne, szablony, 
plansze, tablice, fotografie, 
mapy itp., 

 nagrane teksty lektur na 
nośnikach elektronicznych 
(e-booki, audiobooki), 

 pomoce audiowizualne, np. 
projektory 

 tablice interaktywne, 

 program komputerowy do 
odczytywania tekstu, 

 edytory tekstu, 

 kalkulatory. 

JĘZYK POLSKI 

 trudności w czytaniu i pisaniu (trudności z kojarzeniem 
określonych dźwięków - głosek, z odpowiadającymi im 
symbolami – literami, 

 trudności w rozumieniu czytanych treści, 

  trudności w samodzielnym wypowiadaniu się, formuło-
waniu wniosków i sądów, w uogólnianiu, myśleniu symbo-
licznym (abstrakcyjnym), 

Zastosowano: 

 zmniejszanie ilości, stopnia trudności i obszer-
ności zadań, 

 dzielenie materiału na mniejsze partie, wyzna-
czanie czasu na ich opanowanie i odpytywanie, 

 wydłużanie czasu na odpowiedź, przeczytanie 
lektury, 

 dobór metod dostosowany 
do indywidualnych potrzeb 
ucznia (niepełnosprawnego 
intelektualnie w stopniu 
lekkim). 
 

 dobór środków dydaktycz-
nych do indywidualnych 
potrzeb ucznia (niepełno-
sprawnego intelektualnie w 
stopniu lekkim). 
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  niski poziom rozwoju słowno-pojęciowego (odpowiadają-
cy wcześniejszej fazie rozwoju), 

 ubogie słownictwo, wadliwa struktura gramatyczna wy-
powiedzi ustnych i pisemnych, 

 słabsza sprawność manualna (rysunki, pismo miały niski 
poziom graficzny), 

 słaba umiejętność stosowania konwencjonalnych sposo-
bów zapamiętywania, 

 duże problemy z przywoływaniem z pamięci odległych 
partii materiału (słaba pamięć długotrwała, operacyjna), 

 trudności z selekcją i wychwyceniem myśli przewodniej w 
długich tekstach, 

 wolne tempo procesów umysłowych i działania. 

  odwoływanie się do znanych sytuacji z życia 
codziennego, 

 formułowanie pytań w formie zdań o prostej 
konstrukcji powołujących się na ilustrujące 
przykłady, 

 częste podchodzenie do ucznia w trakcie 
samodzielnej pracy w celu udzielania dodatko-
wej pomocy, wyjaśnień, 

 zezwalanie na dokończenie w domu niektórych 
prac wykonywanych na lekcjach, 

 prace stylistyczne przeprowadzano indywidu-
alnie w wolniejszym tempie, gdyż osoby te czę-
sto nie nadążały za klasą, 

 większą ilość czasu i powtórzeń na opanowanie 
materiału. 

 

JĘZYKI OBCE 

 trudności z prawidłową wymową, 

 trudności w zapamiętywaniu i/lub odtwarzaniu treści, 
słówek, zdań, 

 trudności w swobodnym wypowiadaniu się na określony 
temat, 

 trudności w poprawnym czytaniu i pisaniu, 

 problemy z gramatyką. 

Zastosowano: 

 zmniejszanie ilości słówek do zapamiętania, 

 pozostawianie większej ilości czasu na ich 
przyswojenie, 

 odpytywanie po uprzedzeniu, kiedy i z czego 
dokładnie uczeń będzie pytany, 

 wymagania w wypowiadaniu się na określony 
temat ograniczono do kilku krótkich, prostych 
zdań. 

 dobór metod dostosowany 
do indywidualnych potrzeb 
ucznia (niepełnosprawnego 
intelektualnie w stopniu 
lekkim). 
 

 dobór środków dydaktycz-
nych do indywidualnych 
potrzeb ucznia (niepełno-
sprawnego intelektualnie 
w stopniu lekkim). 
 

MATEMATYKA 

 trudności z wykonywaniem bardziej złożonych działań, 

 trudności z pamięciowym przyswajaniem i/lub odtwarza-
niem z pamięci wyuczonych treści (np. tabliczka mnożenia, 
skomplikowane wzory, układy równań), 

 problem z rozumieniem treści zadań, 

 potrzebę większej ilości czasu na zrozumienie i wykonanie 
zadania. 

Zastosowano: 

 częste odwoływanie się do konkretu (np. 
graficzne przedstawianie treści zadań), szerokie 
stosowanie zasady poglądowości, 

 omawianie niewielkich partii materiału 
o mniejszym stopniu trudności (pamiętając, że 
obniżenie wymagań nie może zejść poniżej re-
alizacji treści podstawy programowej), 

 podawanie poleceń w prostszej formie (dziele-
nie złożonych treści na proste, bardziej zrozu-
miałe części), 

 wydłużanie czasu na wykonanie zadania, 

 podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej 
pracy w razie potrzeby udzielenie pomocy, wy-
jaśnień, 

 mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania, 

 zadawanie do domu tyle, ile dziecko było w 
stanie samodzielnie wykonać, 

 dobór metod dostosowany 
do indywidualnych potrzeb 
ucznia (niepełnosprawnego 
intelektualnie w stopniu 
lekkim). 
 

 dobór środków dydaktycz-
nych do indywidualnych 
potrzeb ucznia (niepełno-
sprawnego intelektualnie 
w stopniu lekkim). 
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 większą ilość czasu i powtórzeń dla przyswoje-
nia danej partii materiału. 

PRZYRODA, HISTORIA 

 trudności w selekcji i wybraniu najważniejszych treści 
(tendencję do pamięciowego uczenia się wszystkiego po 
kolei), 

 problemy z zapamiętywaniem dat, nazwisk, nazw, miej-
scowości, 

 brak umiejętności przekrojowego wiązania faktów i infor-
macji. 

Zastosowano: 

 w związku z dużym problemem w selekcji i 
wyborze najważniejszych informacji z danego 
tematu wypisywano kilka podstawowych py-
tań, na które uczeń powinien znaleźć odpo-
wiedź czytając dany materiał (przy odpytywa-
niu proszono o udzielenie na nie odpowiedzi); 
podobnie postępowano przy powtórkach, 

 pozostawiano większą ilość czasu na przygo-
towanie się z danego materiału (dzielono go 
na małe części, wyznaczano czas na jego za-
pamiętanie i odpytywanie). 

 dobór metod dostosowany 

do indywidualnych potrzeb 

ucznia (niepełnosprawnego 

intelektualnie w stopniu 

lekkim). 

 

 dobór środków dydaktycz-
nych do indywidualnych 
potrzeb ucznia (niepełno-
sprawnego intelektualnie 
w stopniu lekkim). 
 

Niepełnosprawność intelek-
tualna wynikająca z autyzmu  

Deficyty w zachowaniach społecznych: 

 uczeń nie potrafił nawiązać więzi z otoczeniem i unikał 
kontaktu wzrokowego, 

 charakterystyczny był „kamienny wyraz twarzy” w sytu-
acjach, w których powinien wykazać żywą ekspresję, 

 brak zachowania antycypacyjnego, 

 brak rozumienia kierowanych do niego gestów, uśmiechu, 
nawet prostych słów, 

 wycofywanie się i zamykanie w sobie. 
Opóźnienia i deficyty w nabywaniu mowy i języka: 

 uczeń często nie mówił wcale albo tylko powtarzał słowa 
wypowiedziane przez drugą osobę, 

 w zachowaniu werbalnym pojawiały się agramatyzmy, 
neologizmy, echolalia, także nietypowa intonacja, rytm i 
tempo wypowiedzi, zwykle nieadekwatne do sytuacji, 

 brak zdolności do kolektywnej zabawy, uczenia się kon-
wencji, reguł gry i naśladownictwa, co związane było z nie-
zdolnością do rozumienia uczuć innych ludzi. 

Ograniczone, sztywne, powtarzające się zachowania i zainte-
resowania: 

 domagał się stałości i zachowania określonego porządku 
w swoim otoczeniu, 

 zmiany w najbliższym otoczeniu jak i w schemacie rytual-
nych czynności lub zabranie ulubionego przedmiotu po-
wodowały niepokój i często reakcję lękową, 

 zachowywał się jakby był sam, sam wyznaczał granice 
swojego świata, dramatycznie reagując na ich naruszanie, 

 używał różnych przedmiotów (np. ołówka, łyżeczki) zaw-
sze w ten sam, często niezgodny z przeznaczeniem spo-

Zastosowano: 

 omawianie niewielkich partii materiału i o 
mniejszym stopniu trudności, 

 podawanie poleceń w prostszej formie, 
dzielenie złożonych treści na proste, bardziej 
zrozumiałe części (im bardziej złożone zada-
nie, tym było większe prawdopodobieństwo, 
że uczeń zablokuje się i nawet nie rozpocznie 
jego wykonywania albo zaprzestanie wyko-
nywania w trakcie), 

  stosowanie pochwał ucznia, który już pamię-
tał o czymś, o czym wcześniej zapominał,  

 wprowadzanie nowych treści i zadań wymaga-
ło szczegółowych objaśnień (często bardziej 
przydatne okazywały się instrukcje obrazkowe 
w porównaniu ze słownymi bądź kombinacja 
jednych i drugich), 

 przywoływanie uwagi ucznia (uczniowie mogli 
koncentrować się na jakiś dźwiękach lub ru-
chomych obiektach i nie być w stanie odwró-
cić od nich uwagi), 

 wykorzystywanie szczególnych talentów 
ucznia (np. niewiarygodną pamięć związanej 
z przeczytanymi książkami, usłyszanymi prze-
mówieniami czy statystykami), 

 nie oceniano negatywnie na forum klasy, 

 korzystano z pomocy nauczyciela wspomaga-
jącego przy odczytywaniu poleceń i tekstów 
oraz przy zapisywaniu odpowiedzi. 

 stymulacja polisensoryczna 
(poznawanie poprzez patrze-
nie, słuchanie i dotykanie), 

 metody graficznego zapisu, 

 metoda praktycznego dzia-
łania (konstruowanie, ma-
nipulowanie działanie), 

 metody samodzielnych 
doświadczeń, 

 metody zadań stawianych 
do wykonania,  

 metoda obserwacji,  

 pokaz (okazów naturalnych, 
modeli ilustracji), 

 opis i pogadanka (związane z 
konkretem), 

 metody ćwiczeń utrwalają-
cych, 

 metoda wpływu osobistego 
(wysuwanie sugestii, działa-
nie przykładem osobistym, 
wyrażanie aprobaty i dez-
aprobaty), 

 metoda kinezjologii eduka-
cyjnej, 

 metody aktywizujące, 

 metody problemowe rozwi-
jające umiejętność krytycz-
nego myślenia, metody 

 syntezatory mowy, 

 komputerowe translatory, 

 program komputerowy do 
odczytywania tekstu, 

 edytory tekstu, 

 wizualne pomoce dydak-
tyczne - ilustracje, modele 
przestrzenne, szablony, 
plansze, tablice, fotogra-
fie, mapy itp., 

 nagrane teksty lektur na 
nośnikach elektronicznych 
(e-booki, audiobooki), 

 pomoce audiowizualne,  
np. projektory,  

 tablice interaktywne, 

 kalkulatory, 

 terminarze lub „przypomi-
nacze” komputerowe. 
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sób, 

 rozwijał szereg stereotypii: trzepotanie ramionami i ręka-
mi, kręcenie głową, grymasy, manieryzmy chodzenia, ska-
kanie na jednej (lub obu) nogach, kręcenie się wokół osi 
własnego ciała, kręcenie przedmiotami (sznurkiem. chus-
teczką itp.),  

 często kołysał się rytmicznie, 

 gromadził nadmiernie określone przedmioty, 

 przejawiał typowe są zrytualizowane, powtarzające się 
zachowania, np. kolejność ubierania się,  

Zdolności intelektualne uczniów  

 bardzo zróżnicowane, sięgające od upośledzenia umysło-
wego aż do inteligencji w normie, przy czym zdarzało się, 
że wykazywali zadziwiające uzdolnienia muzyczne, mate-
matyczne, w dyscyplinach technicznych, a także w innych 
dziedzinach, 

 mieli problemy z myśleniem abstrakcyjnym i pojęciowym, 

 odznaczali się często wybiórczymi zdolnościami np. do-
skonałą pamięcią mechaniczną, niezwykłą zręcznością 
manipulacyjną, szczególnymi zdolnościami muzycznymi, 

 jednocześnie nie potrafili wykonać niektórych najprost-
szych czynności życiowych. 

Zachowania nietypowe, niepożądane: 

 wykazywali tendencje do autoagresji (bicie się po głowie, 
uderzanie głową o przedmioty, gryzienie własnych rąk, 
wyrywanie sobie włosów itp.) w rezultacie często docho-
dziło do samookaleczenia, 

 gwałtowne przeżycie lęku najczęściej objawiało się stereo-
typowymi ruchami: zasłanianiem twarzy rękami, chowanie 
głowy w ramiona i przeraźliwy krzyk, 

 odczuwanie przyjemnych stanów wywoływało ogólną 
pobudliwość: kiwanie się, podskakiwanie, klaskanie ręka-
mi lub uderzanie nimi w ciało, 

 mieli kłopoty z jedzeniem i spaniem, 

 powtarzali stale te same dziwne zachowania lub dźwięki. 

ekspresji nastawionej na 
emocje i przeżywania, 

 relaksacja, 

 elementy biblioterapii. 

Niepełnosprawność intelek-
tualna wynikająca z Zespołu 
Aspergera 

 skłonność powracania do sztywnych, stereotypowych 
zachowań, 

 brak elastyczności poznawczej, 

 trudności w myśleniu i działaniu perspektywicznym, 

 trudności w rozumieniu i odpowiadaniu na społecz-
ne/emocjonalne sygnały, 

 trudności w rozumieniu sensu, 

 zaburzenia komunikacji pragmatycznej, 

 problemy z uwagą, 

Zastosowano: 

 omawianie niewielkich partii materiału i o 
mniejszym stopniu trudności, 

 systematyczne przywoływanie uwagi i kontak-
tu wzrokowego, 

 stosowanie prostych, jasnych komunikatów 
bezpośrednio do ucznia, 

 ustalenie systemu nagradzania za właściwe 
zachowanie i aktywność na lekcji i konse-
kwentnie jego wdrażanie i przestrzeganie, 

 metody problemowe rozwi-
jające umiejętność krytycz-
nego myślenia, 

 metody ekspresji nastawio-
ne na emocje i przeżywanie, 

 metody polisensoryczne, 

 metody praktycznego dzia-
łania, 

 metody relaksacji, 

 wizualne pomoce dydak-
tyczne - ilustracje, modele 
przestrzenne, szablony, 
plansze, tablice, fotogra-
fie, mapy itp., 

 nagrane teksty lektur na 
nośnikach elektronicznych 
(e-booki, audiobooki), 

 program komputerowy do 
odczytywania tekstu, 
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 obniżenie poziomu umiejętności w sytuacjach stresują-
cych, 

 nieprawidłowe przetwarzanie bodźców sensorycznych 
(nadwrażliwość dotykowa, zapachowa, słuchowa), 

 problemy z samodzielnym dokończeniem zadania, 

 brak inicjatywy (gdy pozostawiało się uczniów samych 
sobie mieli tendencję do stereotypowego powtarzania 
czynności), 

 trudności w zastosowaniu tego, czego nauczyli się w 
jednej sytuacji do innej sytuacji, 

 łatwość zapamiętywania wzrokowego, 

 trudności z formułowaniem dłuższych wypowiedzi ust-
nych, 

 łatwiej było im przekazać informacje w formie pisemnej, 

 kłopoty z małą motoryką, 

 kłopoty z wyobraźnią. 

 wydłużenie lub ustalenie określonego czasu 
pracy (odliczanie upływu czasu na wykonanie 
zadania), 

 przygotowanie ucznia do wszelkich zmian w 
otoczeniu i rozkładzie dnia, 

 utrzymywanie systematycznych kontaktów z 
rodzicami ucznia, 

 zachęcanie do nawiązywanie kontaktów z 
rówieśnikami, 

 dbanie o optymalną pozycję ucznia autystycz-
nego w klasie, 

 nie krytykowano, nie oceniano negatywnie na 
forum klasy, 

 korzystano z pomocy nauczyciela wspomaga-

jącego przy odczytywaniu poleceń i tekstów 

oraz przy zapisywaniu odpowiedzi. 

 metoda obserwacji,  

 pokaz (okazów naturalnych, 
modeli ilustracji), 

 opis i pogadanka (związane z 
konkretem), 

 metody ćwiczeń 
 utrwalających, 

 metoda wpływu osobistego 
(wysuwanie sugestii, działa-
nie przykładem osobistym, 
wyrażanie aprobaty i dez-
aprobaty), 

 stymulacja polisensoryczna 
(poznawanie poprzez pa-
trzenie, słuchanie i dotyka-
nie). 

 edytory tekstu, 

 pomoce audiowizualne, 
np. projektory, 

 tablice interaktywne, 

 kalkulatory, 

 terminarze „przypomina-
cze” komputerowe. 

Niepełnosprawność związana 
z dysfunkcją wzroku 
(uczniowie słabo widzący) 

 mylenie liter o podobnych kształtach, 

 mylenie wyrazów o podobnej strukturze, 

 przestawianie liter, 

 nieprawidłową technikę czytania, 

 brak rozumienia tekstu w całości, 

 wolniejsze tempo czytania związane z problemami w 
spostrzeganiu całego wyrazu, zdania, 

 problemy z rozumieniem tekstu (konieczność koncentracji 
na postrzeganiu kształtu poszczególnych liter), 

 możliwe trudności w pisaniu z uwagi na obniżoną spraw-
ność spostrzegania i zakłóconą koordynację wzrokowo – 
ruchową, 

 możliwe popełnianie wielu błędów: przestawianie, myle-
nie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne, złe rozplano-
wanie stron w zeszycie. 

Uczeń słabowidzący realizował podstawy pro-
gramowe w takim samym zakresie jak pozo-
stali uczniowie i normalnie funkcjonował w 
grupie rówieśniczej gdyż uzyska właściwe do-
stosowane do jego indywidualnych potrzeb: 

 istotne miejsca na terenie szkoły zostały 

oznaczone (np. przyklejono żółty pasek), tj. 

wejścia do klas, początek schodów, słupy na 

korytarzu itp.; poręcze przy schodach i na 

ścianach pomalowano kolorem kontrastują-

cym ze ścianami, 

 właściwie umiejscowiono ucznia w klasie 
(zapobiegając odblaskowi pojawiającemu się 
na tablicy w pobliżu okna, zapewniające wła-
ściwe oświetlenie i widoczność),  

 zapytano ucznia czy lepiej mu się pracuje, gdy 
jest widniej, czy ciemniej (ucznia ze światło-
wstrętem posadzono daleko od okna), 

 ucznia posadzono w taki sposób, aby jego 
oczy znajdowały się dokładnie na wprost czy-
tanego tekstu czy też monitora, 

 zachowywano stały układ ławek w sali, 

 dostosowano krój wielkości i grubości czcionki 

 dostosowano tło tekstu stosując zasadę 
kontrastu barw np. poprzez zakreślacze, 

 udostępniano teksty (np. testy sprawdzające 
wiedzę) w wersji powiększonej lub stosowano 

 pogadanka 

 pokaz (demonstracja doty-
kowa) 

 werbalny opis przedmiotów 
lub zjawisk 

 metody polisensoryczne 
(aktywizacja słuchu, węchu, 
dotyku czy smaku) 

     dodatkowe słowne  

 wyjaśnienie, 

 opis, 

 praca z książką, 

 instruktaż, 

 rysunek jako metoda kształ-
cenia wyobraźni i orientacji. 

 podręczniki, lektury i inne 
pomoce dydaktyczne do-
stosowane dla uczniów 
słabowidzących 

 nagrane teksty lektur na 
nośnikach elektronicznych 
(e-booki, audiobooki), 

 program komputerowy do 
odczytywania tekstu, 

 edytory tekstu, 

 dyktafony, 

 żaluzje w salach, 

 lupa, 

 sprzęt elektroniczny uła-
twiający pracę uczniowi 
słabo widzącemu  

 program powiększający 
obraz wyświetlony na 
ekranie, który jest wzbo-
gacony o moduł udźwię-
kawiający, oprogramowa-
nie użytkowe i edukacyj-
ne, dostosowane do po-
trzeb uczniów  
z wadą wzroku), 

 modele przestrzenne, mapy 
i tablice z uwypukleniami. 
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pomoce optyczne, 

 podawano modele i przedmioty do obejrzenia 
z bliska (zmniejszano dystans między uczniem 
a oglądanym obiektem), 

 zwracano uwagę na szybką męczliwość ucznia 
związaną ze zużywaniem większej energii na 
patrzenie i interpretację informacji uzyska-
nych drogą wzrokową (wydłużano czas na wy-
konanie określonych zadań), 

 umożliwiano uczniowi korzystanie z kompute-
ra na lekcji i urządzeń elektronicznych wspo-
magających ucznia słabowidzącego, 

 w geometrii wprowadzano uproszczone 
konstrukcje z ograniczoną do koniecznych 
liczbą linii pomocniczych i konstrukcje geome-
tryczne wykonywano na kartkach większego 
formatu niż zwykła kartka papieru, 

 rozmawiano z uczniem, często zadawano 
pytania - „co widzisz?” w celu sprawdzenia 
i uzupełnienia słownego trafności doznań 
wzrokowych, 

 realizowano treści programowe przy wykorzy-
stywaniu wielu zmysłów, 

 nie krytykowano i nie oceniano negatywne 
wobec klasy, 

 korzystano z pomocy nauczyciela wspomaga-
jącego przy odczytywaniu poleceń i tekstów 
oraz przy zapisywaniu odpowiedzi. 

Niepełnosprawność związana 
z dysfunkcją słuchu 

 uczeń sprawiał wrażenie nie uważającego lub śniącego na 
jawie, nie słyszał instrukcji nauczyciela, 

 pojawiały się trudności w interakcjach słownych - niechęt-
nie angażował się w działania klasowe (uczeń obawiał się 
porażki, ponieważ miał kłopoty z rozumieniem), 

 reagował nietypowo na ustne instrukcje (nie rozumiał 
zasad lub intencji innych osób), 

 miał zaburzenia mowy (niepłynność mówienia), mały 
zasób słów i pojęć, 

 słabo czytał, 

 często mylił głoski dźwięczne i bezdźwięczne, nie różnico-
wał głosek z trzech szeregów s-z-c-dz, sz-ż-cz-dż, ś-ź-ć-dź (np. 
zamiast „z” pisał każdą inną literę s, ż, sz), 

 zamieniał i gubił litery, pomijał cząstki wyrazów, mylił 
końcówki – co powodowało zmianę treści znaczenia wyra-
zów, czasem pisał bezsensowne zlepki liter – w przypadku 
niezrozumienia ich znaczenia, 

 zapewniono dobre oświetlenie klasy oraz 
miejsce dla ucznia w pierwszej ławce w rzę-
dzie od okna.  

 nauczyciel mówiąc do całej klasy, stał 
w pobliżu dziecka zwrócony twarzą w jego 
stronę - nie chodził po klasie, nie był odwró-
cony twarzą do tablicy, co utrudniałoby dziec-
ku odczytywanie mowy z jego ust, 

 mówiono do dziecka wyraźnie używając 
normalnego głosu i intonacji, unikano gwał-
townych ruchów głową czy nadmiernej gesty-
kulacji, 

 dbano o spokój i ciszę w klasie, eliminowano 
zbędny hałas m.in. zamykano okna przy ru-
chliwej ulicy, unikano szeleszczenia kartkami 
papieru, szurania krzesłami, by nie utrudniać 
dziecku rozumienia poleceń nauczyciela i wy-

 metody oparte na słowie, 

 metody oparte na obserwa-
cji, 

 metody oparte na działaniu 
praktycznym, 

 metody aktywizujące, 

 metody poszukujące, 

 metody kierowania samo-
dzielną pracą ucznia, 

 metody audytywno-
werbalne, 

 metody wzrokowo-
słuchowo-dotykowe, 
elementy integracji sensorycz-
nej. 

 aparaty słuchowe, implanty 
i inne urządzenia techniczne 
odpowiednie do wady słuchu 
(np. słuchawki), 

 bezprzewodowy system 
komunikacji – FM, 

 tablice interaktywne, 

 syntezatory mowy, 

 program komputerowy do 
odczytywania tekstu, 

 edytory tekstu, 

 komputerowe translatory, 

 komputery z oprogramo-
waniem do odczytywania 
tekstów, 

 dyktafon, 
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 duże trudności sprawiała mu poprawna pisownia, opano-
wanie gramatyki, składni i ćwiczenia stylistyczne, 

 nie był on w stanie samodzielnie czytać i zrozumieć treści 
obszernych lektur szkolnych (potrzebował więcej czasu na 
głośne czytanie), 

 miał trudności z równoczesnym wykonywaniem kilku 
czynności w tym samym czasie, nie był w stanie słuchać 
nauczyciela - co wymagało obserwacji jego twarzy - jedno-
cześnie otworzyć książkę na odpowiedniej stronie i odnaleźć 
wskazane ćwiczenie. Często więc nie nadążał za tempem 
pracy pozostałych uczniów w klasie, 

 miał problemy ze skupieniem uwagi słuchowej na tekstach 
słownych, 

  problemy w przyswajaniu wiedzy wymagającej sekwen-
cyjnego (logicznego) porządkowania faktów (przedmioty 
ścisłe: matematyka, chemia, fizyka) oraz syntetycznego 
ujmowania faktów, 

 miał trudności z kontrolowaniem emocji, można zaobser-
wować było niezrównoważenie emocjonalne, skłonność do 
załamań, nerwowość, drażliwość, płaczliwość, 

 ze względu na problemy w rozumieniu słów, uczeń prze-
jawiał trudności w zakresie nauki przedmiotów humanistycz-
nych i preferował przedmioty ścisłe, 

 trudności z percepcją muzyki, brak poczucia rytmu, pro-
blemy z odtwarzaniem piosenek oraz z nauką gry na instru-
mentach. 

powiedzi innych uczniów, czy też większego 
zmęczenia, 

 nauczyciel upewniał się czy polecenia kiero-
wane do całej klasy są właściwie rozumiane 
przez ucznia niedosłyszącego. W przypadku 
trudności zapewniał mu dodatkowe wyjaśnie-
nia, formułować inaczej polecenie, używając 
prostego, znanego uczniowi słownictwa, 

 uczeń niedosłyszący został posadzony 
w ławce ze zdolnym uczniem, zrównoważo-
nym emocjonalnie, który chętnie dodatkowo 
mu pomagał, np. szybciej otworzył książkę, 
wskazywał ćwiczenie, pozwalał przepisać no-
tatkę z zeszytu, itp., 

 podczas omawiania nowego tematu, nowych 
i ważniejszych słów, dat na lekcji historii itp., 
wypisywano je na tablicy i jak najczęściej uży-
wano pomocy wizualnych (tablic, wykresów, 
rysunków itp.), 

 aktywizowano ucznia do rozmowy poprzez 
zadawanie prostych pytań, podtrzymywanie 
jego odpowiedzi przez dopowiadanie poje-
dynczych słów, umowne gesty, mimikę twa-
rzy, 

 nauczyciele podczas lekcji często zwracali się 
do ucznia niesłyszącego, aby zmobilizować go 
do lepszej koncentracji uwagi i ułatwić mu 
lepsze zrozumienie tematu, 

 z uwagi na wolne tempo czytania, uczeń 
potrzebował więcej czasu na przeczytanie ca-
łej książki. uczeń czytając lekturę, krótkie 
opowiadanie itp. zakładał tzw. słowniczek nie-
zrozumiałych zwrotów, 

 przy ocenie prac pisemnych ucznia nie 
uwzględniano błędów wynikających z niedo-
słuchu,  

 nie oceniano ucznia negatywnie na forum 
klasy. 

 wizualne pomoce dydak-
tyczne - ilustracje, modele 
przestrzenne, szablony, 
plansze, tablice, fotografie, 
mapy itp., 

 nagrane teksty lektur na 
nośnikach elektronicznych (e-
booki, audiobooki), 

 pomoce audiowizualne, np. 
projektory, 

 filmy i wideoklipy z napi-
sami, 

 kalkulatory. 

Specyficzne trudności 
w uczeniu: 
Dysleksja 
 

 wolne tempo uczenia się i zaskakująco niskie osiągnięcia w 
nauce, nieaktywny styl uczenia się 

 nieudolność w przetwarzaniu informacji, trudności w 
czytaniu przekładające się często również na problemy ze 
zrozumieniem treści, 

 trudności w wykonywaniu zadań wymagających oderwa-
nia od konkretu, dostrzeżenia i wyobrażenia sobie układu 

 kontrolowano stopień zrozumienia samo-
dzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń, 
szczególnie podczas sprawdzianów (wolne 
tempo czytania, słabe rozumienie jednorazo-
wo przeczytanego tekstu mogło uniemożliwić 
wykazanie się wiedzą z danego materiału), 

 ze względu na wolne tempo czytania lub/i 

 metody problemowe rozwi-
jające umiejętność krytycz-
nego myślenia, 

 stymulacja polisensoryczna 
(poznawanie poprzez pa-
trzenie, słuchanie i dotyka-
nie), 

 wizualne pomoce dydak-
tyczne - ilustracje, modele 
przestrzenne, szablony, 
plansze, tablice, fotografie, 
mapy itp., 

 nagrane teksty lektur na 
nośnikach elektronicznych 
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przestrzennego, 

 trudności z prawidłowym spostrzeganiem i różnicowaniem 
elementów graficznych, 

 trudności z dokonywaniem syntezy skomplikowanych 
układów na podstawie danych elementów, 

 wolne tempo czytania, zniekształcenia wyrazów, 

 trudności w werbalizowaniu myśli i sądów, poprawnym 
budowaniu zdań i zwrotów, trudności w rozumieniu zło-
żonych poleceń słownych i dłuższych ustnych wypowiedzi, 

 błędy w pisaniu typu wzrokowego i słuchowego, 

 niezdolność przewidywania konsekwencji społecznych, 

 niską motywację, 

 nieuwagę, rozkojarzenie, 

 słabą organizację, 

 nadpobudliwość, impulsywność. 

pisania zmniejszano ilość zadań (poleceń) do 
wykonania w przewidzianym dla całej klasy 
czasie lub wydłużano czas pracy ucznia. Formy 
te stosowano zamiennie – by uczeń pozosta-
wiony w klasie dłużej niż rówieśnicy, nie był 
narażony na komentarze z ich strony i sam nie 
zaczął rezygnować z dodatkowego czasu, 

 pisemne sprawdziany ograniczały się do 
sprawdzanych wiadomości, wskazane tym 
samym było stosowanie testów wyboru, zdań 
niedokończonych, tekstów z lukami – pozwoli-
ło to uczniowi skoncentrować się na kontro-
lowanej tematyce, a nie na poprawności pisa-
nia, 

 preferowano wypowiedzi ustne, sprawdzanie 
wiadomości odbywało się często i dotyczyło 
krótszych partii materiału, pytania kierowane 
do ucznia były precyzyjne, 

 unikano wyrywania do odpowiedzi, jeśli to 
było możliwe uprzedzano ucznia (na przerwie 
lub na początku lekcji), że będzie dzisiaj pyta-
ny, w ten sposób umożliwiano mu przypo-
mnienie wiadomości, skoncentrowanie się, a 
także opanowanie zapięcia emocjonalnego 
często blokującego wypowiedź, 

 posadzono ucznia blisko nauczyciela, dzięki 
temu zwiększyła się jego koncentracja uwagi, 
ograniczeniu uległa ilość bodźców rozprasza-
jących, wzrosła bezpośrednia kontrola na-
uczyciela, bliskość tablicy pozwoliła zmniej-
szyć ilość błędów przy przepisywaniu, 

 dbano o to, aby zadania były interesujące, 
modyfikowano zadania tak, aby były one inte-
resujące i nowatorskie – pozwalało to zdobyć 
uwagę ucznia, 

 nagradzano ucznia za poprawę wyników w 
nauce, 

 nie oceniano ucznia negatywnie na forum 
klasy. 

  

 metody poszukujące, 

 metody kierowania samo-
dzielną pracą ucznia, 

 metody oparte na działaniu 
praktycznym, 

 pokaz (okazów naturalnych, 
modeli ilustracji), 

 opis i pogadanka  
(związane z konkretem), 

 metoda obserwacji,  

 drama,  

 metody ćwiczeń utrwalają-
cych. 

(e-booki, audiobooki), 

 filmy i wideoklipy z napi-
sami, 

 teksty z Internetu, 

 oprogramowanie tworzące 
mapy opowiadań, 

 terminarze lub „przypomi-
nacze” komputerowe, 

 program komputerowy do 
odczytywania tekstu, 

 edytory tekstu, 

 dyktafon, 

 kalkulator. 

 JĘZYK POLSKI 

 trudności w opanowaniu techniki czytania tj.: gło-
skowanie, sylabizowanie, przekręcanie wyrazów, do-
myślanie się, wolne lub nierówne tempo, pauzy, nie-
zwracanie uwagi na interpunkcję, 

 nie wymagano, by uczeń czytał głośno przy klasie 
nowy tekst, wskazywano wybrane fragmenty dłuższych 
tekstów do opracowania w domu,  

 dawano więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, 

 dobór metod dostoso-
wany do indywidual-
nych potrzeb ucznia 
dyslektycznego. 

 dobór środków dydak-
tycznych do indywidu-
alnych potrzeb ucznia 
dyslektycznego. 
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 niepełne rozumienie treści tekstów i poleceń, uboż-
sze słownictwo, 

 trudności w pisaniu, szczególnie ze słuchu, liczne 
błędy np.: mylenie z-s, d- t, k –g, 

 błędy w zapisywaniu zmiękczeń, głosek i- j, 

 błędy w zapisywaniu głosek nosowych ą - om, ę – 
em, 

 opuszczanie, dodawanie, przestawianie,  
podwajanie liter i sylab, 

 błędy gramatyczne w wypowiedziach ustnych i 
pisemnych, 

 trudności w formułowaniu wypowiedzi pisemnych na 
określony temat, 

 trudności w uczeniu się ze słuchu na lekcji, korzysta-
niu z wykładów, zapamiętywaniu, rozumieniu poleceń 
złożonych, instrukcji, 

 trudności z zapamiętaniem liter alfabetu, mylenie 
liter podobnych kształtem l-t-ł, 

 mylenie liter zbliżonych kształtem, lecz inaczej uło-
żonych w przestrzeni b-d-g-p, w-m, 

 opuszczanie drobnych elementów graficznych liter 
/kropki, kreski/, 

 błędy w przepisywaniu i pisaniu z pamięci, 

 nieprawidłowe trzymanie przyborów do pisania, 

 wolne tempo pisania, męczliwość ręki, 

 niekształtne litery, nieprawidłowe łączenia - obniżo-
na czytelność pisma, 

 nieumiejętność zagospodarowania przestrzeni kartki. 

instrukcji, szczególnie podczas  samodzielnej pracy lub 
sprawdzianów, w miarę potrzeby pomagano w ich od-
czytaniu, 

 starano się w miarę możliwości przygotowywać 
sprawdziany i kartkówki w formie testów, 

 czytanie lektur szkolnych lub innych opracowań 
rozkładano w czasie, pozwalać na korzystanie z nagra-
nych lektur, 

 uwzględniano trudności w rozumieniu treści, szcze-
gólnie podczas samodzielnej pracy z tekstem, dawano 
więcej czasu, instruowano lub zalecano przeczytanie 
tekstu wcześniej w domu, 

 częściej sprawdzano zeszyty szkolne ucznia, ustalano 
sposoby poprawy błędów, czuwano nad wnikliwą ich 
poprawą, oceniano poprawność  i sposób wykonania 
prac, 

 dawano uczniowi czas na przygotowanie się do 
pisania dyktanda poprzez podanie mu trudniejszych 
wyrazów, a nawet wybranych zdań, które wystąpią w 
dyktandzie; dawano też teksty z lukami lub zadawano 
pisanie z pamięci, 

 nie omawiano błędów wobec całej klasy, 

 w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi 
pisemnych uczono tworzenia schematów pracy, pla-
nowania kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, 
zakończenie), 

 pomagano w doborze argumentów, jak również 
odpowiednich wyrażeń i zwrotów, 

 nie obniżano ocen za błędy ortograficzne i graficzne 
w wypracowaniach, 

 podawano uczniom jasne kryteria oceny prac pisem-
nych (wiedza, dobór argumentów, logika wywodu, 
treść, styl, kompozycja, itd.), 

 dawano więcej czasu na prace pisemne, sprawdzano, 
czy uczeń skończył notatkę z lekcji, w razie potrzeby 
skracano wielkość notatek, 

 przypadku trudności z odczytaniem pracy odpytywa-
no ucznia ustnie, 

 pozwalano na wykonywanie prac na komputerze. 
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 JĘZYKI OBCE 

 trudności z zapamiętaniem słówek, struktur 
gramatycznych, 

 problemy z budowaniem wypowiedzi ust-
nych, 

 trudności z rozumieniem i zapamiętywaniem 
tekstu mówionego lub nagranego na taśmę, 

 problemy z odróżnianiem słów podobnie 
brzmiących, 

 błędy w pisaniu - trudności z odróżnianiem 
wyrazów podobnych - gubienie drobnych 
elementów graficznych, opuszczanie i prze-
stawianie liter, 

 trudności z poprawnym pisaniem, pomimo 
dobrych wypowiedzi ustnych, 

 kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej 
formie gramatycznej, 

 gubienie drobnych elementów graficznych, 
opuszczanie i przestawianie liter, 

 trudności z poprawnym pisaniem, pomimo 
dobrych wypowiedzi ustnych, 

 kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej 
formie gramatycznej. 

 dawano łatwiejsze zadania, 

 nie wyrywano do natychmiastowej odpowiedzi, dawa-
no więcej czasu na zastanowienie się i przypomnienie 
słówek, zwrotów, 

 dawano więcej czasu na opanowanie określonego 
zestawu słówek, 

 w fazie prezentacji leksyki zwalniano tempo wypowia-
danych słów i zwrotów, a nawet wypowiadano je prze-
sadnie poprawnie, 

 nowe wyrazy objaśniano za pomocą polskiego odpo-
wiednika, w formie opisowej, podania synonimu, an-
tonimu, obrazka, tworzenia związku z nowym wyra-
zem, 

 w zapamiętywaniu pisowni stosowano wyobrażanie 
wyrazu, literowanie, pisanie palcem na ławce, pisanie 
ze zróżnicowaniem kolorystycznym liter, 

 przy odczytywaniu tekstu przez nauczyciela pozwalano 
na korzystanie z podręcznika, 

 w nauczaniu gramatyki stosowano algorytmy w postaci 
graficznej wykresów, tabeli, rysunków, 

 podczas prezentacji materiału zestawiano zjawiska 
gramatyczne języka polskiego ze zjawiskami grama-
tycznymi charakterystycznymi dla języka obcego, 

 prowadzono rozmówki na tematy dotyczące uczniów, 

 dawano więcej czasu na wypowiedzi ustne i prace 
pisemne, 

 liberalnie oceniano poprawność ortograficzną  i gra-
ficzną pisma, 

 oceniano za wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie 
języka, kładziono większy nacisk  na wypowiedzi ustne. 

  

 MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA 

 nieprawidłowe odczytywanie treści zadań 
tekstowych, 

 niepełne rozumienie treści zadań, poleceń, 

 trudności z wykonywaniem działań w pa-
mięci, bez pomocy kartki, 

 problemy z zapamiętywaniem reguł, defini-
cji, tabliczki mnożenia, 

 problemy z opanowaniem terminologii (np. 
nazw, symboli pierwiastków i związków 
chemicznych), 

 błędne zapisywanie i odczytywanie liczb 
wielocyfrowych (z wieloma zerami i miej-

 naukę tabliczki mnożenia, definicji, reguł wzorów, 
symboli chemicznych rozłożono w czasie, często przy-
pominano i utrwalano, 

 nie wyrywano do natychmiastowej odpowiedzi, przy-
gotowywano wcześniej zapowiedzią, że uczeń będzie 
pytany, 

 w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdza-
no, czy uczeń przeczytał treść zadania i czy prawidłowo 
ją zrozumiał, w razie potrzeby udzielano dodatkowych 
wskazówek, 

 w czasie sprawdzianów zwiększano ilość czasu na 
rozwiązanie zadań, 

 dobór metod dostoso-
wany do indywidualnych 
potrzeb ucznia dyslek-
tycznego. 

 dobór środków dydak-
tycznych  
do indywidualnych po-
trzeb ucznia dyslektycz-
nego. 
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scami po przecinku), 

 przestawianie cyfr (np. 56-65), 

 nieprawidłową organizację przestrzenną 
zapisu działań matematycznych, przekształ-
cania wzorów, 

 mylenie znaków działań, odwrotne zapisy-
wanie znaków nierówności, 

 nieprawidłowe wykonywanie wykresów 
funkcji, 

 trudności z zadaniami angażującymi wy-
obraźnię przestrzenną w geometrii, 

 niski poziom graficzny wykresów i rysunków, 
nieprawidłowe zapisywanie łańcuchów re-
akcji chemicznych. 

 

 dawano uczniowi do rozwiązania w domu podobne 
zadania, 

 uwzględniano trudności związane z myleniem znaków 
działań, przestawianiem cyfr, zapisywaniem reakcji 
chemicznych, itp., 

 materiał sprawiający trudność dłużej utrwalano, dzie-
lono na mniejsze partie, 

 oceniano tok rozumowania, nawet gdy ostateczny 
wynik zadania był błędny, co wynikało z pomyłek ra-
chunkowych, 

 oceniano dobrze, jeśli wynik zadania był prawidłowy, 
choćby strategia dojścia do niego była niezbyt jasna, 
gdyż uczniowie dyslektyczni często prezentowali styl 
dochodzenia do rozwiązania niedostępny innym oso-
bom, będący na wyższym poziomie kompetencji. 

 GEOGRAFIA, BIOLOGIA, HISTORIA 

 trudności z zapamiętywaniem nazw geogra-
ficznych, terminologii z biologii i chemii 
(dłuższe nazwy, nazwy łacińskie), nazwisk z 
historii, 

 trudności z opanowaniem systematyki  
(hierarchiczny układ informacji), 

 zła orientacja w czasie (chronologia, daty), 

 trudności z czytaniem i rysowaniem map 
geograficznych i historycznych, 

 trudności z orientacją w czasie i w prze-
strzeni (wskazywanie kierunków na mapie i 
w przestrzeni, obliczanie stref czasowych, 
położenia geograficznego, kąta padania 
słońca itp.), 

 problemy z organizacją przestrzenną sche-
matów i rysunków, 

 trudności z zapisem i zapamiętaniem łańcu-
chów reakcji biochemicznych. 

 uwzględniano trudności z zapamiętywaniem nazw, 
nazwisk, dat, 

 w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagano, 
dawano więcej czasu na przypomnienie, wydobycie z 
pamięci nazw, terminów, dyskretnie naprowadzano, 

 częściej powtarzano i utrwalano materiał, 

 podczas uczenia stosowano techniki skojarzeniowe 
ułatwiające zapamiętywanie, 

 wprowadzano w nauczaniu metody aktywizujące, 
angażujące jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk, wzrok, 
słuch), używano wielu pomocy dydaktycznych, uroz-
maicano proces nauczania, 

 różnicowano formy sprawdzania wiadomości i umie-
jętności tak, by ograniczyć ocenianie na podstawie pi-
semnych odpowiedzi ucznia, 

 przeprowadzano sprawdziany ustne z ławki, niekiedy 
nawet odpytywano indywidualnie, 

  często oceniano prace domowe. 

 dobór metod dostoso-
wany do indywidual-
nych potrzeb ucznia 
dyslektycznego. 

 dobór środków dydak-
tycznych do indywidu-
alnych potrzeb ucznia 
dyslektycznego. 

 PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE I WYCHOWANIE FIZYCZNE 

  trudności w liczeniu.  oceniano przede wszystkim tok rozumowania, a nie 
techniczną stronę liczenia. Zły wynik końcowy wcale 
nie świadczył o tym, że dziecko nie rozumiało zagad-
nienia, 

 dostosowanie wymagań dotyczyło formy sprawdzenia 
wiedzy poprzez koncentrację na prześledzeniu toku 
rozumowania w danym zadaniu i jeśli był on poprawny 
- wystawiano uczniowi oceny pozytywne, 

 nie krytykowano, nie oceniano negatywnie na forum 
klasy. 

 dobór metod dostoso-
wanych do indywidual-
nych potrzeb ucznia 
(patrz dysleksja) 

 kalkulator  

 tablice z wzorami mate-
matycznymi arkusze 
kalkulacyjne 
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Dysgrafia  brzydkie, nieczytelne pismo  dostosowanie wymagań dotyczyło formy sprawdzania 
wiedzy, a nie treści. Wymagania merytoryczne, co do 
oceny pracy pisemnej były ogólne, takie same, jak dla 
innych uczniów, natomiast sprawdzenie pracy było 
niekonwencjonalne. Np., jeśli nauczyciel nie mógł 
przeczytać pracy ucznia, prosił go, aby uczynił to sam 
lub przepytywał ucznia ustnie z tego zakresu materia-
łu, 

 akceptowanie było pismo drukowane, pismo na kom-
puterze, zwłaszcza prac obszernych (wypracowań, re-
feratów), 

 nie krytykowano estetyki pisma,  

 korzystano z pomocy nauczyciela wspomagającego, 
który zapisywał odpowiedzi ucznia. 

 dobór metod dostoso-
wany do indywidualnych 
potrzeb ucznia dyslek-
tycznego. 

 komputer  
z oprogramowaniem 
„przewidującym” słowa, 

 edytory (umożliwiające 
sprawdzanie popraw-
ności gramatycznej). 

Dysortografia   trudności z poprawną pisownią pod wzglę-
dem ortograficznym, fonetycznym, inter-
punkcyjnym itd. 

 dostosowanie wymagań dotyczyło formy sprawdzania 
i oceniania wiedzy z tego zakresu, 

 przeprowadzano sprawdziany polegające na uzasad-
nianiu pisowni wyrazów, odwołując się do znajomości 
zasad ortograficznych, 

 oceniano odrębnie merytoryczną stronę pracy i odręb-
nie poprawność pisowni, nie wpisując tej drugiej oceny 
do dziennika, 

 dysortografia nie uprawniała do zwolnienia ucznia z 
nauki ortografii i gramatyki, 

 pozwalano uczniom na korzystanie  
ze słowników ortograficznych podczas pisania wypra-
cowań, prac klasowych, 

 nie oceniano negatywnie za błędy ortograficzne, fone-
tyczne, interpunkcyjne, itd. 

 dobór metod dostoso-
wany do indywidual-
nych potrzeb ucznia 
dyslektycznego. 

 komputer  
z oprogramowaniem 
sprawdzającym po-
prawność pisowni. 

Uczeń z ADHD 
(zespołem nadpobudliwości psychoru-
chowej z deficytem uwagi, zespołem 
hiperkinetycznym) 

Zespół ten objawiał się trwałymi sposobami 
zachowania, układającymi się w charaktery-
styczną triadę objawów: 
1. Zaobserwowano problemy z utrzymaniem 
uwagi – charakteryzowały się krótkim czasem 
skupienia uwagi na lekcji, trudnościami w 
koncentracji, nieumiejętnością wybrania tego, 
na czym w danym momencie należało się 
skupić oraz bardzo łatwym rozpraszaniem się 
pod wpływem bodźców zewnętrznych. 
2. Zaobserwowano problemy z impulsywnością 
i kontrolą zachowań, wykonywanie przez 
ucznia czynności bez przewidywania jakie 
mogą być ich następstwa; uczeń „najpierw 
działał, a potem myślał”. 
3. Zaobserwowano nadmierną ruchliwość 

 stworzono uczniowi uporządkowane środowisko,  

 zapewniono metody wychowania i nauczania dopaso-
wane do możliwości i potrzeb ucznia, 

 miała miejsce stała współpraca między rodzicami i 
nauczycielami, np. umawianie się z rodzicami na coty-
godniowy telefoniczny kontakt lub wprowadzenie ze-
szytu, w którym zapisywane były ważne informacje, 

 nie karano ucznia za objawy ADHD, 

 nie wzmacniano niewłaściwych zachowań, 

 mówiono tak, aby uczeń usłyszał co do niego się mówi, 

 dzielono długie, złożone zadania, polecenia na etapy, 
ze względu na zaburzenia uwagi,  

 początek każdej uporządkowanej działalności był jasno 
i wyraźnie zaakcentowany np. „Uwaga, zaczynamy pi-
sać” (uczeń z ADHD bardzo łatwo przechodził od sen-

 stymulacja polisenso-
ryczna (poznawanie 
poprzez patrzenie, słu-
chanie i dotykanie) 

 metody poszukujące 

 metody kierowania 
samodzielna pracą 
ucznia 

 metody oparte na dzia-
łaniu praktycznym 

 pokaz (okazów natural-
nych, modeli ilustracji) 

 opis i pogadanka (zwią-
zane z konkretem), 

 drama, 

 nagrane teksty lektur na 
nośnikach elektronicz-
nych (e-booki, audio-
booki) 

 program komputerowy 
do odczytywania tekstu 

 edytory tekstu 

 terminarze lub „przypo-
minacze” komputerowe 

 wizualne pomoce dydak-
tyczne - ilustracje, mo-
dele przestrzenne, sza-
blony, plansze, tablice, 
fotografie, mapy, itp., 

 pomoce audiowizualne,  
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ucznia nie mającą nic wspólnego z wykonywa-
niem przez niego zadania: 

 uczniowie z ADHD byli w ciągłym biegu., 
poszukiwali wrażeń, byli obdarzeni mnó-
stwem energii, aktywni, wiecznie w ruchu, 

 przychodziło im do głowy mnóstwo pomy-
słów jednocześnie, mieli problemy z dopro-
wadzeniem spraw do końca, często odkłada-
li powierzone im zadanie, 

 miewali zmienne nastroje, w mgnieniu oka 
mogli przejść z radości do przygnębienia, bez 
żadnej widocznej przyczyny, 

 łatwo ich było rozdrażnić, a nawet rozwście-
czyć, szczególnie wtedy, gdy im się prze-
szkadzało,  

 mieli spore luki w pamięci, 

 mieli nadmiar energii i nadruchliwość, 

 byli  hałaśliwi i niegrzeczni, mieli ogromny 
temperament, 

 zawsze „zawalali”, zapominali, gubili się, 
„wpadali w szał”, wdawali się w dyskusje z 
nauczycielem, popełniali „gafy”, trudno za 
nimi było nadążyć, 

 w rozmowie przeskakiwali z tematu na 
temat. 

 

sownej, uporządkowanej działalności np. wykonywa-
nia zadań, do działalności nieuporządkowanej - dłuba-
nie cyrklem w ławce, ale bardzo trudno przechodził 
drogę odwrotną), 

 uczeń z zaburzeniami uwagi może pracować krótko. 
Dlatego pozwalano mu w jego naturalnym rytmie ode-
rwać się od pracy, 

 pochodną zaburzeń uwagi jest zapominanie, dlatego 
zawsze sprawdzano, czy zapisał co jest zadane, co ma 
przynieść na jutro,  

 uczeń musiał bardzo wyraźnie wiedzieć jakie zachowa-
nia są niedopuszczalne i jakie za to grożą konsekwen-
cje. (ZASADY – KONSEKWENCJE), 

 uczeń z ADHD zawsze siedział w pierwszej ławce, jak 
najbliżej nauczyciela, albo sam, albo posadzony z naj-
spokojniejszym uczniem w klasie, 

 uczono porządkowania i organizowania swojej wiedzy 
oraz tworzenia notatek (np. sporządzanie planów, 
schematów itp.), 

 ustalano z dzieckiem, ze może kręcić się w obrębie 
ławki, machać nogami ale kategorycznie zakazane jest 
wychodzenie z ławki. Ponieważ każda okazja do ruchu 
była wskazana, proszono, aby uczeń rozdał kolegom z 
klasy pomoce szkolne, przyniósł mapę, kredę, starł ta-
blicę itp. W ten sposób zmniejszano niepożądaną na-
druchliwość, a także stwarzano możliwość, by poczuł 
się ważnym, potrzebnym i akceptowanym), 

 ćwiczenia kierujące 
aktywnością ruchową 
ucznia i poprawiające 
jego zdolność skupienia 
uwagi i koncentracji, 

 elementy muzykoterapii, 

 elementy biblioterapii, 

 relaksacja, 

 elementy arteterapii, 

 metody interakcyjne, 

 elementy integracji 
sensorycznej, 

 elementy socjoterapii. 

np. projektory 

 kalkulatory. 
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Wnioski z przeprowadzonych obserwacji: 
Indywidualizacja pracy z uczniem przejawiała się dostosowaniem wymagań edukacyjnych na każdych w/w zaję-
ciach prowadzonych przez nauczyciela do potrzeb ucznia. Dotyczy takiej organizacji pracy, gdzie – kierując swo-
ją uwagę na poszczególnych uczniów – nauczyciel dostosowywał do ich predyspozycji zasady, metody i formy 
pracy oraz ocenianie i mierzenie postępów. Indywidualizacja w obserwowanych zajęciach stosowana była na 
różne sposoby. 

1. Prowadzono lekcje na kilku poziomach nauczania poprzez: 
1) Dzielenie uczniów na grupy, które – w zależności od tematu i rodzaju wykonywanych zadań – różniły się 

liczebnością i składem, np.: 

 każda grupa składała się z uczniów o zróżnicowanych uzdolnieniach i wiadomościach; uczniowie 
z trudnościami współpracowali ze zdolniejszymi i uczyli się od nich. Wyniki pracy grupy referował 
najsłabszy uczeń w zespole, a pozostali mogli jego wypowiedź uzupełniać; 

 każdą grupę tworzyli uczniowie o zbliżonym poziomie wiedzy i podobnych kompetencjach. Nauczyciel 
różnicował zadania stawiane przed poszczególnymi grupami i tak je dobierał, aby były one jak 
najbardziej dopasowane do możliwości uczniów wchodzących w skład danego zespołu. 

2) Akceptowanie faktu, że każdy uczeń pracuje w swoim własnym rytmie i na odpowiednim dla siebie 
poziomie. Określano limit czasu na daną pracę - dawano go „za dużo”, tak żeby uczniowie mogli „pokonać 
zegar”. 

3) Stosowanie na lekcjach kart dydaktycznych, tzw. Kart pracy, które umożliwiały każdemu uczniowi 
omawianie kolejnych partii materiału w swoim własnym tempie. Dawanie poleceń typu: „Spróbuj 
rozwiązać”, „Zrób, które możesz”, „Zrób, ile możesz”, „Rozwiąż, które chcesz”, „Napisz, ile zdążysz”. 

4) Wykorzystywanie materiałów odwołujących się do wielu zmysłów: multimedialnych gier dydaktycznych, 
łamigłówek, krzyżówek, itp. 

5) Stosowanie metod polisensorycznych, czyli wielozmysłowego uczenia się (prezentacje multimedialne, 
programy komputerowe, modele, makiety itp.).oraz metod interaktywnych (burza mózgów, mapa 
mentalna, plakat, folder, portofolio, eksperyment, doświadczenie, instruktaż, praca konstrukcyjna itp.). 

6) Wykorzystywanie pierwszej lekcji z nowego tematu lub działu do aktywizowania uczniów z trudnościami. 
Proszono ich o wyjaśnienie nowego pojęcia, rozwiązanie prostego przykładu na tablicy lub wskazanie 
odpowiednich wielkości. Przeważnie polecenia wykonywane były poprawnie, co było podstawą do 
wystawienia pozytywnej oceny. 

7) Upewnienie się, że zlecone uczniowi zadanie lub ćwiczenie ma wyraźną strukturę, jest dobrze określone i 
mieści się w granicach jego możliwości. Pierwsza część przeważnie była łatwa lub na tyle uczniowi znajoma, 
żeby mógł ją prawidłowo wykonać i już na wstępie doświadczyć sukcesu. 

8) Dopilnowanie, by uczeń powtórzył instrukcję w celu upewnienia się, że wie, co ma robić. 
2.  Nauczyciele stosowali różne metody podpowiedzi: 

1) Formułowali jasne, konkretne pytania lub doprowadzali ucznia na właściwy trop, co musi być zrobione, aby 
osiągnąć pożądany poziom wykonania. 

2) Podawali na kartkach dyspozycje, które pozwalały krok po kroku znaleźć odpowiednie rozwiązanie, np. zada-
nie pytań naprowadzających, będących wskazówką, w jaki sposób wykonać daną formę ćwiczeniową. 

3) Wcześniej podawali szczegółowe zagadnienia do tematu, z poleceniem zebrania materiałów dotyczących 
jednego, wybranego zagadnienia. 

4) Przedstawiali wzór wykonania zadania, np.: 

 gotowe wzory, ale na inny temat niż opracowany w klasie; 

 tekst rozwiązania na opracowany temat, ale z lukami do uzupełnienia; 

 podawali na kartkach słowniczki tematyczne, wyjaśnienia obcych wyrazów lub trudniejszych pojęć, 
których zastosowanie pomoże rozwiązać zadanie. 

3. Aranżowali współpracę między uczniami: 
Sadzali w ławkach uczniów z trudnościami przy uczniach przeciętnych, z którymi się przyjaźnią i prosili tych 
drugich, żeby pomagali im przy rozwiązywaniu zadań, przypominali o upływie czasu itp. 
1) Przy powtarzaniu omówionego materiału i utrwalaniu wiedzy nauczyciele  stosowali autotesty typu: 

 „dyktando twórcze”, gdzie uczniowie sami w małych grupach układali tekst do zapisania, a najlepszy 
z nich - „nauczyciel” - dyktował go wszystkim; 

 „moja klasówka” - uczniowie konstruowali po dwa lub trzy pytania bądź zadania dla kolegi z ławki 
i sami oceniali ich wykonanie. 

2) Nauczyciele starali się, aby każdy uczeń z trudnościami odrabiał lekcje lub przygotowywał się do sprawdzianu 
z kolegą, który mieszka blisko niego (takie kierowali pod koniec lekcji prośby). 
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4. Różnicowali prace domowe pod względem stopnia trudności, sposobu i formy wykonania: 
1) Dokładnie wyjaśniali temat, treści i cel pracy domowej oraz ukazywali związek z zagadnieniami omawianymi 

na zajęciach. 
2) Mobilizowali uczniów do odrabianie zadań domowych poprzez systematyczną kontrolę prowadzoną przez 

nauczyciela. 
3) Przydzielali uczniom mało zróżnicowane zadania: obowiązkowe, dodatkowe dla chętnych oraz proponowane 

przez nich samych. 
4) Podawali instrukcję wykonawczą i techniki wykonania – udzielali wskazówek rzeczowych i metodycznych, 

wskazywali środki potrzebne do wykonania zadania domowego. 
5) Udzielali odpowiedzi na pytania uczniów i dodatkowe wyjaśnienia. 
6) Sprawdzali, poprawiali i oceniali pracę domową. 

5. Kontrolowali wiadomości i umiejętności: 
1) Stosowali wszelkie możliwe formy: odpowiedzi słowne i pisemne, rysunki, diagramy, układanki, krzyżówki, 
schematy, prace wykonane z użyciem piktogramów, wyciągi ze stron internetowych, wydruki, kopie z wydaw-
nictw i z prasy, prezentacje multimedialne. 
2) Różnicowali sprawdziany: 

 zadania sprawdzały wiadomości konieczne i podstawowe; 

 zadania były ułożone w formie testów wyboru lub testów wielostronnego wyboru albo testów z lukami 
do uzupełnienia; 

 punktacja do zadań była jednakowa, bez względu na ich stopień trudności; 

 uczeń mógł opracować: 
– jeden temat lub jedno zadanie spośród dwóch lub trzech danych do wyboru; 
– wypowiedź na jeden temat, ale z możliwością wyboru dowolnej jej formy. 

3) Pozwalali uczniowi z trudnościami na korzystanie z notatek, podręcznika, kalkulatora itp. 
6. Oceniali postępy ucznia: 

1) Nauczyciele oceniali ucznia zgodnie z wpisami w WSO, które dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

2) Informowali o sytuacji oceniania, czyli zapoznawali uczniów z regułami: kiedy, co i jak będzie podlegało oce-
nie. Przed sprawdzianami dawali uczniowi kartkę zawierającą szczegółowy zakres materiału do uzyskania 
pozytywnej oceny. 

Dbali o to, by: 

 oceniać ucznia za to, czego się nauczył, a nie za to, czego jeszcze nie umie; 

 nie pominąć w ocenie żadnych dobrych stron aktywności ocenianego ucznia; 

 ocena była adekwatna do możliwości ucznia, a nie wynikała z porównania go z innymi; 

 ocena miała charakter wspierający, zawierała konkretne wskazówki: 
- instrukcje do dalszej pracy ucznia. 

7. Stosowali indywidualne zalecenia wyrównawcze, które każdorazowo były dostosowywane 
do rodzaju ujawnionych u ucznia trudności, braków i zaległości, np. przez: 

1) Umożliwienie indywidualnych spotkań ucznia z nauczycielem poprzez podanie do wiadomości uczniów sta-
łych terminów konsultacji. 

2) Powtarzanie z uczniami słabo opanowanych partii materiału, z zastosowaniem prostych i jasnych sformuło-
wań typu: „narysuj”, „przeczytaj”, „wybierz”, „dopasuj” – prawidłowo nie stosowali rozbudowanych pole-
ceń o charakterze wyjaśniającym. Wszelkie wyjaśnienia były poparte obrazem: rysunkiem, zdjęciem, makie-
tą itp. 

8. Przygotowali otoczenie wspierające nauczyciela w indywidualizacji: 
1) W sposób przemyślany ustawiali ławki i krzesła, które, umożliwiły różne formy aktywności uczniów w czasie 

lekcji.  
2) Miało miejsce ustawienie na regałach pomocy dydaktycznych będących w codziennym użytku. W indywidu-

alizacji pracy poprzez otwarte formy nauczania uczniowie mogli korzystać z wielu środków dydaktycznych, 
bez konieczności posiadania kompletu przez każdego ucznia. 

3) Zagospodarowali ściany, drzwi, okna i parapety na zamieszczenie informacji organizacyjnych, np. podziału 
uczniów na małe grupy, tygodniowego lub miesięcznego planu pracy czy instrukcji nt. odrabiania pracy do-
mowej. 

Wnioski z przeprowadzonych obserwacji doraźnych: 
1. Nie wszystkie zaplanowane obserwacje zostały przez dyrektora przeprowadzone, ze względu na zawie-

szanie zajęć i strajk nauczycieli. Przeprowadzone zaplanowane i doraźne obserwacje potwierdzają, że 
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nauczyciele w zdecydowanej większości poprawnie konstruują jednostkę dydaktyczną, zachowując 
właściwe proporcje czasu na poszczególne ogniwa lekcji.  

2. W 10 % obserwowanych zajęć nie wystąpiło podsumowanie celów lekcji, a nauczyciele nie uzyskali in-
formacji zwrotnej o stopniu opanowania kształconej umiejętności. W tych przypadkach naruszono 
podstawową normę postępowania dydaktycznego: zasadę stopniowania trudności systematyczności.  

3. Dodatkowa analiza ocen z prac pisemnych wskazała, że nauczyciele realizują „program” bez zwracania 
uwagi na fakt, że uczniowie nie są przygotowani do odbioru coraz bardziej trudnych treści kształcenia. 

4. Nauczyciele prowadzili lekcje różnymi metodami: 20% wykorzystało metody podawcze wykład, poga-
danka, opowiadania, opis, prelekcja), 25% wykorzystało metody problemowe, w tym wykład proble-
mowy, 55% obserwowanych zajęć prowadzona była metodami i formami aktywizującymi (praca 
w grupach, „ burza mózgu”). 

5. Większość nauczycieli nie potrafiła uzasadnić doboru metody nauczania do zdiagnozowanych stylów 
uczenia się danej grupy. Wszyscy wskazywali, że w ich ocenie oraz z praktyki w nauczaniu obrana me-
toda nauczania jest najbardziej efektywna. 

6. W przypadku jednego nauczyciela języka angielskiego, dyrektor wielokrotnie uczestniczył w zajęciach 
z powodu problemów wychowawczych z grupami uczniów.  

7. Szczególnej uwadze nadzorujących podlegała ocena stosowania zasad nauczania. Nauczyciele w więk-
szości je stosowali. Zaobserwowano posiłkowanie się: 

1) zasadą świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania-uczenia się, 
Nauczyciele przedstawiali cel, jakiemu służyć mają nabywane umiejętności i wiadomości, w jakich momentach 
życia będą potrzebne. Pobudzało to motywację, wyzwalało aktywność poznawczą, a także aktywność fizyczną 
w przypadku wykonywania ćwiczeń fizycznych. Wynik aktywności był ukierunkowywany i wykorzystywany 
przez nauczycieli. Stosowanie tej zasady miało miejsce do wszystkich ogniw lekcji. Część nauczycieli w przed-
stawianiu uczniom celów lekcji nie potrafiła tego zrobić w „języku ucznia”.  
2) zasadą systematyczności 
Ta zasada była stosowana przez nauczycieli zarówno do treści programowych, jaki ich realizacji, a także w pracy 
dydaktycznej nauczycieli i czynnościach uczniów. Proces nauczania – uczenia się na obserwowanych zajęciach 
przebiegał płynnie. Przed przedstawieniem nowych treści nauczyciele określali stan uprzedniej wiedzy oraz 
systematycznie do niej nawiązywali. Nowy materiał był dzielony i przekazywany uczniom partiami. Streszczenie 
i synteza występowały po omówieniu pewnych zamkniętych partii materiału i na zakończeniu lekcji. 
3) zasadą przystępności 
Treści nauczania były dostosowane pod względem ilościowym i jakościowym do możliwości intelektualnych 
i fizycznych uczniów. 
4) zasadą poglądowości 
Nauczyciele wykorzystywali pomoce dydaktyczne: programy multimedialne, modele, mapy, zestawy do ćwi-
czeń. Poznawanie rzeczywistości oparte na obserwacji, pomiarze i różnych czynnościach praktycznych było 
bardzo pomocne do zrozumienia przerabianego materiału, tym bardziej, że uczniowie nie dysponowali zaso-
bami spostrzeżeń i wyobrażeń niezbędnych do zrozumienia przerabianego materiału.  
5) zasadą trwałości wiedzy uczniów 
Utrwalanie wiedzy na obserwowanych zajęciach odbywało się w sposób mechaniczny – od powtarzania do 
dosłownego jej odtwarzania. Zbyt rzadko nauczyciele na zakończenie zajęć stawiali pytania problemowe, na 
które, by udzielić odpowiedzi, uczeń powinien dokonać wiązania nabytej wiedzy w logiczny sposób. Dość sche-
matyczne sposoby utrwalania wiedzy tylko w pewnym sensie ją systematyzują i porządkują.   

8. W większości lekcji prowadzący zajęcia kierowali swoją uwagę na poszczególnych uczniów i dostoso-
wywali nauczanie do ich predyspozycji. W takim trybie każdy uczeń w klasie pracował w swoim wła-
snym rytmie i na odpowiednim dla siebie poziomie. 

9. Nauczyciele realizowali indywidualizację na kilka sposobów: 

 poprzez prowadzenie lekcji na kilku poziomach, grupy były albo zróżnicowane pod względem zdolności 
i wiadomości, albo jednorodne, 

 w większości przez zróżnicowane zadawanie prac domowych, 

 poprzez stosowanie na lekcjach kart dydaktycznych, gier dydaktycznych, zabaw, łamigłówek, krzyżó-
wek, domina itp. 

Dobór uczniów o zróżnicowanych uzdolnieniach i wiadomościach pozwalał nauczycielowi na lepsze wykorzy-
stanie możliwości dzieci, większe zaangażowanie ich w pracę i zwiększenie różnorodności przekazywanej wie-
dzy. Dodatkowo uczniowie mniej zdolni współpracując z uczniami zdolniejszymi uczyli się także od nich. Na 
początku tak prowadzonych zajęć uczniowie słabi często tylko przysłuchiwali się wypowiedziom swoich kole-
gów w zespole i powtarzali ich wnioski, ale stopniowo rozpoczynali także próbę własnych sił. Dzięki udanemu 
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udziałowi w pracach i osiągnięciach grupy uczniowie mniej zdolni nabierali wiary we własne możliwości i uzu-
pełniali brakujące wiadomości. Praca każdego ucznia w zespole wdrażała go do logicznego myślenia i popraw-
nego formułowania myśli, wniosków, a to m.in. decydowało o jego powodzeniu i rozwoju w klasie. Referowanie 
wyników pracy grupy nauczyciele najczęściej polecali najsłabszemu uczniowi w zespole, a jego wypowiedź inni 
koledzy uzupełniali. 

10. Stosowanie na obserwowanych lekcjach kart dydaktycznych, gier dydaktycznych, zabaw, łamigłówek, 
krzyżówek, itp. umożliwiało każdemu uczniowi przerabianie kolejnych partii materiału w swoim wła-
snym tempie. Liczba i poziom wykonywanych przez ucznia ćwiczeń zależał od niego samego - dokony-
wał on samodzielnego wyboru z propozycji przedstawionych np. w karcie przez nauczyciela. 

11. Zaleca się tym nauczycielom samodoskonalenie z zasad komunikacji i tworzenia relacji interpersonal-
nych, a także nabycie umiejętności tłumienia agresji uczniowskiej. 

Wnioski ogólne z przeprowadzonych wszystkich obserwacji: 
1. Indywidualizacji oddziaływań wobec dzieci sprzyja kreatywność i zaangażowanie niektórych nauczycieli, 

którzy reagowali na bieżące potrzeby dzieci, byli otwarci na różne sposoby podejścia do problemów, a tak-
że wykazywali gotowość do ciągłego doskonalenia własnego warsztatu pracy.  

2. Do cennych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych uwzględniających w nauczaniu zróżnicowanie 
uczniów można zaliczyć m.in. pracę na lekcji w małych grupach, metodę pracy projektem czy metody ak-
tywizujące uczniów. 

3. Prawidłowy przebieg zajęć, poszczególne ogniwa lekcyjne przebiegały sprawnie i spójnie, następowanie 
kolejnych ogniw po sobie uwzględniało indywidualne możliwości uczniów (czynności wstępne, sprawdze-
nie obecności, sprawdzenie prac domowych/ tematyki z poprzedniej lekcji, podanie nowego tematu, 
omówienie nowych treści, podsumowanie lekcji, odnotowanie w dzienniku lekcyjnym stosownych zapi-
sów: frekwencja, temat, oceny). 

4. Nauczyciele prowadzący zajęcia uwzględniali indywidualne potrzeby oraz możliwości rozwojowe uczniów 
(właściwe tempo opowiadania, powtarzanie nowych treści, poleceń, indywidualne podejścia do poszcze-
gólnych uczniów, zapisywanie na tablicy najważniejszych treści i podkreślanie ich wielokrotnie, odpowia-
dania na poszczególne pytania uczniów) jak również dokonali operacjonalizacji celów (taksonomia celów). 

5. Na zajęciach zastosowano różne metody dydaktyczne: podające (opis, elementy opowiadania) oraz akty-
wizujące (burza mózgów, dyskusja). 

6. Na zajęciach realizowane były treści oraz umiejętności określone w podstawie programowej. 
7. Na zajęciach przestrzegane były zasady oceniania określone w PSO. 
8. Uczniowie oceniani byli na bieżąco w trakcie zajęć poprzez: pochwałę, podkreślenie dobrego wykonania 

zadania, adnotacją, oceną w dzienniku lekcyjnych. Tym samym zastosowano różne formy oceniania. 
9. Proces oceniania na obserwowanych zajęciach odbywał się w sposób ciągły i systematyczny tzn. w trakcie 

całej jednostki lekcyjnej, a nie tylko np. w podsumowaniu lekcji lub na jej początku. 
10. Większość uczniów wykazywała duże zaangażowanie na zajęciach, chętnie i aktywnie uczestniczyła 

w lekcjach i zajęciach dodatkowych. 
11. Na zajęciach w świetlicy szkolnej wykorzystywane są metody kształcące wyobraźnie uczniów, wykorzysty-

wane są dostępne materiały i pomoce. 
12. Pomocne w indywidualizacji było stosowanie wzajemnego nauczania uczniów na lekcjach języka polskiego 

i matematyki oraz języka angielskiego – dzięki niemu uczeń, który już coś zrozumiał, mógł wytłumaczyć to 
indywidualnie koledze. 

13. Dla kilku nauczycieli indywidualizacja stanowi jedynie hasło i środek do osiągania celów społecznych. 
Konieczne staje się zatem, aby indywidualizacja kształcenia traktowana była przez nich jako środek nie-
zbędny do osiągnięcia celu podstawowego, jakim jest kształcenie, a nie jako cel pracy. Aby jednak była 
w pełni przestrzegana, potrzebna jest nie tylko odpowiednia postawa nauczyciela czy odpowiednie jego 
przygotowanie. Równie niezbędne jest wyposażenie go w środki nauczania i zabezpieczenie odpowiednich 
do potrzeb warunków programowo-organizacyjnych szkolnictwa.  

14.  
Zalecenia i sposób ich realizacji: 
1. Ze względu na fakt, iż w szkole ok. 20 % uczniów wymagało pomocy pp ze względu na niepowodzenia szkol-
ne, a większość z nich nie podlegała badaniom w poradni staje się koniecznym wypracowanie we wrześniu 
2019 r. modelów pracy z uczniami o specjalnych, skonkretyzowanych potrzebach i możliwościach psychoedu-
kacyjnych. 
2. Nauczyciele powinni w ramach autorefleksji rozważyć, a następnie wdrożyć do pracy we wrześniu 2019 r. 
następujące kwestie: 

 jak wygląda moja otwartość na poznawanie uczniów? 
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 co w kwestii lepszego poznania uczniów mógłbym zrobić, jak planować i usprawniać obserwację 
uczniów w kontekście zastosowania indywidualizacji? 

 czy dostrzegam walor pełniejszego poznawania ucznia w zespołowej formule pracy nauczycieli i jego 
wpływ na szersze zastosowanie indywidualizacji nauczania? 

 czy przykładam wagę do jakości relacji między moimi uczniami i w jaki sposób badam jakość tych rela-
cji? 

  jak wygląda integracja społeczna uczniów w mojej klasie, co mogę w tej sprawie zrobić? 

 czy i w jaki sposób angażuję do współpracy rodziców, w jakim stopniu potrafię ich społecznie integro-
wać w obrębie zespołu klasowego? 

  jak wygląda mój styl nauczania, czy wymaga zmian w kontekście indywidualizacji nauczania? 

 które z zasad edukacji włączającej realizuję a nad którymi muszę popracować? 

  jak oceniam moją umiejętność współpracy i czerpania z wiedzy specjalistów w odniesieniu do ucznia 
ze SPE i na ile wpływa to na mój styl nauczania? 

3. Należy zwracać większą uwagę na podsumowanie efektów kształcenia, wskazywać uczniom, jakie cele były 
zamierzone na wstępie zajęć i czy udało się je zrealizować. 
4. Zwracać szczególną uwagę na uczniów wykazujących słabe zaangażowanie na zajęciach, bardziej ich moty-
wować. 
5. Częściej kierować do uczniów pytania kluczowe o poziom rozumienia przekazywanych treści.  
6. Na każdej jednostce lekcyjnej wskazywać cele lekcji w celu wzbudzenia zainteresowania ucznia, ukazaniu jej 
praktycznego zastosowania zarówno na lekcjach z innych przedmiotów, jak i w codzienny, życiu. 
7. Częściej sięgać do aktywnych metod nauczania, różnicować metodykę kształcenia. Starać się stosować więk-
szą liczbę wizualnych środków dydaktycznych, zwłaszcza powszechniej wykorzystywać nowoczesne techniki 
informacyjno-komputerowe, z użyciem dydaktycznych programów mulimedialnych. Nauczyciel wybierając 
metodę powinien brać pod uwagę, że uczniowie uczą się w sposób konkretno-obrazowy. 
Indywidualizacja, a praca domowa – uwagi: 
Zadawanie na koniec lekcji pracy domowej to druga, po zajęciach lekcyjnych, ważna forma pracy dydaktyczno–
wychowawczej. 
Większość nauczycieli poprzez zadania domowe rozbudzała i kształtowała zainteresowania uczniów. 
Indywidualizacja pracy domowej pod względem stopnia trudności oraz nadawanie jej problemowego charakte-
ru było bardzo trudne i czasochłonne, ale miało duży wpływ na stosunek uczniów do przedmiotu (szczególnie 
tych najzdolniejszych). Dobrze dobrana praca domowa zachęcała uczniów słabych do odrabiania zadań domo-
wych. 
Nauczyciele celem osiągnięcia „trwałości” wiedzy polecali wykonywanie prac domowych. W zdecydowanej 
większości polecenia wykonania w domu pracy domowej oscylowały wokół uczniowskich czynności odtwór-
czych lub powtórzeniach czynności prezentowanych na zajęciach.  
Rodzaje prac domowych były mało zróżnicowane. Sporadycznie miały formę projektu lub wykonania doświad-
czenia. W zdecydowanej większości obejmowały klasyczne rozwiązywanie zadań z książki lub napisanie wypo-
wiedzi na zadany temat i wypełnienie ćwiczeń. Z tego powodu uczniowie nie dostrzegali potrzeby jej wykony-
wania w celu pogłębiania swojej wiedzy, ale jako nieprzyjemny i uciążliwy obowiązek.  
W 20 % obserwowanych zajęć stwierdzam, że nauczyciele zbyt mało czasu poświęcają na omówienie zadania 
domowego, wskazania uczniom celu jej wykonania, sposobu wykonania, a przede wszystkim kryteriów doko-
nywania oceny. Praca domowa nie zawsze zawierała zróżnicowany stopień trudności zadań domowych i była 
dostosowana do możliwości poszczególnych uczniów.  
Wnioski: 
1. Zadawanie pracy domowej uczniom u większości nauczycieli stanowiło rutynowe działanie polegające na 
podaniu numeru zadania, strony w zeszycie ćwiczeń bądź tematu pisemnej wypowiedzi.  Nauczyciel poświęcał 
około jednej minuty na przekazanie informacji o zakresie pracy domowej. Sporadycznie upewniał się o stopniu 
opanowania przez uczniów treści nauczania, których znajomość ma być wykorzystana w jej rozwiązaniu. 
2. Niecelowym było zadawanie zadań o stopniu trudności przekraczającym możliwości ucznia, gdyż obawa 
przed konsekwencjami za brak pracy domowej zmusza go do korzystania z pomocy innych. 
3. Ok. 70 % prac domowych była sprawdzona i oceniona zgodnie z wcześniej podanymi uczniom kryteriami. 
4. Nie wszyscy nauczyciele przydzielali uczniom zróżnicowane zadania obowiązkowe oraz nie przydzielali zadań 
dodatkowych dla chętnych uczniów. Nauczyciele ci nie wywiązywali się z obowiązku różnicowania prac domo-
wych pod względem stopnia trudności, sposobu i formy wykonania, również rzadko sprawdzali, poprawiali 
i oceniali zadane przez siebie prace domowe. 
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Zalecenia i sposób ich realizacji: 
1. Praca domowa ucznia stanowi integralną część procesu dydaktyczno – wychowawczego. Dopiero w 
połączeniu z pracą domową zajęcie szkolne tworzą pełną jednostkę procesu nauczania. W związku z tym 
nauczyciel jest zobowiązany zadbać, by praca domowa spełniała określone funkcje dydaktyczne, ściśle 
powiązane z funkcjami realizowanymi przez poszczególne zajęcia. Praca domowa powinna być tak 
sformułowana, by realizowała poniższe funkcje: 

a) ułatwiała opanowanie w drodze samodzielnej pracy określonych wiadomości, stanowiących 
podstawę do przerabiania w szkole pod kierunkiem nauczyciela nowych zagadnień itp.; 

b) pozwalała poprzez jej wykonanie utrwalić przerobiony materiał, 
c) zachęcała do zbierania pomocy szkolnych, jak np.: okazy przyrodnicze, widokówki, materiały 

uzyskane w drodze obserwacji itp., jako podstawę do realizacji nowego tematu zajęcia; 
d) kształtowała u uczniów określone umiejętności i nawyki w drodze samodzielnego ćwiczenia; 
e) rozwijała samodzielność myślenia i działania przez wykonywanie zindywidualizowanych zadań 

teoretycznych czy praktycznych. 
2. Domowa nauka wtedy spełni swoją rolę, kiedy będzie: 

a) ściśle połączona z pracą wykonywaną na lekcji, 
b) w odpowiedni sposób zadana, 
c) adekwatna do możliwości uczniów, 
d) wykonywana przez uczniów samodzielnie, 
e) systematycznie kontrolowana i oceniana, 
f) uczeń informowany o popełnionych przez siebie błędach. 

Warunkiem efektywności uczenia się ucznia poprzez odrabianie prac domowych jest: racjonalne zadawanie 
prac i stosowanie wielu typów prac, które powinny zawierać różnorodne rodzaje treści, np.  

a) prace kształtujące pewne umiejętności, nawyki czy przyzwyczajenia, 
b) przygotowanie do nowego tematu, 
c) przyswojenie danego materiału poprzez nauczenie się na pamięć wiersza lub innego tekstu, 

napisanie pracy pisemnej. 
3. Ponadto należy pamiętać, że zbyt duża ilość pracy domowej przeciąża uczniów, prowadząc do niekorzystnych 
skutków zdrowotnych oraz osłabia motywację do nauki. 
4. Należy stosować poniższe zasady przy zadawaniu prac domowych. Zadawanie pracy domowej powinno być: 

a) celowe i dokładne; 
b) wiązać naukę szkolną i domową w jednolity proces nauczania; 
c) stanowić dokładnie zaplanowaną część zajęcia; 
d) przygotowywać dziecko do samodzielnego wykonania zleconej pracy; 
e) dostosowaniem wymagań do sił i możliwości uczniów w ramach stosownej indywidualizacji. 

Dobre zadawanie pracy domowej wymaga liczenia się z osiągnięciami w nauce i uzdolnieniami poszczególnych 
uczniów. Nauczyciel powinien troszczyć się o uczniów, którzy wykazują jakiekolwiek braki i niedociągnięcia 
w nauce, nie zapominając o dzieciach wybitnie zdolnych. Chodzi o to by pobudzić do działania uczniów mniej 
zdolnych czy leniwych oraz wymagać większego wysiłku od zdolnego. Dzięki takiej metodzie korzyści mają sami 
uczniowie, jak i podnosi się poziom naukowy całej klasy. 
5. Przebieg zadawania pracy domowej powinien zawierać poniższe elementy: 

a) wyjaśnienie tematu i celu pracy domowej oraz utrwalenie związku z omawianymi na zajęciach 
zagadnieniami; 

b) podanie instrukcji wykonawczej (udzielenie przez nauczyciela wskazówek rzeczowych i 
metodycznych); 

c) wyznaczenie uczniom pracy; 
d) odpowiedzi na pytania uczniów i dodatkowe wyjaśnienia. 

6. Każda praca ucznia, zarówno pisemna i ustna, powinna być przez nauczyciela starannie sprawdzona, popra-
wiona i oceniona. Dokładne sprawdzenie pracy wdraża ucznia do starannego i systematycznego wykonywania 
zadań, wyrabia ponadto obowiązkowość i odpowiedzialność za jakość wykonanej pracy. Kontrola prac domo-
wych dokonywana przez nauczyciela powinna być: 

a) ekonomiczna, tzn. taka, aby nauczyciel w jak najkrótszym czasie stwierdził, jak przygotowała się do za-
jęć możliwie jak największa ilość uczniów; 

b) wykazać nie tylko ilość, ale i jakość wyników pracy; 
c) informować uczniów o tym, jaki jest poziom ich wiedzy i ewentualnie wskazać, czego jeszcze powinni 

się nauczyć czy utrwalić; 
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d) być urozmaiconą, tzn. ujmować wiadomości uczniów w nowych związkach, w odmiennym układzie 
i zastosowaniu praktycznym; 

e) zakończona obiektywną oceną; 
f) za brak zdania domowego, bez uzasadnienia lub złe wykonanie nie należy stawiać negatywnej oceny, 

uczeń te pracę powinien wykonać na następną lekcję. 
7. W ramach czynności nadzoru pedagogicznego należy co 2 miesiące kontrolować wyrywkowo zeszyty uczniów 
pod względem, czy nauczyciele różnicują uczniom prace domowe oraz czy je sprawdzają. 

4.1.4. Indywidualizacja w pracy z uczniem zdolnym  
Zostali oni rozpoznani przez nauczycieli w czasie zajęć edukacyjnych (w trakcie których dostosowywano metody 
i formy pracy do ich zdolności i zainteresowań – wcześniej już w niniejszym sprawozdaniu wymienione).  
Do cech uczniów zdolnych, które rozpoznali sami nauczyciele, pracując z uczniami, należały w szczególności 
wysokie osiągnięcia w danej dziedzinie. 
 
Ponadto uczniowie ci: 

 byli dociekliwi, wnikliwie obserwowali, lubili czytać, 

 uczyli się szybko, szukali związków przyczynowo-skutkowych, sięgali po dodatkowe źródła informacji, 

 dogłębnie rozumieli złożone i trudne treści, 

 trafnie oceniali, wartościowali i analizowali, 

 mieli bogate słownictwo, 

 posługiwali się swobodnie językiem danej dyscypliny, 

 mieli liczne, bardzo zróżnicowane zainteresowania, 

 mieli wysoki poziom twórczy i niepokój poznawczy. 
Formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą zaplanowano i realizowano w szkole dla uczniów szczegól-
nie uzdolnionych były zajęcia rozwijające uzdolnienia.  
Praca z uczniami w ramach tych zajęć odbywała się za pomocą metod aktywizujących. 
Ponieważ w grupie zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów byli zebrani uczniowie o różnych ponadprzecięt-
nych uzdolnieniach: humanistycznych, ścisłych, artystycznych, przywódczych i innych, metodą, która pozwala 
rozwijać umiejętności tej zróżnicowanej grupy uczniów, była praca metodą projektu edukacyjnego, prowadze-
niu kół zainteresowań i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.  
Wnioski: 

1. Szkoła musi być otwarta na tworzenie warunków do osiągania sukcesów uczniom z różnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi, w tym uzdolnionych, choć uzdolnienia te nie muszą koniecznie dotyczyć uzdolnień 
intelektualnych, ale także uzdolnień innego rodzaju. 

2. Właściwa organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego opartego na podmiotowym traktowaniu 
ucznia oraz aktywizujących metodach i zróżnicowanych formach pracy wpływa znacząco na motywację 
uczniów do nauki, rozwój ich zainteresowań i zdolności, podnosi możliwości poznawcze uczniów oraz 
kształtuje właściwą postawę wobec nauki szkolnej.  

3. Indywidualizacja kształcenia ucznia zdolnego, która wpływa na osiągnięcia edukacyjne uczniów, jedno-
cześnie zapobiega ich niepowodzeniom i trudnościom szkolnym. 


