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Doskonalenie Otwarte 2-2015

	 Szanowni	Państwo

 Aktualny numer biuletynu „Doskonalenia Otwartego” poświęcony jest refleksji w zakre-
sie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W periodyku znajdziecie Państwo  
przykłady dobrej praktyki oraz opinie ekspertów na temat pracy z uczniem zdolnym, uczniem 
posiadającym orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, uczniem z trudno-
ściami w uczeniu się. Odpowiadamy na pytania, czym jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
i na czym ona polega oraz z czego wynikają indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia.
 Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej  zawiera rozporządzenie MEN z 30.04.2013 r.
 Z powyższego aktu prawnego wynika, że przed wychowawcą postawiono wiele dodat-
kowych zadań, na przykład: zorganizowanie  pomocy w obszarze psychologiczno-pedagogicz-
nym dla każdego ucznia wymagającego takiego działania, współpracy z rodzicami oraz, w za-
leżności od potrzeb, z nauczycielami, specjalistami i poradnią psychologiczno-pedagogiczną.                    
Do obowiązków nauczyciela należy opracowywanie programów pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej dokumentowanej w dzienniku pracy. Natomiast w przypadku uczniów z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego wnioski do dalszej pracy uwzględniane powinny być w In-
dywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym (IPET).
 O tym, że  pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szko-
ły i placówki wiedzą wszyscy nauczyciele.  Pomoc ta organizowana jest niezwłocznie po otrzy-
maniu orzeczenia lub opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym po-
radnie specjalistyczne lub po uzyskaniu od nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych            
i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem informacji o rozpoznaniu indywidualnej potrze-
by ucznia i konieczności udzielenia mu pomocy.
 Mam nadzieję, że lektura zaproponowanych artykułów zachęci Państwa do myślenia        
o nowych sposobach pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nie ulega wąt-
pliwości fakt, że kluczową rolę w osiąganiu sukcesów edukacyjnych odgrywają nauczyciele         
i ich mądre podejście do uczniów.

Beata Pabian
dyrektor W-MODN w Elblągu

redaktor naczelna biuletynu „Doskonalenie Otwarte”
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Polskie prawo oświatowe w swoich regulacjach 
dotyczących kształcenia i oceniania szkolnego wy-
musza model „kształcenia i oceniania według wy-
magań”. Zgodnie z odpowiednią ustawą Państwo 
formułuje podstawy programowe będące w istocie 
zbiorem wymagań (czyli standardów oczekiwa-
nych osiągnięć – wiadomości i umiejętności), jed-
nakowych dla większości uczniów. Te wymagania 
uszczegóławia nauczyciel, budując (wybierając) 
program nauczania. Zgodnie z przepisami doty-
czącymi oceniania (od 31 marca 2015 r. włączo-
nymi do ustawy o systemie oświaty!) nauczyciel 
formułuje wynikające z programu nauczania wy-
magania edukacyjne i stosuje je wobec uczniów. 
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega 
na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomo-
ści i umiejętności w stosunku do wymagań okre-
ślonych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego lub efektów kształcenia określonych 
w podstawie programowej kształcenia w zawo-
dach oraz wymagań edukacyjnych wynikających 
z realizowanych w szkole programów nauczania.

W znowelizowanej od 31 marca 2015 r. usta-
wie o systemie oświaty znajdujemy Artykuł 44c:

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizo-
wać pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 
odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyj-
nych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wy-
magania edukacyjne, o których mowa w art. 44b 
ust. 8 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojo-
wych i edukacyjnych oraz możliwości psychofi-
zycznych ucznia, w przypadkach określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.

Oznacza to, że minister w drodze rozporządze-
nia określa przypadki, w których dostosowuje się 
wymagania edukacyjne do indywidualnych po-
trzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwo-
ści psychofizycznych uczniów oraz podstawę tego 
dostosowania.

Natomiast praktyka szkolna i badania wykazu-

ją, że często występują sytuacje, w których ucznio-
wie nie są w stanie spełnić nawet najniższych, 
określonych przez program wymagań mimo, że 
z formalnego punktu widzenia nie przysługuje im 
„dostosowanie wymagań”. Nauczyciele w różno-
raki sposób próbują radzić sobie w takich sytu-
acjach. Najczęściej wiąże się to z „przymykaniem 
oczu” na niespełnienie wymagań merytorycznych 
(wiedza i umiejętności) i (lub) ich znaczne obniża-
nie. Towarzyszy temu stosowanie różnego rodzaju 
kryteriów „zastępczych” (wkład pracy, stosunek 
do nauki…). Bolesław Niemierko2 stworzył dla 
tych sytuacji model teoretyczny nazwany „drugim 
układem wymagań”.

Grażyna Szyling przeprowadziła pogłębione 
badania tego zjawiska w gimnazjach wojewódz-
twa pomorskiego. W swojej książce nadała mu 
nazwę „oceniania poza standardami”. Nauczyciel 
dla dobra ucznia często zmuszony jest do wyjścia 
z roli obiektywnego sędziego oceniającego wypeł-
nienie prawa, którym są wymagania programowe 
i wciela się w rolę adwokata interpretującego pra-
wo na korzyść swojego klienta.

Autorka, interpretując wyniki swoich badań, 
stwierdza między innymi: […] zdecydowana więk-
szość nauczycieli decyduje się na różne odmiany 
nieformalnego obniżania wymagań uczniom, któ-
rzy nie posiadają stosownego orzeczenia […], ale 
nie potrafią sprostać minimalnym wymaganiom 
programowym, a ponadto są zaniedbani wycho-
wawczo.

Oceniając osiągnięcia uczniów, nie jesteśmy 
w stanie wobec wszystkich zastosować jednako-
wych standardów, bez ryzyka narażenia wielu na 
nie zawsze przez nich zawinione niepowodzenia 
szkolne.

Romuald Synak
konsultant ds. fizyki i diagnostyki edukacyjnej EWD

w W-MODN w Elblągu

Ocenianie	uczniów	o	specjalnych	potrzebach	
–	refleksje	po	lekturze	książki	Grażyny	Szyling

„Nauczycielskie	praktyki	oceniania	poza	standardami”1

Przypisy:
1. Grażyny Szyling, Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2011.
2. Bolesław Niemierko, Ocenianie bez tajemnic, WSiP, Warszawa 2002.
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Wybitny szwajcarski psycholog Jean Piaget 
twierdził, że aby zachęcić uczniów do myślenia, 
musimy stawiać przed nimi wyzwania, fascyno-
wać tym, co trudne. Według Lwa Wygotskiego, 
wybitnego rosyjskiego pedagoga i psychologa, 
nauczyciele realizujący program powinni stawiać 
swoim uczniom wymagania na granicy ich możli-
wości, nie powinny być one ani zbyt łatwe, ani za 
trudne. Wiąże się z tym pewna trudność – wciąż tak 
naprawdę nierozwiązany problem polskiej szkoły, 
czyli indywidualizacja nauczania. Bo co zrobić, 
kiedy w przeciętnej klasie „żółwie ścigają się z za-
jącami”, jak to obrazowo ujął Raffini, a przytoczył 
Jere Brophy: To nieuczciwe, by zmuszać żółwie, by 
ścigały się z zającami. Zające rozleniwią się i utną 
sobie drzemkę, a żółwie popadną w zniechęcenie, 
bo zwycięstwo jest nieosiągalne1.

Pojawia się więc bardzo ważne pytanie, co zro-
bić, by wszyscy uczniowie dotarli do mety z jak 
najlepszymi wynikami, czyli osiągnęli maksymal-
ny rozwój i sukces na egzaminie. Jest to więc py-
tanie o takie dostosowanie wymagań do potrzeb 
i możliwości uczniów, aby zapewnić skuteczną 
pracę z uczniami o specjalnych potrzebach, za-
równo tymi słabszymi, jak i zdolnymi.

W nowych regulacjach podkreślono koniecz-
ność indywidualizacji pracy z uczniem na obo-
wiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyj-
nych. W przypadku dodatkowych zajęć mogą 
to być klasy terapeutyczne, zajęcia rozwijające 
uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 
zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyj-
ne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz porady 
i konsultacje2.

Zaplanowanie działań wspierających na zaję-
ciach dodatkowych, gdzie mamy do czynienia 
z grupą dość jednorodną, jest dużo łatwiejsze niż 
na typowych lekcjach, kiedy mamy do czynienia 
z całą klasą, nierzadko z dziećmi reprezentujący-
mi różne kategorie uczniów o specjalnych potrze-
bach.

Modyfikacja ćwiczeń i poleceń
Ćwiczenia i zadania zamieszczane w podręcz-

nikach pod tekstami są sformułowane na miarę 
ucznia o przeciętnych uzdolnieniach (podobnie jak 
wymagania w podstawie programowej). Najprost-
szy sposób dostosowania wymagań na konkretnej 
lekcji do możliwości ucznia słabszego będzie więc 
polegać na takiej modyfikacji ćwiczeń i poleceń, 
by sukces mógł osiągnąć nawet uczeń najsłabszy. 
Poniżej kilka propozycji:
• ograniczenie liczby zadań,
• wydłużenie czasu pracy,
• zamiana typu zadania, np. z otwartego na za-

mknięte (PF, WW, na dobieranie),
• podpowiedź w formie zaznaczonego akapitu/

fragmentu w tekście,
• podpowiedź w innej formie, np. rozsypanki 

wyrazowej, karty pracy.

Dostosowanie metod i form pracy
Największym problemem w pracy z uczniami 

o specjalnych potrzebach (szczególnie tymi, któ-
rzy mają trudności w nauce) jest zachęcenie ich do 
działania, czyli odpowiednia motywacja. W wielu 
wypadkach takich uczniów cechuje drażliwość, 
skłonność do kłamstwa, błaznowania, niski po-
ziom samoakceptacji, szybkie popadanie w znie-
chęcenie, kłopoty z przystosowaniem się do wy-
magań szkolnych, w ogóle trudności w kierowaniu 
sferą emocjonalną.

Najważniejsze to nauczyć uczniów odpowie-
dzialności za efekty własnej pracy. Doskonale do 
tego nadają się fiszki autokorektywne w posta-
ci tradycyjnej (dwie karty, na jednej zapisane jest 
polecenie, a na drugiej poprawna odpowiedź) lub 
z wykorzystaniem TIK (slajd z pytaniem/polece-
niem i kolejny z poprawnie zapisaną odpowiedzią). 
Uczeń samodzielnie wykonuje zadanie, następnie 
sprawdza poprawność wykonania zadania, korzy-
stając z drugiej karty/slajdu i poprawia błędy.

Niektóre z metod doskonale sprawdzają się 
w pracy z różnego typu uczniami. Takie możli-
wości daje metoda projektu, która pozwala na za-
spokojenie przez uczniów jednej z podstawowych 

Marlena Derlukiewicz
konsultant ds. języka polskiego, koordynator ds. promocji

w W-MODN w Elblągu

Dostosowanie	nauczania	do	potrzeb	i	możliwości	
uczniów	na	przedmiotach	humanistycznych

1. Jere Brophy, Motywowanie uczniów do nauki, PWN, Warszawa 2002, s. 82.
2. Na podstawie rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad  udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej.
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„potrzeb osiowych” – potrzeby sukcesu i akcepta-
cji. Każdy, nawet najsłabszy uczeń może znaleźć 
dziedzinę, w której „zabłyśnie”, pokaże, że jest 
dobry. Uczeń zdolny z kolei z jednej strony będzie 
miał możliwość pomocy słabszemu, z drugiej zaś 
rozwiązania problemu o wysokim stopniu trudno-
ści.

Dostosowanie metod i technik pracy, a co za 
tym idzie, skuteczne nauczanie, nie będzie moż-
liwe bez przeprowadzenia szczegółowej diagnozy 
potrzeb i możliwości uczniów. Dlatego  oprócz 
opanowania przez uczniów umiejętności zapisa-
nych w podstawie programowej, warto też zdia-
gnozować i rozpoznać:
• zainteresowania i upodobania uczniowskie,
• mocne i słabe strony uczniów, ich dysfunkcje, 

np. poprzez analizę opinii i orzeczeń,

• typy sensoryczne, typy inteligencji, style ucze-
nia się.
Dopiero taka całościowa diagnoza pozwoli nam 

precyzyjnie dobrać metody i techniki pracy na lek-
cjach tak, by stosować w praktyce zasadę 3E, czyli 
uczyć z entuzjazmem, efektywnie i efektownie.

 Poniżej w tabelce prezentuję techniki i meto-
dy pracy dobrane do potrzeb uczniów w zakresie 
preferowanego przez nich stylu sensorycznego. 
Pamiętając o tym, że w typowej klasie zasiadają 
uczniowie o różnych stylach uczenia (często mie-
szanych) kluczem do sukcesu będzie więc różno-
rodność działań z naszej strony.
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Oczywiście, że to nieuczciwe zmuszać żółwie, 
by ścigały się z zającami. Zające rozleniwią się 
i utną sobie drzemkę, a żółwie popadną w zniechę-
cenie, bo zwycięstwo jest nieosiągalne. Ale i żółwie 
i zające skorzystają, pod warunkiem, że system po-
maga wszystkim uczestnikom stać się lepszymi bie-
gaczami. Jeżeli celem systemu jest doprowadzenie 
wszystkich uczniów do maksymalnych osiągnięć, 
szkoła musi ożywić w nich nadzieję, że wzmożony 
wysiłek może przynieść sukcesy1. Takie zadanie pe-
dagogiczne leży u podstaw indywidualizacji pro-
cesu kształcenia zawodowego.

Indywidualizacja – aspekt teoretyczny
Każdego roku zespół nauczycieli przedmiotów 

zawodowych staje przed problemem opracowa-
nia (lub dostosowania) programu nauczania dla 
zawodu, który spełniałby wymagania podstawy 
programowej kształcenia w zawodach oraz ocze-
kiwania i potrzeby uczniów, dla których jest two-
rzony. Specyficzne wymagania zawodu pozwalają 
jednak przewidzieć, że zespół klasowy tworzyć 
będą uczniowie zdolni oraz tacy, dla których każ-
dy dzień w szkole lub u pracodawcy będzie dniem 
walki z trudnościami w uczeniu się ze względu na 
zróżnicowany, indywidualny sposób nabywania 
wiedzy i umiejętności zawodowych. Zarówno jed-
na, jak i druga grupa wymagać będzie od nauczy-
cieli działań dydaktycznych ukierunkowanych na 
indywidualizację procesu kształcenia zawodowe-
go. Warto więc do tego zadania rzetelnie się przy-
gotować.

Indywidualizacja to termin, który wpisuje się 
w zagadnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych 
uczniów. W kontekście edukacji uczniów szkół 
zawodowych indywidualizacja oznacza realizację 
procesu dydaktycznego uwzględniającego róż-
ne możliwości poznawcze i psychomotoryczne 
uczniów w ramach tej samej klasy/grupy. Celem 
tak definiowanej indywidualizacji jest dążenie na-
uczyciela, aby proces kształcenia:
a) był dostosowywany do możliwości ucznia,
b) wykorzystywał te możliwości w największym 

stopniu,
c) rozwijał je.

Planując proces dydaktyczny, warto pamiętać, 
że to nie uczeń ma dostosowywać się do progra-
mu nauczania dla zawodu, lecz to nauczyciele 
mają stworzyć dogodne dla ucznia warunki przy-
swojenia treści w tym programie zawartych. Nie-
mniej indywidualizacja nie jest zadaniem łatwym,        
nie zmienia to jednak faktu, że jej stosowanie 
w kształceniu zawodowym jest rzeczą konieczną. 
Stanowi o tym nie tylko nasz „pedagogiczny obo-
wiązek”, ale także Konstytucja RP, ustawa o sys-
temie oświaty oraz szereg aktów wykonawczych 
obowiązujących w kraju. Pamiętajmy, że polski 
system oświaty zapewnia uczniom m.in.:
• możliwość pobierania nauki zgodnie z indywi-

dualnymi potrzebami rozwojowymi i eduka-
cyjnymi oraz predyspozycjami uczniów;

• umożliwianie realizowania zindywidualizowa-
nego procesu kształcenia, form i programów na-
uczania oraz zajęć rewalidacyjnych uczniów;

• opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi 
poprzez umożliwianie realizowania indywidu-
alnych programów nauczania oraz ukończenia 
szkoły każdego typu w skróconym czasie;

• warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień 
uczniów przez organizowanie zajęć pozalek-
cyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie 
aktywności społecznej i umiejętności spędza-
nia wolnego czasu.
Podsumowując – indywidualizacja kształcenia 

w szkole zawodowej nie polega na tym, że będzie-
my nauczać wszystkich w jednakowy sposób lub 
będziemy „uśredniać” nauczanie do poziomu re-
prezentowanego przez większość uczniów w kla-
sie. Indywidualizacja opiera się na założeniu, że 
skoro zainteresowania, style uczenia się, możliwo-
ści i wcześniejsze doświadczenia poszczególnych 
uczniów mają wypływ na ich osiągnięcia eduka-
cyjne, to należy stosować odpowiednio zróżnico-
wane strategie dydaktyczne (informacyjna, proble-
mowa, multimedialna, emocjonalna, operacyjna, 
badawcza), materiały edukacyjne i tempo nauki. 
Tym samym indywidualizacja wymaga z jednej 
strony zapewnienia uczniom wsparcia w pokony-
waniu trudności w nauce, z drugiej zaś rozwija-
nia ich uzdolnień i zainteresowań zawodowych. 

dr Danuta Oleksiak
konsultant ds. przedmiotów zawodowych

w W-MODN w Elblągu

Indywidualizacja	kształcenia	uczniów	szkół	
zawodowych	–	zarys	problematyki

1. Brophy J., Motywowanie uczniów do nauki, PWN, Warszawa 2012, s. 82.
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Ważną rolę w tym procesie odgrywają nie tylko 
nauczyciele, ale wszystkie elementy środowiska 
szkolnego, w tym także środowisko zakładu pracy, 
w którym uczeń realizuje kształcenie praktyczne.

Rola nauczyciela przedmiotów zawodowych 
w indywidualizacji procesu kształcenia uczniów

Biorąc pod uwagę rolę i specyfikę kształcenia 
w szkole zawodowej (oprócz kształcenia zawodo-
wego w szkole specjalnej), zakłada się, że powinni 
trafić do niej uczniowie o skrystalizowanych zain-
teresowaniach zawodowych, świadomi warunków 
kształcenia oraz o  właściwych dla zawodu pre-
dyspozycjach osobowościowych i zdrowotnych. 
W praktyce oczywiście tak nie jest. W klasach, 
podobnie jak w innych typach szkół, spotykamy 
uczniów zdolnych i chętnych do kształcenia się 
w zawodzie, ale także i tych, którzy mają trudno-
ści w nauce, wyrażają niechęć do wybranego kie-
runku. Coraz częściej w klasie mamy też uczniów, 
którzy posiadają opinie dotyczące np. dostoso-
wania wymagań edukacyjnych wynikających 
z programu nauczania do indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych ucznia, udzielenia zezwolenia na in-
dywidualny program lub tok nauki. Sytuacja ta ma 
swoje odzwierciedlenie m.in. w obowiązkowym 
dostosowywaniu warunków egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb 
i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym niedostosowanych społecz-
nie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecz-
nym.

Bez względu jednak na liczbę uczniów potrze-
bujących szczególnie naszego wsparcia nauczyciel 
kształcenia zawodowego, zanim rozpocznie pla-
nowanie procesu dydaktycznego, powinien doko-
nać rzetelnego rozpoznania potrzeb i możliwości 
edukacyjnych każdego ucznia. Andrzej Jankowski 
uważa, że „działania rozpoznawcze” nauczyciela 
powinny obejmować:
• wiedzę o zespole wychowanków – nie można 

bowiem zrozumieć zjawisk związanych z pro-
cesem nauczania, jeśli nie odniesie się wielu 
spraw dotyczących poszczególnych uczniów 
do problematyki zespołu uczniowskiego,

• wiedzę o poszczególnych uczniach ze szcze-
gólnym uwzględnieniem ich samooceny, aspi-
racji i systemu wartości,

• wiedzę o stosunku uczniów do szkoły i jej wy-
magań,

• wiedzę dotyczącą pozaszkolnego życia ucznia 

oraz całokształtu wpływów, którym podlega on 
w środowisku społecznym2.
Zgodnie z powyższym, w pierwszej kolejności 

nauczyciel kształcenia zawodowego zobowiąza-
ny jest do dogłębnej analizy dokumentów ucznia, 
które znajdują się w zasobach szkoły, w tym opinii 
wydanej przez poradnię psychologiczno-pedago-
giczą (jeśli jest), wyników testu gimnazjalnego, 
świadectwa ukończenia gimnazjum. Dobrą prak-
tyką jest rozmowa z pedagogiem szkolnym, który 
może pomóc w zrozumieniu niektórych specjali-
stycznych terminów psychologicznych zawartych 
w opiniach. Współpraca z pedagogiem w tym za-
kresie może też prawidłowo ukierunkować nauczy-
ciela na zastosowanie wobec ucznia efektywnych 
oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych.

Dalsze praca nauczyciela nad rozpoznaniem 
uczniów będzie miała miejsce podczas zajęć lek-
cyjnych i pozalekcyjnych, wspólnych projektów, 
imprez, spotkań z rodzicami itd. Nie należy zapo-
minać też o pozyskaniu informacji o uczniu po-
przez rozmowę z pracodawcą, u którego realizuje 
kształcenie praktyczne. Zdarza się przecież dość 
często, że predyspozycje intelektualne ucznia do 
zawodu nie korelują z jego zdolnościami i umie-
jętnościami psychomotorycznymi.

Wiedza o uczniach obok wymagań podstawy 
programowej kształcenia w zawodach jest więc 
podstawowym determinantem warunkującym pra-
widłowo realizowaną indywidualizację.

Indywidualizacja procesu kształcenia zawodo-
wego – wymiar praktyczny

Jednym z najważniejszych pytań, na jakie po-
winien odpowiedzieć sobie nauczyciel kształcenia 
zawodowego, planując indywidualizację procesu 
uczenia się uczniów, jest: „Co różnicuje uczniów 
między sobą?”. Szukając odpowiedzi na to pytanie, 
należy uwzględnić cechy uczniów, na które uwa-
gę zwrócił m.in. Krzysztof Kruszewski w książce 
„Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela”3. 

Zdaniem autora należą do nich:
Po pierwsze – możliwości uczenia się rozumia-

ne jako właściwości psychofizyczne określające 
w danym momencie granice efektów uczenia się. 
Możliwości te obejmują:
a) możliwości merytoryczne – w praktyce na-

uczyciel powinien sprawdzić poziom wiedzy 
i umiejętności uczniów będących podstawą do 
dalszej nauki i ewentualnie zadbać o „usuwanie 
luk” utrudniających opanowanie nowej partii 
materiału, nowych umiejętności. Określeniu 

2. Jankowski A., Zbieranie i wykorzystywanie informacji o uczniu i klasie [w:] Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszewski, 
PWN, Warszawa 1998, s. 347. 
3. K. Kruszewski, O nauczania i uczeniu się w szkole [w:] Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszewski, PWN, Warszawa 
1998, s. 90-93.
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przez nauczyciela stopnia opanowania wiedzy 
i umiejętności bazowych towarzyszy ustalenie, 
w jakim czasie dany uczeń osiąga założone 
efekty. Tym samym nauczyciel powinien orga-
nizować proces nauczania z uwzględnieniem 
indywidualnego przydziału czasu (właściwego 
na opanowanie treści kształcenia) dla uczniów,

b) możliwości intelektualne – nauczyciel powi-
nien rozpoznać przede wszystkim zdolności 
ogólne i uzdolnienia specjalne uczniów, a także 
takie właściwości, jak pamięć, wyobraźnia,

c) możliwości emocjonalne – trzeba pamiętać, że 
środowisko, szkoła oraz to, czym i jak uczeń 
zajmował się w przeszłości, wpływają na kształ-
towanie się jego motywacji, zainteresowań, po-
staw i aspiracji. Cechy te z jednej strony mogą 
być granicą, zaporą przed opanowywaniem 
nowych treści i umiejętności, z drugiej strony 
mogą stanowić siłę napędową w procesie ucze-
nia się. Indywidualizując proces dydaktyczny, 
nauczyciel powinien pamiętać o tym, iż „żeby 
zmienić niekorzystne rysy, pozbyć się złych, 
wzbudzić potrzebne motywy, zainteresowania, 
postawy, aspiracje, wychodzić trzeba od już ist-
niejących, opierać się na nich”4,

d) możliwości fizyczne – w kształceniu zawodo-
wym możliwości te są niezwykle ważne. Stan 
zdrowia, warunki fizyczne, odporność na wy-
siłek i uciążliwe czynniki fizyczne środowiska 
pracy (temperatura, pyły, hałas, wilgotność, 
drgania itd.) wpływają na efekty uczenia się     
w danym czasie.
Po drugie – sposób uczenia się ucznia. Każ-

dy uczeń, w sobie właściwy sposób, uzyskuje, or-
ganizuje, wykorzystuje i przechowuje w pamięci 
wiadomości oraz wykonuje towarzyszące temu 
czynności (intelektualne oraz te, które stanowią 
składową praktycznych zadań zawodowych).  Mó-
wiąc o sposobie uczenia się ucznia, warto pamiętać 
o cechach zdeterminowanych psychicznie i spo-
łecznie. Odnosimy je do indywidualnych stylów 
uczenia się, uwzględniamy typy temperamentu, 
neurotyczność, introwertyzm, ekstrawertyzm itd. 
Mając na względzie wpływ cech indywidualnych 
ucznia na proces dydaktyczny, w tym na naukę za-
wodu, warto zwrócić uwagę na to, jak dany uczeń 
porozumiewa się z nauczycielami i kolegami, do 
jakiego rodzaju pracy i kontaktów społecznych 
uczeń ma większe skłonności, jaką pozycję w ze-
spole jest skłonny zajmować. To, jak uczeń zacho-
wuje się w środowisku szkolnym, jak współpracu-
je w zespole, jakie role przyjmuje w klasie, daje 
nauczycielowi obraz ucznia jako przyszłego pra-
cownika. Pozwala tym samym na właściwy dobór 

zadań i funkcji dla ucznia, które wzmacniać będą 
jego zdolności i wpłyną w przyszłości na jego roz-
wój zawodowy.

W oparciu o znajomość szeroko rozumianych 
kompetencji ucznia (w tym głównie możliwości 
poznawczych i psychomotorycznych), jego moty-
wacji (szczególnie zainteresowań zawodowych), 
indywidualnych preferencji i stylów uczenia się, 
planując proces dydaktyczny kształcenia zawo-
dowego, nauczyciel powinien skupić się przede 
wszystkim na trzech podstawowych wymiarach 
lekcji:
a) wiedzy, jaką uczeń ma zdobyć lub sposobie,     

w jaki ma uzyskać oczekiwane informacje,
b) zadaniach, jakie uczeń ma wykonać, aby zrozu-

mieć i przyswoić treści kształcenia zawodowego,
c) wynikach kształcenia, sposobach pogłębiania 

wiedzy i umiejętności nabytych przez ucznia.
Przyjrzyjmy się pokrótce każdemu z tych wy-

miarów:
Wiedza, jaką uczeń ma zdobyć lub sposób,   

w jaki ma uzyskać oczekiwane informacje.
Bezwzględnym warunkiem pracy każdego 

nauczyciela kształcenia zawodowego jest do-
bra znajomość założeń podstawy programowej 
kształcenia w zawodach, a tym samym progra-
mu nauczania. W procesie indywidualizacji, jak 
wspominano wcześniej, nie „zwalniamy” uczniów 
z konieczności osiągnięcia opisanych w podsta-
wie programowej efektów kształcenia zawodo-
wego. Zasadniczym zadaniem nauczyciela jest 
dobór właściwego materiału nauczania do celów 
kształcenia, przeprowadzenie jego strukturyzacji 
(tworzenie logicznie powiązanych „porcji tema-
tycznych”) z uwzględnieniem możliwości meryto-
rycznych i intelektualnych uczniów oraz ustalenie 
kolejności przekazywanych na lekcji informacji     
i kształtowanych umiejętności. Bezdyskusyjna                                          
w tym aspekcie jest kwestia wprowadzenia nowego 
materiału na lekcji poprzez stosowanie właściwej 
metodyki kształcenia zawodowego. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na stosowane podczas zajęć 
środki dydaktyczne, w tym różnorodne materiały 
pomocnicze, które powinny być dostosowane do 
potrzeb i możliwości uczniów. Kwestia ta nabiera 
szczególnej wagi w sytuacji, gdy nie mamy pod-
ręczników do nauki zawodu. A takie sytuacje 
w szkołach zawodowych mają miejsce.  

Zadania, jakie uczeń ma wykonać, aby zrozu-
mieć i przyswoić treści kształcenia zawodowego.

Kształcenie zawodowe nieodłącznie związa-
ne jest z procesem pracy. Dlatego zadania, jakie 
uczeń wykonuje podczas lekcji w celu opanowa-
nia treści kształcenia, muszą wynikać zarówno z 

4. Tamże, s. 91.
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założeń programowych (cele i treści kształcenia) 
jak i z „procedur technologicznych” wymaganych 
podczas wykonywania zadań zawodowych w prak-
tyce. Indywidualizacja zobowiązuje nauczyciela 
do formułowania dla uczniów zadań różnorod-
nych, o różnej skali złożoności, umożliwiających 
stosowanie przez uczniów własnego tempa pracy. 
Wśród tych zadań nie może zabraknąć tych, które 
uczeń wykonuje indywidualnie i zespołowo. Waż-
ne jest też wydawanie różnych poleceń, dostoso-
wanych do poziomu poszczególnych uczniów, 
w ramach tej samej jednostki lekcyjnej. Wyma-
gania pracodawców w zakresie kompetencji klu-
czowych absolwentów szkół nakładają na nauczy-
cieli również obowiązek wprowadzania na lekcję 
zadań o charakterze problemowym. Dzięki nim 
uczniowie mogą swobodnie formułować hipotezy 
rozwiązania zadania i weryfikować je w zapropo-
nowany przez siebie sposób. Działanie to nie tylko 
zmotywuje uczniów do samodzielnego rozwiązy-
wania problemów, ale także wzmocni ich wiarę 
we własne możliwości. Nie można zapominać, że 
zadania, które prowadzą uczniów do opanowania 
nowych informacji i umiejętności zawodowych, 
zintegrowane są z strategiami dydaktycznymi, w tym 
metodami i technikami nauczania, jakie stosuje 
podczas lekcji nauczyciel. Dlatego powodzenie in-
dywidualizacji w szkole zawodowej zdetermino-
wane jest znajomością i umiejętnością stosowania 
różnorodnych metod kształcenia zawodowego.

Wyniki kształcenia, sposoby pogłębiania 
wiedzy i umiejętności nabytych przez ucznia.

Truizmem wydaje się zalecenie dydaktyczne, 
aby indywidualizacja procesu kształcenia zawo-
dowego realizowana była także poprzez stoso-
wanie różnych sposobów sprawdzania stopnia 
opanowania przez uczniów wiadomości i umiejęt-
ności. Zróżnicowane testy teoretyczne, praktycz-

ne, projekty, odpowiedzi ustne, obserwacja ucznia 
podczas pracy indywidualnej i zespołowej oraz 
wiele innych sposobów na sprawdzenie wyników 
kształcenia powinien mieć w swoim katalogu każ-
dy nauczyciel kształcenia zawodowego. Indywi-
dualizacja domaga się także stworzenia uczniowi 
możliwości prezentacji wyników swojej pracy 
w sposób, jaki on sam zaproponuje. Niezwykle 
ważna jest też praca domowa, dzięki której uczeń 
utrwala i pogłębia wiadomości i umiejętności, ale 
także rozwija zainteresowania zawodowe. Dlatego 
tak istotna jest wiedza nauczyciela o uczniach, ich 
zainteresowaniach i działalności pozalekcyjnej.

Opisane wyżej działania powinny znaleźć 
swoje odzwierciedlenie w programie nauczania 
dla zawodu, określają one wspólne kierunki pra-
cy zespołu nauczycieli pracujących z daną klasą 
(oddziałem). Wszystko po to, aby uczniowie osią-
gnęli efekty opisane w podstawie programowej 
kształcenia w zawodach. W konsekwencji powinni 
sprostać wymaganiom egzaminu potwierdzające-
go kwalifikacje w zawodzie, a w przyszłości – wy-
maganiom rynku pracy.

W niniejszym artykule podjęto jedynie próbę 
sformułowania pewnych wskazówek dydaktycz-
nych, które pozwolą nauczycielom kształcenia 
zawodowego wdrażać indywidualizację podczas 
zajęć przedmiotowych. Patrząc przez pryzmat 
złożoności procesu kształcenia zawodowego, pod-
miotów, które biorą w nim udział (szkoła, praco-
dawca), dysfunkcji, z jakimi borykają się ucznio-
wie, stwierdzamy, że problem wymaga głębszej 
analizy. Można więc uznać to opracowanie za swo-
isty wstęp nie tylko do dyskusji o realnych możli-
wościach indywidualizowania procesu kształcenia 
zawodowego, ale także jako – być może – począ-
tek serii artykułów, które temat ten będą zgłębiać.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 roku 
w sprawie warunków i sposobu oceniania, kla-
syfikowania i  promowania uczniów i słuchaczy 
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
„Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować 

pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych 
zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psy-
chofizycznych ucznia. Nauczycieli jest obowiązany 
dostosować wymagania edukacyjne do indywidu-
alnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

Elżbieta Kurkiewicz
konsultant ds. matematyki

w W-MODN w Elblągu

Trudności	w	uczeniu	się	uwarunkowane	zaburzeniami	
funkcji	percepcyjno-motorycznych
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możliwości psychofizycznych ucznia.”
Dostosowanie wymagań na lekcjach to odpo-

wiedni dobór zadań, tekstów, poleceń oraz róż-
nicowanie prac domowych dla poszczególnych 
uczniów zarówno tych, którzy mają problemy        
z nauką, jak i dla uczniów szczególnie uzdolnio-
nych.

Naszej pomocy na pewno potrzebować będą 
uczniowie, którzy posiadają opinię poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach 
w uczeniu się (o dysleksji) lub o dostosowaniu wy-
magań edukacyjnych. Jakie problemy w nauce mogą 
mieć ci uczniowie oraz jak pracować z tymi dziećmi 
szczegółowo opisuję w poniższej tabeli.

Trudności w uczeniu się uwarunkowane zaburzeniami funkcji 
percepcyjno-motorycznych

Zaburzenia percepcji wzrokowej
rodzaj funkcji możliwe trudności w nauce sposoby pracy z uczniem

zaburzona
analiza i synteza 

wzrokowa

• słaba technika czytania
• przestawianie liter
• przestawianie cyfr w liczbach,
• mylenie podobnych liter i cyfr,
• popełnianie błędów podczas przepisywania     

z tablicy, książki,
• nieprawidłowe czytanie dużych liczb (szcze-

gólnie tych, w których jest dużo zer obok 
siebie),

• trudności z prawidłowym rozmieszczeniem  
zapisu w zeszycie,

• duże trudności z wykonywaniem oraz przery-
sowywaniem rysunków, schematów, pomija-
nie niektórych elementów,

• trudności z rysowaniem siatek brył, 
• błędne zapisywanie algorytmów działań 

pisemnych,
• trudności w orientacji na mapie, planie,
• trudności z odczytywaniem godzin na zegarze 

wskazówkowym,

• pomoc w czytaniu poleceń i instrukcji, dokładna 
analiza treści,

• przejrzyste zapisywanie na tablicy, wskazywanie 
uczniom co po kolei należy przepisywać i jak 
rozmieścić to na stronie w zeszycie,

• ograniczenie lub rezygnacja z czytania głośnego 
na forum klasy,

• rozwiązywanie zadań dotyczących mapy i planu 
(początkowo pomoc w „odczytywaniu” mapy        
i planu),

• samodzielne rysowanie planów, np. mieszkania, 
szkoły, najbliższej okolicy, drogi do szkoły,

• sprawdzanie zapisów ucznia
• ćwiczenie umiejętności odczytywania czasu,

zaburzona
spostrzegawczość 

wzrokowa

• w pisaniu pomijanie liter lub ich elementów,
• błędne odczytywaniem dużych liczb (pomija-

nie niektórych cyfr),
• opuszczanie, przestawianie, mylenie liter        

o podobnym kształcie,
• mylenie miejsca w tekście przy czytaniu,
• niezauważanie niektórych elementów             

na ilustracjach, schematach, figurach i bryłach 
geometrycznych,

• duże trudności w przerysowywaniu rysunków 
do zeszytu z książki i z tablicy,

• robienie błędów ortograficznych,

• częste ćwiczenia w odczytywaniu dużych liczb,
• czytanie z tzw. wskaźnikiem,
• bardzo dokładne analizowanie z uczniem            

rysunków figur i brył (wskazywanie przekątnych, 
wysokości itp.)

• pomoc w przerysowywaniu rysunków,
• wdrażanie do samodzielności, najpierw wykony-

wanie rysunków z małą liczbą elementów,
• wyraźne pisanie na tablicy, pomoc w przepisywa-

niu, kontrolowanie zapisów  ucznia w zeszycie,
• używanie kolorów przy zapisywaniu notatek         

z lekcji,
zaburzona

pamięć wzrokowa
• słabe zapamiętywanie graficznego obrazu, 

liter, cyfr, znaków i symboli matematycznych,
• słaba technika czytania,
• trudności w orientacji na mapie,
• mylenie liter o podobnym kształcie graficz-

nym (l-ł, b-d, p-b, u-n, n-m,e-c)
• dużo błędów ortograficznych.

• dużo ćwiczeń  umożliwiających utrwalenie obrazu 
graficznego liter, cyfr, znaków, symboli matema-
tycznych, 

• zapamiętywanie wzorów matematycznych             
i fizycznych poprzez skojarzenia,

• wyraźne pisanie na tablicy nowych, trudnych 
wyrazów,

• uczenie i utrwalanie zasad ortograficznych,
• wdrażanie do korzystania ze słownika ortograficz-

nego.
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rodzaj funkcji możliwe trudności w nauce sposoby pracy z uczniem
zaburzona

 analiza i synteza 
słuchowa

• kłopoty z płynnym czytaniem,
• niechęć do czytania zwłaszcza głośnego,
• czytanie przez zgadywanie,
• opuszczanie końcówek,
• mylenie liter odpowiadających głoskom 

dźwiękowo podobnym (g-k, b-p. dz-c, z-s, 
sz-ś)

• kłopoty w pisowni zmiękczeń,
• lepsze rozumienie treści czytanej cicho,
• trudności z rozumieniem dłuższych poleceń 

słownych,
• robienie błędów „specyficznych”,

• wydawanie krótkich poleceń, długie polecenia 
rozkładamy na kilka krótkich,

• czytanie zadań i poleceń także cicho,
• częste powtarzanie i utrwalanie polisensoryczne 

trudnych wyrazów,

zaburzona
pamięć fonolo-

giczna

• trudności w zapamiętaniu, nowych obcych, 
trudniejszych wyrazów i zwrotów,

• słabe rozumienie wypowiedzi nauczyciela,
• kłopoty z nauką na pamięć, 

• częste powtarzanie i utrwalanie polisensoryczne 
trudnych wyrazów,

• sprawdzanie stopnia zrozumienia treści, 
• stosowanie technik uczenia się opartych na skojarzeniach,

zaburzony
słuch fonema-

tyczny

• mylenie wyrazów różniących się jedną głoską 
np: koza-kosa, Kasia-kasza-Kazia-kasa,

• popełnianie błędów podczas pisania dykto-
wanych wyrazów, zwrotów, zadań, działań 
matematycznych,

• trudności w pisaniu wyrazów nieznanych, 
• gubienie końcówek  wyrazów np. układ 

współrzędny,
• problemy z nauką języka obcego,
• niewyróżnianie poszczególnych wyrazów      

w wypowiedzi, 

• nowe wyrazy, zwroty powinny być zapisywane    
na tablicy oraz na gazetkach ściennych,

• zapisywanie do zeszytu nowych wyrazów, wy-
różnianie ich  poprzez podkreślenie lub zapisanie 
innym kolorem,

• powtarzanie i utrwalanie nowych wyrazów,
• kontrolowanie poprawności zapisu w zeszycie 

nowych wyrazów i zwrotów,

zaburzona bezpo-
średnia pamięć 

słuchowa

• kłopoty w zapamiętaniu wypowiedzi oraz 
poleceń nauczyciela,

• kłopoty w odtworzeniu treści poleceń, 
• problemy związane z nauką pamięciową np. 

nauką tabliczki mnożenia, wzorów, definicji, 
twierdzeń,

• uczeń bardzo mało (lub nic) pamięta z lekcji 
prowadzonych metodą wykładu,

• słabe zapamiętywanie treści bez powtarzania, 
• trudności w nauce języka obcego.

• nauka tabliczki mnożenia np. poprzez zapamięty-
wanie wzrokowe (plansza z tabliczką mnożenia na 
każdej lekcji i w domu, plakaty z tabliczką mnoże-
nia, wszelkiego rodzaju gry: domino, memory...)

• powtarzanie poleceń,
• lekcje prowadzone różnymi metodami, wykorzy-

stanie pomocy dydaktycznych,
• umożliwienie odpowiedzi z wykorzystaniem planu, 
• korzystanie ze wsparcia wzrokowego. 

Zaburzenia percepcji słuchowej

Zaburzenia koordynacji wzrokowo ruchowej  i sprawności manualnej
możliwe trudności w nauce sposoby pracy z uczniem

• nieestetyczne, nieczytelne pismo, wychodzenie poza liniaturę,
• pismo powiększone lub miniaturyzacja,
• brak połączeń między literami, 
• różne „charaktery” pisma,
• niestarannie prowadzone zeszyty, dużo skreśleń, poprawek, 

zamazań,
• niestaranne rysunki, często robione odręcznie bez użycia 

przyborów geometrycznych,
• problemy z odczytaniem własnego pisma,
• trudności ze sklejaniem brył z siatki,
• popełnianie błędów podczas wykonywania obliczeń meto-

dą pisemną z powodu zapisywania cyfr w niewłaściwym 
miejscu,

• niewyraźny  zapis znaków działań i symboli matematycz-
nych powodujący mylenie ich (np. 6 i b, „+” i „x”, z minusa 
po kilkukrotnym przepisaniu robi się kropka, czyli mnoże-
nie) i uniemożliwiający prawidłowe rozwiązanie zadań 

• trudności z zapisywaniem nowych znaków, symboli, na-
wiasów klamrowych,

• niższa sprawność na lekcjach wf,
• trudność w odtworzeniu sekwencji ruchów podczas ćwi-

czeń, prac manualnych.

• pomoc w wykonywaniu rysunków, wdrażanie do samo-
dzielności,

• chwalenie za  postępy, wskazywanie estetycznie napisa-
nych wyrazów, starannie wykonanych rysunków,

• kontrola w trakcie wykonywania przez ucznia dłuższych 
obliczeń,

• wykonywanie mniej skomplikowanych obliczeń w pamię-
ci, a nie pisemnie, 

• pomoc w rozplanowaniu zapisu w zeszycie, wskazanie 
gdzie poszczególne elementy zapisu lub rozwiązania zada-
nia należy umieścić,

• zauważanie wkładu pracy, chwalenie nawet za małe sukcesy,
• nieobniżanie oceny za estetykę pisma i zeszytu, 
• ocena za wkład pracy i zaangażowanie, a nie tylko za koń-

cowy efekt. 
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Zaburzenia w zakresie lateralizacji
możliwe trudności w nauce sposoby pracy z uczniem

• mylenie liter i  cyfr o podobnym kształcie,
• pismo lustrzane lub z góry do dołu,
• gorsza strona graficzna pisma,
• przerysowywanie rysunków odwrotnie,
• mylenie prawej i lewej strony, 
• kłopoty z rysowaniem figur symetrycznych (uczniowi 

leworęcznemu łatwiej jest narysować figurę symetryczną 
po lewej stronie danej figury),

• problemy z odczytywaniem  i wskazywaniem punktów 
w układzie współrzędnych, 
• trudności w określaniu stron ciała, kierunków na mapie.

• kontrola i pomoc w wykonywaniu rysunków,
• stosowanie ćwiczeń utrwalających  prawidłowe określanie 

stron ciała i kierunków na mapie, 
• utrwalanie orientacji przestrzennej. 

Słaba orientacja przestrzenna
możliwe trudności w nauce sposoby pracy z uczniem

• trudności z ustalaniem stron na płaszczyźnie i w przestrze-
ni: na lewo, na prawo, nad, pod, przed, od siebie, wyżej, 
niżej, prawy górny róg itp.

• niepoprawne przerysowywanie rysunków, schematów        
z tablicy i książki.

• ćwiczenia utrwalające określanie kierunków,
• wyraźne i przejrzyste wykonywanie rysunków na tablicy,
• pomoc w przerysowywaniu, wyjaśnianie jak należy ryso-

wać, wskazanie najistotniejszych elementów.

Słaba koncentracja uwagi
możliwe trudności w nauce sposoby pracy z uczniem

• trudności ze skupieniem uwagi podczas lekcji,
• niemożność skupienia się dłużej na zadaniu,
• mała pewność siebie,
• niekończenie rozpoczętych czynności, 
• niepełne rozumienie tekstu.

• analiza treści  poleceń i zadań, 
• dzielenie dłuższych poleceń na kilka mniejszych,
• zauważanie wkładu pracy i drobnych sukcesów, 
• zrozumienie przyczyn trudności ucznia,
• chwalenie ucznia za nawet małe postępy, 
• sprawdzanie stopnia zrozumienia treści i poleceń, 
• uaktywnianie uczniów podczas lekcji, 
• stosowanie metod aktywizujących,
• wdrażanie do kończenia zadań. 

W dostosowaniu wymagań bierze się pod uwa-
gę to, że każdy uczeń jest inny w myśl powiedze-
nia: Wszyscy ludzie mają jedną wspólną cechę – są 
różni. Pewne rozwiązania mogą być uniwersalne 
i sprawdzają się przez dłuższy czas. Mając na uwa-
dze przypowieść o treści: Pewien człowiek chciał 
pomóc urosnąć zbożu. Wyszedł więc wieczorem 
potajemnie z domu i pociągał po trochu za każde 
źdźbło. Rano wszystkie rośliny były uschnięte, do-
brze mieć przekonanie, że pomysł sprawdzający się 
przy jednym uczniu, przy kolejnym może okazać 
się niewystarczający, a nam samym może to dać 
okazję do kreatywnej pracy i wzmacniania swojego 

potencjału.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej nauczyciel jest obowiązany indywidu-
alizować pracę z uczniem na obowiązkowych 
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowied-
nio do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych. Nauczyciel 
obowiązany jest, na podstawie opinii poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej, w tym poradni spe-
cjalistycznej jak również na podstawie orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego albo nauczania 
indywidualnego, dostosować wymagania edukacyj-
ne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

dr inż. Krzysztof Błaszczak
konsultant ds. chemii, koordynator ds. wspomagania szkół

w W-MODN w Elblągu

Trudności	w	uczeniu	się	chemii	uwarunkowane	
zaburzeniami	funkcji	percepcyjno-motorycznych1

1. Krzysztof M. Błaszczak, Program nauczania – chemia w zakresie rozszerzonym IV etap edukacji Podróż do świata chemii, ORE, Warszawa 
2012, http://www.ore.edu.pl
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i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono za-
burzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprosta-
nie tym wymaganiom.2

Dostosowywanie wymagań to zastosowanie do 
sformułowanych wymagań edukacyjnych takich 
kryteriów, które uwzględniają możliwości i ogra-
niczenia, a więc dysfunkcje oraz mocne strony 
rozwoju i funkcjonowania dziecka.3 Dostosowanie 
wymagań powinno dotyczyć głównie form i metod 
pracy z uczniem. Przy zmianie treści nauczania nie 
możemy spowodować obniżania wymagań wobec 
uczniów z normą intelektualną, lecz realizować je 
na poziomie wymagań koniecznych i/lub podsta-
wowych (w stosunku do uczniów o niskim poten-
cjale intelektualnym). Jednym z najprostszych spo-
sobów jest modyfikacja ćwiczeń, zadań i poleceń 
dla uczniów polegająca na ułatwieniu zadań tak, 
by były one do wykonania przez uczniów sła-
bych, i propozycji zadań trudniejszych dla uczniów 
zdolnych. Trudności w uczeniu się chemii uwarun-
kowane są często zaburzeniami funkcji percepcyj-
no-motorycznych odpowiedzialnych za odbieranie 
bodźców i reagowanie na nie za pomocą zmysłów 
(analizatora wzrokowego, słuchowego). W za-
leżności od zaburzeń określonej funkcji percepcji 
wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ru-
chowej, sprawności manualnej, lateralizacji, słabej 
orientacji przestrzennej i słabej koncentracji propo-
nuję różne sposoby pracy z uczniem przedstawione 
w tabeli i opisane w oparciu o materiał przygoto-
wany dla nauczycieli chemii pracujących z ucznia-
mi o różnych dysfunkcjach4.

Na szczególną uwagę zasługuje obserwowany 
u osób z dysleksją bardziej holistyczny, czyli kom-
pleksowy sposób patrzenia na świat. Jest on zwią-
zany z umiejętnością wykraczania poza szczegóły 
i ujmowania istoty zagadnienia w sposób całościo-
wy. Ich wzrokowo-przestrzenny styl uczenia się, 
przeto posługiwanie się głównie wizualnymi meto-
dami rozumowania z używaniem obrazów zamiast 
słów i liczb, dowodzi, że są zdolni do twórczego 
rozwiązywania złożonych problemów. Osoby z dys-

leksją cechuje bogata pamięć kolorów i zdolność do 
tworzenia kombinacji polisensorycznych (łączenia 
wielu rożnych zmysłów), toteż nauczyciel powinien 
wykorzystywać te mocne strony w pracy z uczniem 
dyslektycznym. Uczniowie z dysleksją są kreatyw-
ni i mają wysoko rozwinięta zdolność abstrakcyj-
nego myślenia. Twórczemu i nowatorskiemu pro-
jektowaniu sprzyja również specjalna zdolność do 
umysłowego przetwarzania wzorów i informacji. 
Obecnie w dobie coraz powszechniejszej pracy z kom-
puterem, osoby z dysleksją wykazują szczególne 
zdolności do tworzenia modeli, dostrzegania wzor-
ców i konstruowania trójwymiarowych obrazów5. 
Toteż pożądane jest w pracy z takim uczniem wy-
korzystywanie animacji komputerowych z wzorami 
przestrzennymi i prezentujących przebieg reakcji 
chemicznych.

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
to również uczeń zdolny, w pracy z którym propo-
nuję odwoływać się do:
• metod aktywizujących, zachęcających do do-

strzegania i rozwiązywania problemów i podej-
mowania własnych działań samokształcących 
(tutaj odwołuję nauczycieli do skorzystania       
z propozycji w programach nauczania: 6 7 8 9.

• metod rozwijających umiejętności komunika-
cyjno-społeczne (metody praktyczne, np. me-
toda projektów, metody integracyjne i uczące 
współpracy, gry dydaktyczne, dyskusje uczące 
doboru trafnych argumentów oraz szacunku dla 
innych osób),

• metod umożliwiających ekspresję ucznia w wy-
branych przez siebie dziedzinach (kształtują 
one system wartości, poczucie estetyki), np. 
inscenizacje, symulacje, drama, metody wyko-
rzystujące środki plastyczne) lub impresję, np. 
udział w przedstawieniach, wystawach,

• metod ewaluacyjnych, które pozwalają na do-
konywanie samooceny podejmowanych i zre-
alizowanych zadań, konstruktywną ocenę dzia-
łań innych osób oraz przyjmowanie oceny od 
innych osób, w szczególności rówieśników.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 83, poz. 
562, z późn. zm.).
3. Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek, Uczeń z dysleksją w szkole, Wyd. Operon, Gdynia 2004.
4. Krzysztof M. Błaszczak, Przezwyciężając trudności [w:] „Biuletyn Informacyjny dla nauczycieli chemii w gimnazjum”, nr 16, Wyd. Nowa 
Era, Warszawa 2010.
5.  Małgorzata Taraszkiewicz, Dysleksja – w szkole i w życiu, www.edunews.pl, 2010.
6. Krzysztof M. Błaszczak, Program nauczania – chemia III etap edukacji Poznać i zrozumieć chemię, ORE, Warszawa 2012, http://www.ore.
edu.pl
7. Krzysztof M. Błaszczak, Program nauczania – chemia IV etap edukacji zakres podstawowy – Wszechobecna  chemia, ORE, Warszawa 2012, 
http://www.ore.edu.pl
8. Krzysztof M. Błaszczak, Program nauczania – chemia w zakresie rozszerzonym IV etap edukacji Podróż do świata chemii, ORE, Warszawa 
2012, http://www.ore.edu.pl
9. Krzysztof M. Błaszczak, Program nauczania – przyroda IV etap edukacji Przyroda – interdyscyplinarne spojrzenie na świat, ORE, Warszawa 
2012, http://www.ore.edu.pl
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Zaburzenia percepcji wzrokowej

rodzaj funkcji możliwe trudności w nauce sposoby pracy z uczniem (metody, techniki)

zaburzona
analiza i synteza 

wzrokowa

• przestawianie cyfr w liczbach,
• mylenie podobnych cyfr (kształt graficzny), np. 1 i 7, 3 

i 8, 6 i 9,
• mylenie indeksów stechiometrycznych (górnych i dol-

nych), np. m3 – - m3, N2O -  N2O - N2O,
• nieprawidłowe zapisywanie współczynników stechio-

metrycznych, np. 3Al2O3 -  3Al2O3,
• problemy z zapisywaniem jednostek, np. pH - PH - Ph, 

0C - OC - Oc,
• mylenie dużych i małych liter w zapisie wzorów che-

micznych,  np. CH2 = CH -  CH3, Ch2 = Ch – Ch3 lub 
CaCO3 - CaCo3,

• niewłaściwe stosowanie dużych i małych liter w symbo-
lach pierwiastków chemicznych, np. Na - NA - nA - na

• chaotyczny zapis operacji matematycznych,
• trudności w zapisie liczb wielocyfrowych i niepra-

widłowe czytanie liczb o małych wartościach (np. 
0.0000000003981),

• trudności w pisaniu wzorów strukturalnych, półstruktu-
ralnych i modelowych związków chemicznych,

• trudności w orientacji na układzie okresowym pierwiastków,
• trudności z redukcją wyrażeń podobnych w równaniach 

chemicznych (skracanie),
• błędy w zapisie matematycznych działań pisemnych 

oraz równań reakcji chemicznych,
• trudności z wykonywaniem rysunków, schematów doświad-

czeń chemicznych (opuszczanie niektórych elementów),
• trudności z zapamiętywaniem znaków graficznych,
• pomijanie ładunków elektrycznych w jonach, np.: K+ - 

K, SO3
2- - SO3,

• problemy z prawidłowym odczytywaniem słownym równań 
reakcji chemicznych (mylenie pojęcia atomu i cząsteczki),

• mylenie zapisów wartościowości pierwiastków (zamiast 
cyfr rzymskich stosowanie cyfr arabskich), np. I - 1, IV - 4;

• trudności w rozumieniu układów przestrzennych, np. 
pisanie wzorów taflowych

  węglowodanów, wzorów dipeptydów i tripeptydów,
• trudności w rysowaniu, np. mechanizmu powstawania 

wiązania koordynacyjnego w cząsteczkach i jonach,
• trudności w zapisywaniu wzorów elektronowych krop-

kowych i kreskowych,
• trudności z określaniem typu hybrydyzacji  sp3, sp2, sp,
• trudności w przedstawianiu  za pomocą schematu klat-

kowego konfiguracji elektronowych atomów wskaza-
nych pierwiastków,

• trudności z określaniem położenia cis i trans,
• trudności z określeniem wiązania σ i π.

• zwracanie uwagi uczniom na popraw-
ność zapisów indeksów i współczynni-
ków oraz ćwiczenia utrwalające,

• pomoc w wykonywaniu rysunków, sche-
matów, wzorów strukturalnych, (utrwa-
lanie polisensoryczne, np. tworzenie 
modeli struktury cząsteczek związków 
chemicznych z wykorzystaniem modeli 
kulowo-prętowych lub czaszowych i od-
wzorowywanie wzorów strukturalnych 
związków chemicznych z uprzednio 
zbudowanych modeli) oraz sprawdzanie 
poprawności wykonanych poleceń,

• częste ćwiczenie pisania równań reakcji 
chemicznych,

• rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem 
układu okresowego pierwiastków

  chemicznych,
• ćwiczenie umiejętności odczytywania 

słownego równań reakcji chemicznych,
• sprawdzanie poprawności zapisów 

ucznia w zeszycie,
• używanie modeli przedstawiających 

budowę związków chemicznych czy
  przebieg reakcji chemicznej,
• wykorzystanie filmów i animacji 

komputerowych, plansz dydaktycz-
nych, ćwiczeń interaktywnych, e-lekcji 
przedstawiających wzory sumaryczne, 
półstrtukturalne, strukturalne i modelo-
we oraz mechanizmy przebiegu reakcji  
chemicznych,

• korzystanie z gier dydaktycznych: karty 
chemiczne, gry planszowe, domina,

  memory, plansze interaktywne.

zaburzona
spostrzegawczość 

wzrokowa

• błędne odczytywanie dużych liczb i liczb o bardzo 
małych wartościach,

• niezauważanie niektórych elementów we wzorach 
strukturalnych i modelowych, przestrzennych związków 
chemicznych,

• trudności w przerysowywaniu rysunków, schematów do 
zeszytu,

• pomijanie liter (symboli pierwiastków) we wzorach che-
micznych, np. Na - N,

• problemy z poprawnym przepisywaniem z tablicy, np. 
równań reakcji chemicznych, obliczeń matematycznych 
(gubienie niektórych znaków, pomijanie symboli czy 
całych wyrażeń chemicznych),

• niedostrzeganie różnic w podobnych wzorach, np. HNO3  
i HNO2; reszta kwasowa Cl i jon chlorkowy Cl-,

• trudności ze spostrzeganiem symetrii we wzorach struk-
turalnych i modelowych,

• trudność w samodzielnym odnalezieniu szczegółów, 
błędnych elementów.

• wydłużenie czasu na pracę z tekstem        
i wykonanie prac pisemnych,

• wyraźne pisanie na tablicy,
• wykorzystywanie tablic, wykresów, 

plansz dydaktycznych,
• analiza wzorów chemicznych i tłuma-

czenie zasad poprawnego zapisu,
• pomoc lub kontrola przy przepisywaniu 

wzorów strukturalnych,
  modelowych, rysunków, schematów,
• kontrolowanie zapisów ucznia w zeszy-

cie,
• używanie kolorów, podkreśleń, zakreśleń 

przy zapisywaniu równań reakcji
  chemicznych (obrazujące w sposób 

przejrzysty mechanizm reakcji
  chemicznej) i wzorów chemicznych,
• używanie modeli przedstawiających 

budowę związków chemicznych czy
  przebieg reakcji chemicznej (również 

wykorzystywanie animacji
  komputerowych), plansz interaktywnych,
• stosowanie pokazu doświadczeń lub 

eksperymentu uczniowskiego z
  dokładnym omówieniem i zwróceniem 

uwagi na rzeczy najistotniejsze.
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zaburzona
pamięć wzrokowa

• słabe zapamiętywanie graficznego obrazu cyfr, znaków, 
symboli chemicznych,

• mylenie symboli chemicznych i niepoprawne ich zapi-
sywanie,

• trudności w orientacji na układzie okresowym pier-
wiastków chemicznych,

• trudności z zapamiętaniem wzorów chemicznych,
• trudności w zapamiętaniu prezentowanych sekwencji 

czynności, np. podczas wykonywania doświadczenia 
chemicznego,

• trudności w poprawnym zapisie wzorów, np. soli - 
MgSO4 - SO4 Mg.

• ćwiczenia umożliwiające utrwalenie 
obrazu graficznego cyfr, znaków

  symboli chemicznych z zastosowaniem 
np. plansz interaktywnych, tablic,

  schematów,
• zapamiętywanie wzorów i nowych ter-

minów poprzez skojarzenia, utrwalanie
  polisensoryczne,
• umieszczanie w widocznym miejscu 

wzorów, nowych terminów, plansz,
  tablic, układu okresowego, gotowych 

modeli,
• utrwalanie prawidłowego przebiegu 

reakcji chemicznych,
• wydłużanie czasu na pracę z tekstem, 

wykonanie prac pisemnych, rysunków,
  pracę z układem okresowym pierwiast-

ków,
• wyraźne pisanie na tablicy nowych, 

trudnych wyrazów (np. chemilumine-
scencja), wzorów sumarycznych.

rodzaj funkcji możliwe trudności w nauce sposoby pracy z uczniem (metody, techniki)
zaburzona

 analiza i synteza 
słuchowa

• opuszczanie końcówek,
• niechęć do czytania, zwłaszcza głośnego,
• lepsze rozumienie tekstu czytanego cicho,
• trudność w rozumieniu wypowiedzi nauczy-

ciela,
• trudność w poprawnym zapisie wyrazów.

• wydawanie krótkich poleceń, długie polecenia 
rozkładamy na kilka krótkich,

• umożliwienie uczniowi czytania cichego,
• powtarzanie materiału przerobionego,
• sprawdzanie stopnia zrozumienia treści,
• wydłużenie czasu na pracę z tekstem i wykonanie 

prac pisemnych,
• utrwalanie polisensoryczne trudnych wyrazów       

i wzorów chemicznych,
• ustne sprawdzanie wiedzy.

zaburzona
pamięć fonolo-

giczna

• trudności z zapamiętywaniem nowych, 
obcych wyrazów, zwrotów, np. chiralność, 
hybrydyzacja, chemiluminescencja, kwas 
benzeno-1,2- dikarboksylowy, cis-1,2-
dimetylocyklopropan, stereoizomeria,  

  fluorowcopochodne alkenylowe itp.,
• mylenie znaczenia wyrazów o podobnym 

brzmieniu, np. siarczan (IV) - siarczan (VI),
• słabe rozumienie wypowiedzi nauczyciela, 

zwłaszcza gdy nauczyciel używa w
  wypowiedzi dużo nowych, obcych słów,
• niepoprawne odczytywanie zapisów chemicz-

nych, np. 4 Na - cztery sody, zamiast cztery 
atomy sodu, O2 - dwa tleny, zamiast cząstecz-
ka tlenu.

• częste powtarzanie i utrwalanie polisensoryczne 
trudnych wyrazów,

• częste głośne i wyraźne odczytywanie nowych 
wyrazów, zwrotów,

  nazewnictwa związków chemicznych, słownego 
odczytywania przebiegu  reakcji chemicznych,

• stosowanie technik uczenia się opartych na skoja-
rzeniach.

zaburzony
słuch fonema-

tyczny

• trudności w odtworzeniu nowych, obcych, 
trudniejszych wyrazów, zwrotów,

• gubienie końcówek wyrazów i cząstek wyra-
zów,

• trudności w pisaniu ze słuchu, np. dyktowanie 
treści, poleceń przez nauczyciela.

• częste powtarzanie i utrwalanie polisensoryczne 
trudnych wyrazów,

• nowe, obce wyrazy, zwroty należy zapisywać na 
tablicy oraz na gazetkach

  ściennych, można założyć słowniczki takich wyra-
zów w zeszycie

  przedmiotowym (wsparcie wzrokowe),
• nowe, obce wyrazy podkreślać lub wyróżniać 

innym kolorem,
• powtarzanie kilkukrotne  zdań podczas dyktowania,
• powtarzanie kilkukrotne nowych, obcych, trud-

nych wyrazów jednym frontem całą klasą,
• sprawdzanie stopnia zrozumienia treści i poleceń.

zaburzona bezpo-
średnia pamięć 

słuchowa

• trudności w pisaniu ze słuchu, np. dyktowanie 
treści, poleceń przez nauczyciela,

• problemy związane z nauką pamięciową, np. 
wzorów, praw, definicji, znaczenia pojęć, 
właściwości różnych substancji chemicznych  
i ich zastosowania, symboli pierwiastków 
chemicznych,

• problemy w zapamiętaniu chronologii, np. 
czynności następujących po sobie w wykony-
waniu jakiegoś doświadczenia,

• trudności w zapamiętywaniu treści przekazy-
wanych metodami podającymi, np. metodą 
wykładu,

• niepełne rozumienie treści.

• podczas uczenia się na pamięć należy kilkakrotnie 
daną sekwencję utrwalać,

• umożliwienie wyboru odpowiedzi podając polece-
nia na dobieranie,

• sprawdzanie stopnia zrozumienia treści i poleceń,
• korzystanie ze wsparcia wzrokowego (kolorowa-

nie w zeszycie definicji, praw, znaczenia pojęć, 
wzorów; wywieszanie na gazetkach ściennych, 
wywieszanie plansz i plakatów),

• powtarzanie poleceń,
• prowadzić lekcje z wykorzystaniem metod aktywi-

zujących i aktywnych, w tym eksperymentu.

Zaburzenia percepcji słuchowej
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Zaburzenia koordynacji wzrokowo ruchowej  i sprawności manualnej

możliwe trudności w nauce sposoby pracy z uczniem (metody, techniki)
• zaburzony grafizm pisma (pismo nieestetyczne, mało czy-

telne, wychodzenie poza liniaturę),
• pismo zbyt powiększone lub zminiaturyzowane,
• niestarannie prowadzone zeszyty - dużo skreśleń, zamazań, 

poprawek,
• niestaranne rysunki, schematy, wzory strukturalne (wyglą-

dające tak,  jakby niektóre elementy oderwane od całości 
stanowiły inny, nowy zapis),

• trudności w orientacji na układzie okresowym pierwiast-
ków chemicznych,

• trudności z wykonywaniem modeli (budowy atomu, wzo-
rów modelowych, wzorów przestrzennych),

• niestaranny zapis znaków działań i symboli, np. w równa-
niach reakcji chemicznych,

• prace niestaranne, pogniecione, brudne,
• nienadążanie za tempem klasy.

• pomoc w wykonywaniu rysunków lub kontrolowanie, 
wdrażanie do samodzielnej pracy,

• nagradzanie pochwałami za postępy (nawet drobne)          
w staranności i estetyce

  zapisów rysunków, schematów, wzorów strukturalnych, 
równań reakcji chemicznych,

• wydłużanie czasu pracy,
• kontrola nauczyciela w trakcie pracy ucznia,
• wskazywanie miejsca, gdzie poszczególne elementy podczas 

rozwiązywania, przepisywania powinny się znajdować,
• uwzględnianie prac o niższej jakości.

Zaburzenia w zakresie lateralizacji
możliwe trudności w nauce sposoby pracy z uczniem (metody, techniki)

• mylenie znaków graficznych różniących się położeniem    
w stosunku do osi pionowej (p-g, d-b)  lub poziomej (w-m, 
u-n, b-p, d-g),

• mylenie cyfr o podobnym kształcie,
• mogą wystąpić elementy pisma lustrzanego, odwracanie 

liter, cyfr, zmiana ich kolejności,
• obniżony grafizm pisma,
• opuszczanie końcówek w wyrazach, a nawet całych wyra-

zów,
• trudności z prawidłowym zapisem wyrazów lub liczb        

w słupkach i tabelach,
• niewłaściwe rozplanowanie graficzne wyrazów w zeszycie,
• przerysowywanie ze zmianą kierunku,
• trudności z opisem doświadczenia ze wskazaniem na sub-

straty(po lewej stronie) i produkty (po prawej stronie),
• mylenie lewej i prawej strony równania w reakcjach che-

micznych,
• mylenie z określaniem typu reakcji: syntezy z analizą          

i odwrotnie,
• trudności z określaniem położenia cis i trans,
• przestawianie i opuszczanie liter, sylab, wyrazów, a nawet 

całych linijek druku,
• trudności z właściwym określeniem prawej i lewej strony 

swojego ciała oraz określeniem stron ciała osoby stojącej 
naprzeciwko.

• korzystanie ze wsparcia wzrokowego – umieszczanie        
w widocznym miejscu wzorów, symboli, tablic, plansz, 
plakatów, układu okresowego pierwiastków itp.,

• pomoc i kontrola w wykonywaniu rysunków,
• ćwiczenia w pisaniu równań reakcji chemicznych,
• wydłużanie czasu pracy,
• stosowanie ćwiczeń doskonalących orientację w schemacie 

własnego ciała,
• gdy uczeń ma problemy z zapisem wyrazów lub liczb         

w słupkach i tabelach, należy oceniać poprawność toku 
rozumowania i właściwy wynik, a nie poprawność zapisu,

• przy ocenie zadań i prac pisemnych należy uwzględ-
nić możliwość mylenia znaków lub gubienie nawiasów           
w trakcie rozwiązywania zadań.

Słaba orientacja przestrzenna
możliwe trudności w nauce sposoby pracy z uczniem (metody, techniki)

• trudności z przyswojeniem i operowaniem pojęciami          
w zakresie stosunków przestrzennych (nad, pod, w prawo, 
w lewo itp.),

• podczas wypowiadania się problem z określeniem miejsca    
i położenia przedmiotów w przestrzeni,

• problemy z właściwym rozplanowaniem rysunku, zakłóce-
nia proporcji elementów,

• problem z rozumieniem sytuacji przedstawionej na obraz-
ku, schemacie doświadczenia,

• trudności w pisaniu wzorów strukturalnych, taflowych, 
wzorów z położeniem cis i trans,

• trudności w orientacji w schemacie ciała, na płaszczyźnie    
i w przestrzeni,

• przestawianie kolejności liter i szyku wyrazów w zdaniu.

• częstsza kontrola przez nauczyciela podczas pracy ucznia,
• wyraźne i przejrzyste wykonywanie rysunków na tablicy,
• pomoc w przerysowywaniu,
• wzorowanie się na modelach przestrzennych.
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Słaba koncentracja uwagi
możliwe trudności w nauce sposoby pracy z uczniem (metody, techniki)

• trudności ze skupieniem uwagi podczas lekcji,
• niemożność skupienia się dłużej na zadaniu,
• brak wiary we własne siły,
• oczekiwanie na potwierdzenie i akceptację,
• niekończenie rozpoczętych czynności,
• niepełne rozumienie tekstu,
• wydłużony czas pracy.

• czytanie instrukcji, poleceń przez nauczyciela,
• analiza treści zadań i odczytanego tekstu,
• sprawdzenie stopnia zrozumienia treści i poleceń,
• wydłużenie czasu pracy,
• dzielenie dłuższych zadań do wykonania na kilka mniejszych,
• zauważenie wkładu pracy i drobnych sukcesów.

Ponieważ test konstruowany na egzamin gim-
nazjalny z języka angielskiego i niemieckiego dla 
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stop-
niu lekkim na poziomie podstawowym jest – pod 
względem struktury oraz rodzaju występujących 
w nim zadań – identyczny i nie zmienia się od 
kilku lat, postanowiłem zamieścić moje uwagi 
i spostrzeżenia odnośnie niektórych zadań i części 
egzaminu. Mam nadzieję, że pomogą one nauczy-
cielom przy przygotowywaniu uczniów do tego  
egzaminu.

Cechą charakterystyczną pierwszej części te-
stu (rozumienie wypowiedzi ustnych) jest to, 
iż wszystkie zadania (14) są zadaniami obraz-
kowymi. W ten sposób spełniają one pomiarowe 
kryterium trafności, ponieważ sprawdzają wyłącz-
nie rozumienie ze słuchu i nie są obarczone ko-
niecznością zrozumienia tekstu pisanego, jak ma 
to miejsce w przypadku niektórych zadań w teście 
dla uczniów bez niepełnosprawności, sformułowa-
nych przy pomocy słów, zwrotów czy zdań w ję-
zyku obcym. Przy rozwiązywaniu zadań tego typu 
uczeń powinien:
1. zrozumieć usłyszany tekst w języku obcym,
2. odkodować w języku obcym to, co jest na ob-

razku.
W związku z tym niezbędna wydaje się tutaj – 

po zobaczeniu obrazka – umiejętność  antycypo-
wania słownictwa, które uczeń za chwilę usłyszy. 
Można ją ćwiczyć i rozwijać przed rozpoczęciem 
słuchania poprzez pokazanie uczniowi obrazka 
i zadanie mu pytania: „Jakie słowa niemieckie po-
jawią się  w tym zadaniu?”.      

Uczeń, widząc obrazek, z pew-
nością skojarzy przynajmniej 
niektóre z takich słów, jak 
Computer, Internet, Buch/
Bücher (książka/książki), Bi-
bliothek, a być może nawet 
Bibliothekarin czy Regal, z któ-

rych większość (tutaj wszystkie) wystąpi w słucha-
nym tekście (Zadanie 2 z języka niemieckiego).

    
Ralf: Hallo, Bettina. Bleibst du heute länger in 
der Schule?
Bettina: Ja, das stimmt. Ich suche ein Buch mit In-
formationen über Berlin. Ich kann es nicht finden.
Ralf: Ich helfe dir gerne. Wir können auch etwas 
im Internet suchen. Da, hinter dem Bücherregal 
haben wir einen Computer.
Bettina: Danke, Ralf. Da kann uns auch die Biblio-
thekarin helfen.

Po zastosowaniu opisanej powyżej strategii 
uczeń podczas słuchania będzie zwracał uwagę na 
określone słowa, co na pewno pomoże mu w zro-
zumieniu treści tekstu i w prawidłowym rozwiąza-
niu zadania, w tym przypadku przyporządkowaniu 
tekstu do odpowiedniego obrazka.

W przypadku zadań wielokrotnego wyboru 
sprawdzających rozumienie ze słuchu – oprócz  
antycypowania słownictwa – bardzo istotnym 
czynnikiem jest rozróżnienie występujących tu-
taj dwóch rodzajów rozumienia. Zarówno w te-
ście z języka angielskiego jak też niemieckiego 
zadania 3-6 sprawdzają rozumienie selektywne 
(znajdowanie w tekście określonych informacji), 

Jan Kruza
konsultant ds. języka niemieckiego i rosyjskiego

W-MODN w Elblągu

Na	co	zwrócić	uwagę	przy	przygotowywaniu	uczniów					
z	upośledzeniem	umysłowym	w	stopniu	lekkim														
do	egzaminu	gimnazjalnego	z	języka	obcego?
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natomiast zadanie 7 sprawdza rozumienie ogól-
ne (określanie głównej myśli tekstu). Wymaga to 
od ucznia zastosowania różnych strategii podczas 
słuchania tekstu, a od nauczyciela – przekonania 
go, że jest to niezbędne. Różnice między rozumie-
niem selektywnym, a ogólnym pokazują poniższe 
przykłady.

Zadanie 3. (0-1)
Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź Floriana. Za-
znacz, jaką dyscyplinę sportu uprawia Florian. 
Wpisz znak X w kratkę A, B albo C.

Zadanie 3. (Tłumaczenie z języka niemieckiego)
Jestem wielkim fanem sportu, ale nie wszystkie 
dyscypliny uważam za interesujące, na przykład 
tenis jest dla mnie nudny. Nie lubię także sportów 
zimowych i nie umiem jeździć na nartach. Za naj-
lepsze uważam sporty wodne. Każdego lata jeżdżę 
nad morze i dużo surfuję. Surfowanie sprawia mi 
przyjemność.

Jak widać z powyższego przykładu, w przypad-
ku rozumienia selektywnego wszystkie  3 osoby, 
rzeczy, czynności, itp. przedstawione na obrazkach 
mają swoje odnośniki w tekście,  z którego uczeń 
może wysłuchać bezpośrednio ich nazwy. Musi 
tylko dokonać wyboru, która  z odpowiedzi jest 
prawidłowa, a które należy odrzucić. W procesie 
eliminacji bardzo istotnym elementem są różnora-
kie przeczenia, dlatego należy możliwie jak naj-
częściej ćwiczyć z uczniami zdania przeczące.

Inaczej wygląda konstrukcja zadania sprawdza-
jącego rozumienie ogólne. Aczkolwiek  w przy-
padku testów dla uczniów z upośledzeniem umy-
słowym w stopniu lekkim zdarzają się odstępstwa, 
to jednak regułą jest, iż prawidłowej odpowiedzi 
(właściwego słowa czy zdania) uczeń nie usłyszy 
bezpośrednio w tekście, lecz – po wysłuchaniu do 
końca – musi najpierw przeanalizować go, zesta-
wić i porównać fakty, itp. a następnie wyciągnąć 
wnioski i dopiero wtedy dokonać odpowiedniego 
wyboru. Wskazuje na to choćby przykład zadania 
7 z języka niemieckiego.

Zadanie 7. (0-1)
Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź Piotra. Za-
znacz, o czym / kim on mówi. Wpisz znak X        

w kratkę A, B albo C.

Zadanie 7. (Tłumaczenie z języka niemieckiego)
Nareszcie mam przyjaciela! Nazywa się Hektor       
i jest prezentem od mojej babci. Mój nowy przyja-
ciel jest czarny, ma duże oczy i szczeka bardzo gło-
śno. Chętnie bawi się piłką. Codziennie wychodzę 
z nim na spacer, ponieważ on chętnie biega. Jest 
miły i mądry, ale nie lubi kotów.

Jak łatwo zauważyć, w tekście w ogóle nie 
pojawia się słowo pies, które jest prawidłowym 
rozwiązaniem. Jest ono przedstawione w sposób 
opisowy – w przeciwieństwie do obu rozwiązań 
nieprawidłowych, które są nazwane bezpośrednio 
w tekście, czyli słów przyjaciel i kot.

Podsumowując tę część artykułu, chciałbym 
podzielić się wnioskami, które wyciągam od wielu 
lat, dokładnie analizując wyniki egzaminu gimna-
zjalnego z języka niemieckiego dla uczniów bez 
niepełnosprawności. W przypadku zadań takiego 
samego typu, jak to powyżej, niezmiennie okazu-
je się, że uczniowie całkiem dobrze radzą sobie           
z rozumieniem selektywnym (znajdowaniem w tek-
ście określonych informacji), natomiast rozumie-
nie ogólne (określanie głównej myśli tekstu, kon-
tekstu wypowiedzi oraz intencji nadawcy/autora 
tekstu) jest dla nich trudne lub wręcz bardzo trud-
ne. Moim zdaniem należy skierować zwiększoną 
uwagę na ćwiczenie w/w wymagań szczegóło-
wych w tym drugim zakresie, zwłaszcza że nie 
wymaga to od nauczyciela dodatkowego nakładu 
pracy. Wystarczy tylko po każdym wysłuchanym 
tekście czy dialogu zadać uczniom pytania typu: 
O czym/kim  jest tekst / mówi X? Gdzie/kiedy odby-
wa się rozmowa? Co chce X?  

Sądzę, że dodatkowym czynnikiem przyczy-
niającym się w tym konkretnym przypadku do sła-
bego wyniku zadania sprawdzającego rozumienie 
ogólne (określanie głównej myśli tekstu), jest fakt, 
iż – jak już napisałem na początku niniejszego 
wątku – jest ono umieszczone po czterech zada-
niach wymagających znalezienia w tekście okre-
ślonych informacji. Niezbędna jest tu więc zmia-
na strategii rozwiązywania opisanych przeze 
mnie powyżej. Niestety, zdecydowana większość 
zdających tego nie robi i również w piątym zada-
niu stara się wysłuchać konkretnego słowa (które-
go najczęściej nie znajdzie), a nie koncentruje się 
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na ogólnym zrozumieniu tekstu. Przypuszczam, że 
ten sam problem występuje w przypadku uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. 
Podczas przygotowywania ich konieczne wydaje 
się więc rozwiązywanie sekwencji zadań o takiej 
samej strukturze, jak na egzaminie.

Z dwóch zadań sprawdzających znajomość 
funkcji językowych chciałbym skoncentrować 
się na zadaniu 8. Zadanie o identycznej formie 
– zresztą dość skomplikowanej – należy bowiem 
zawsze do najtrudniejszych zadań w teście dla 
uczniów bez niepełnosprawności. Uczeń słyszy 
z płyty CD na przykład pytanie: „Co jest twoim 
ulubionym przedmiotem szkolnym?” i musi przy-
porządkować do niego jedną z trzech odpowiedzi 
(zadanie wielokrotnego wyboru w arkuszu testo-
wym):
A. Historia nie podoba mi się.
B. Geografię uważam za nudną.
C. Język niemiecki bardzo lubię.

Ponieważ zarówno pytanie, jak też odpowie-
dzi są sformułowane wyłącznie w języku obcym 
(tutaj: niemieckim), to przyczyną problemów             
z prawidłowym rozwiązaniem tego zadania wy-
daje się połączenie dwóch sprawności języko-
wych. W jednym zadaniu / w tym samym czasie 
zdający musi wykazać się nie tylko umiejętnością 
rozumienia tekstu ze słuchu, lecz także rozumienia 
tekstu pisanego. Jest to jedyne takie zadanie (skła-
dające się z pięciu zadań cząstkowych) w teście 
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim. Oprócz częstego ćwiczenia pro-
ponowałbym w tym przypadku tworzenie bazy py-
tań pojawiających się w kolejnych latach w testach 
z poszczególnych znanych nam języków i pozwa-
lających na sprawdzenie stopnia opanowania wy-
magań szczegółowych zawartych w punkcie 6. 
podstawy programowej. Pytania Kto? Kiedy? Jak 
długo? Dlaczego?, podobnie jak pytania o rodzeń-
stwo, zawód rodziców, ulubiony dzień tygodnia, 
ceny, itp. z pewnością będą się wielokrotnie po-
wtarzać.

W części sprawdzającej rozumienie tekstu pi-
sanego wszystkie zadania do poszczególnych tek-
stów są sformułowane w języku obcym. W związku 
z tym ta sprawność językowa na egzaminie może 
okazać się dla uczniów trudniejsza niż rozumie-
nie ze słuchu, którego najczęściej wszyscy się oba-
wiają.

Do zadania 11. można odnieść mój komentarz 
powyżej, dotyczący zadań 3-7 sprawdzających 
rozumienie ze słuchu, ponieważ także ono spraw-
dza zarówno rozumienie selektywne (znajdowa-
nie w tekście określonych informacji w dwóch 
zadaniach cząstkowych) jak też rozumienie ogól-

ne (określanie głównej myśli tekstu + określanie 
intencji nadawcy/autora tekstu). Jako przykłady 
chciałbym przedstawić dwa zadania cząstkowe 
z języka angielskiego.

Zadanie 11.2.

Zadanie 11.4.

Jak widać, oba zadania wymagają różnych stra-
tegii rozwiązywania. O ile w pierwszym przypad-
ku trzeba było wyszukać konkretną informację, że 
w piątki basen jest zamknięty (ewentualnie można 
było dojść do tego na drodze eliminowania pozo-
stałych dni tygodnia), to w następnym tekście nie 
znajdzie się słowa holidays (wakacje) zawartego 
w zadaniu, dlatego należy zastosować strategię 
umożliwiającą określenie głównej myśli tekstu.

W przeciwieństwie do zadania 11 w zadaniu 12 
sprawdzane jest wyłącznie rozumienie selektywne. 
Jest to zadanie wielokrotnego wyboru, gdzie bar-
dzo istotną rolę odgrywa znajomość szeroko ro-
zumianych synonimów zarówno w postaci słów, 
jak też zwrotów. W przypadku testów dla uczniów        
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim na 
poziomie podstawowym zarówno werstraktor, jak 
też dystraktory najczęściej pojawiają się co praw-
da bezpośrednio w tekście, jednak zdania z ich 
udziałem zasadniczo nie powielają w swojej 
formie pytań / trzonu zadania. Przykłady z języ-
ka angielskiego:

Zadanie 12.1.
What is Dragon’s favourite food?
A. vegetables B. chicken C. fish
Odpowiedni fragment w tekście: Dragon doesn’t 
want to eat dog food with vegetables or chicken in 
it, but he loves fish.

Zadanie 12.1.
Who gave Mark the dog?
A. His mother. B. His father. C. His sister.
Odpowiedni fragment w tekście: My father bought 
the dog for me last year.
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Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na 
problem związany z rozwiązywaniem zadań 
wielokrotnego wyboru, za które w teście można 
otrzymać 13 punktów na łączną liczbę 40. Wielo-
letnie obserwacje pokazują, że uczniowie (zwłasz-
cza ze szkół podstawowych i gimnazjów)  często 
nieprawidłowo rozwiązują te zadania, ponieważ 
mają tendencję do zaznaczania pierwszej odpo-
wiedzi, którą usłyszą lub zobaczą w tekście, jako 
prawidłowej. Zatrzymują się na niej i nie słuchają 

/ czytają tekstu do końca. Oduczenie ich tego na-
wyku również jest ważnym zadaniem nauczycieli 
podczas przygotowań do egzaminu.

Uwaga: Wszystkie przykłady przytoczone w po-
wyższym artykule pochodzą z arkusza A8 egza-
minu w klasie trzeciej gimnazjum z języka angiel-
skiego i niemieckiego na poziomie podstawowym, 
przeprowadzonego w kwietniu 2014.

Podstawowym aspektem pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest rzetel-
na diagnoza dziecka. I nie chodzi tylko o diagno-
zę pedagogiczną – ważne jest poznanie dziecka             
i środowiska, w którym przebywa. Rodzice najle-
piej ze wszystkich zainteresowanych znają dziecko 
i nikt tak jak oni nie pragnie jego dobra. To rodzice 
są nieocenionym źródłem informacji o mocnych      
i słabych stronach swojego dziecka. Może im bra-
kować specjalistycznego nazewnictwa, ale dosko-
nale opiszą, jak w różnych sytuacjach ono funkcjo-
nuje. Zwykle też zanim trafią do przedszkola lub 
szkoły mają już za sobą wiele spotkań i wiele prób 
pomocy dziecku oraz wiedzą, jakie działania służą 
dziecku, a jakie nie. Nauczyciel, współpracując 
z rodzicami, może uniknąć wielu błędnych decyzji 
i działań względem dziecka, otrzymać wsparcie  
w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dotyczą-
cych edukacji dziecka i jego pomyślnego funkcjo-
nowania w grupie. Dzięki rodzicom nauczyciel ma 
szansę spojrzeć na ucznia z szerszej perspektywy.

Postawa szacunku dla rodziców, uznania ich 
starań i trudu związanego z wychowywaniem 
dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowy-
mi jest bezwzględnym warunkiem do budowania 
dobrych relacji i realizowania wspólnych planów 
terapeutycznych oraz wychowawczo-edukacyj-
nych. Aby rodzice mogli zaistnieć w przedszkolu/
szkole jako sprzymierzeńcy nauczyciela, koniecz-
ne jest zbudowanie wzajemnych relacji opartych 
na partnerstwie. Budowanie partnerstwa rodziców 
i nauczycieli rozpoczyna się zanim dziecko zosta-
nie przyjęte do placówki. Rodzice z reguły znają 
ofertę placówki, ale ważne jest określenie wza-
jemnych oczekiwań i możliwości, zarówno szkoły, 

jak i rodziny. Chodzi o to, by współpraca nie była 
pasmem rozczarowań żadnej ze stron. Istotne jest 
zrozumienie, że to nie rodzice zorganizują współ-
pracę, ale szkoła. To na barkach szkoły spoczywa 
ciężar zorganizowania procesu adaptacji dziecka 
do warunków przedszkola/szkoły z uwzględnie-
niem potrzeb i możliwości dziecka, rodziców i na-
uczycieli z nim współpracujących.

Najważniejszy czas dla kształtowania relacji 
pomiędzy rodzicami i nauczycielami to czas ada-
ptacji dziecka do warunków przedszkola/szkoły. 
Nauczyciele mogą ten czas wykorzystać lub za-
przepaścić. Zwiększone zainteresowanie rodziców 
tym, co dzieje się w placówce z ich dzieckiem, 
może być wykorzystane do tego, by zebrać jak naj-
więcej informacji o dziecku i zaangażować rodzi-
ców do wspólnego działania na jego rzecz. Może 
być jednak potraktowane jako brak zaufania, nie-
życzliwość, podważanie kompetencji, przyjmowa-
nie postawy roszczeniowej.

Rodzice patrzą na dziecko bez względu na 
upływ czasu raczej subiektywnie. Dla nich jest 
ono synem czy córką, kochanym, z określonym 
charakterem, talentem. Jest uczniem tylko na pew-
nym etapie życia, potem idzie przez życie dalej, 
po nowe zadania ze zdobytą wiedzą i doświadcze-
niem. Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi rozumieją ich ograniczenia, ale 
często sobie z nimi nie radzą. Nawet się z nimi 
nie godzą. Tacy rodzice częściej niż pozostali mu-
szą swoje dzieci napominać, wspierać, angażować 
więcej energii w procesy edukacyjno-wychowaw-
cze. Mimo tej energii, którą poświęcają, efekty 
bywają różne. Czasem negatywne doświadczenia 
przeważają. Ważne jest wypracowanie skutecz-
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nych, ale nieobciążających nadmiernie sposobów 
kontaktowania się oraz przyjęcie, że w każdym 
czasie istnieje obowiązek wzajemnego informo-
wania się oraz uzgadniania celów i działań po-
dejmowanych względem dziecka. Nauczyciele są 
fachowcami w dziedzinie edukacji, ale po stronie 
rodziców pozostaje prawo do akceptowania bądź 
odrzucania tego, co proponuje się im i ich dziecku. 
Rodzic mający zastrzeżenia, wątpliwości to rodzic 
zainteresowany, to rodzic, na którego nauczyciel 
może liczyć jako swojego sprzymierzeńca w spra-
wach dotyczących dziecka.

Wsparcie jest potrzebne zwłaszcza tym rodzi-
com, którzy nie radzą sobie z problemami swojego 
dziecka, z jego dysfunkcjami bądź trudnościami 
wynikającymi z wieku rozwojowego. Dla takich 
rodziców szkoła jest środowiskiem, z którym 
współpracują z konieczności, nawet z przymusu. 
Dlatego szkoła powinna organizować wspieranie 
tych rodziców spokojnie, z cierpliwą zachętą, a na-
wet „prowadząc ich za rękę”. Bowiem rolą szkoły 
jest sprawić, aby rodzice chcieli korzystać z ofe-
rowanej im przez szkołę pomocy i czuli, że celem 
jest dobro dziecka. Zarówno nauczyciele, jak i ro-
dzice są w tym procesie istotnymi partnerami.

Rozwój dziecka będzie pełniejszy, kiedy na-

uczyciele zdobędą umiejętności w komunikowaniu 
się z rodzicami uczniów. Jest to niełatwe, rodzice 
bowiem mówią często innym językiem niż chcie-
liby tego nauczyciele. Mają oczekiwania, których 
nie potrafią czasem sprecyzować, nie radzą sobie z 
problemowym dzieckiem, które wychowują. Dla-
tego właśnie to nauczyciele, dyrektorzy, specjali-
ści odpowiedzialni są za to, aby proces kształcenia 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjny-
mi przebiegał we współpracy z rodzicami, w at-
mosferze wzajemnej życzliwości i przychylności. 
I chociaż ostateczna odpowiedzialność za rozwój 
dziecka spoczywa na rodzicach, to jeśli można 
udzielić im wsparcia na pewnym etapie życia ich 
dziecka, należy dołożyć wszelkich starań, aby to 
wsparcie otrzymali.
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Bajkoterapia jest metodą pracy, którą można 
stosować w terapii wszystkich dzieci, w tym tak-
że tych z upośledzeniem umysłowym czy z inny-
mi deficytami. Bajki terapeutyczne to specjalne 
teksty, które mają za zadanie oswoić tzw. trudne 
emocje. Pojawia się tu zatem pytanie: jakie trudne 
emocje mogą mieć dzieci w wieku od 3 do 9-10 
lat? Spektrum jest bardzo szerokie: od lęków, 
przez odrzucenie, zazdrość, wstyd po złość i wiele 
innych. Warto wiedzieć, że każdy wiek dziecka ma 
swoje charakterystyczne lęki 1.

Bajki terapeutyczne działają na dzieci jak bal-
sam, pozwalają im przeżyć trudne sytuacje na 
nowo, za każdym razem łagodząc emocje, z któ-
rymi dziecko nie do końca potrafi sobie poradzić. 
Dziecko często terapeutyzuje się samo. W jaki spo-
sób? Otóż prosi o opowiedzenie lub przeczytanie 
wielokrotnie już słuchanej bajki. Prawdopodobnie 

na tę chwilę jest mu ona niezwykle potrzebna. 
Pomaga w uporaniu się z sytuacją, w której zna-
lazł się kilkulatek, a z którą na ten moment nie do 
końca potrafi sobie poradzić. Warto zatem przyj-
rzeć się bajce, którą dziecko jest zafascynowa-
ne. Spróbować zastanowić się, jakiego problemu 
bajka dotyka, z czym próbuje zmierzyć się w tym 
momencie młody czytelnik czy słuchacz? Pamię-
tajmy również o tym, że dziecko nie potrafi po-
wiedzieć, dlaczego się boi, dlaczego się wstydzi 
lub dlaczego odczuwa złość. Zadaniem dorosłych 
jest uświadomienie maluchom, że przeżywanie ta-
kich emocji jest naturalne – nie należy emocjom 
zaprzeczać. Każdy ma prawo odczuwać złość czy 
bać się, np. zastrzyków. Racjonalizowanie dziecię-
cych lęków we wspomnianych sytuacjach zazwy-
czaj zawodzi. Z pomocą przychodzą wówczas bajki 
terapeutyczne.
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Wśród bajek terapeutycznych wyróżniamy trzy 
kategorie 2:
1. Bajki psychoterapeutyczne – oddziałują na 

psychiczne aspekty dziecięcych problemów.
2. Bajki psychoedukacyjne – wskazują dziecku 

właściwą drogę postępowania, kształtują jego 
kręgosłup moralny.

3. Bajki relaksacyjne – poprzez wizualizację 
pozytywnych obrazów mają na celu uspoko-
ić, zrelaksować, odprężyć, wyciszyć dziecko, 
wspierają więc w rozwoju, likwidują napięcia.

Ciekawą propozycją pracy z bajką terapeutycz-
ną jest wykorzystanie pacynki. Należy zadbać, aby 
miała ona duży rozmiar i mimikę twarzy. Nauczy-
ciel, który opowiada bajkę, ma możliwość schowa-
nia się za pacynką. Dziecko wówczas identyfikuje 
się z nią, postrzega jako swojego rówieśnika, który 
ma podobne problemy, co ono. Efekty terapii są 
wówczas dużo lepsze.

Czy każda bajka ma charakter terapeutyczny? 
Oczywiście, nie. Jakie cechy zatem powinna po-
siadać bajka, aby była bajką terapeutyczną?
1. Przede wszystkim w takiej bajce musi wystę-

pować bohater podobny do odbiorcy. Poja-
wienie się w bajce bohatera podobnego do od-
biorcy daje dziecku poczucie bezpieczeństwa 
– dziecko myśli wtedy: „to dzieje się komuś in-
nemu, nie mnie” i to jest bardzo ważne, szcze-
gólnie przy pierwszym kontakcie z tekstem.

2. Bajka musi mieć bezwzględnie pozytywne 
zakończenie, w przeciwnym razie nie będzie 
pełniła funkcji terapeutycznej. Zatem lektury 
klas I-III takie, jak „Dziewczynka z zapałkami” 
czy „O psie, który jeździł koleją”, choć bardzo 
piękne i wzruszające, nie są tekstami terapeu-
tycznymi.

3. Kolejną cechę stanowi brak magii. Im więcej 
realizmu, tym lepiej. Nie znaczy to jednak, że 
akcja nie może się toczyć w jakiejś wyimagino-
wanej rzeczywistości, że nie mogą występować 
w niej fantastyczne postaci. Oczywiście mogą. 
Najważniejsze jest jednak to, żeby opisany pro-
blem nie był rozwiązywany za pomocą magii.

4. Ostatnią cechą bajki terapeutycznej jest coś, co 
nam, nauczycielom, sprawia najwięcej kłopotu, 
mianowicie brak morału. Bajki terapeutyczne 
kończą się w charakterystyczny sposób, pew-
nym zawieszeniem, często pytaniem. Osobie 
czytającej absolutnie nie wolno moralizować, 
wartościować, oceniać, nawet po ich przeczy-
taniu. Zaufajmy naszym dzieciom. One same 
do tego muszą dojrzeć. Jeżeli czegoś nie zrozu-
mieją, będą miały wątpliwości, zaczną po pro-
stu zadawać pytania.

W bajkach terapeutycznych bardzo dużo i często 
mówi się o emocjach głównego bohatera. Jak się 
czuje, co przeżywa, dlaczego się smuci itd. Wszyst-
ko po to, żeby pokazać dziecku cały wachlarz uczuć 
i emocji, od negatywnych po pozytywne.
Ważne!
Bajkę terapeutyczną dobieramy pod konkretny 
problem, pod konkretne dziecko. Pokazujemy w ten 
sposób, że istnieje podobny świat oraz podobne 
emocje. Podajemy również odpowiednie wzorce 
zachowań, sposoby postępowania, ale bez morali-
zowania i podsumowywania na koniec.
Jak się zatem okazuje, bajki terapeutyczne po-
wstają według określonych ram, zawierając cha-
rakterystyczne, typowe cechy. Możemy więc two-
rzyć je również samodzielnie, do czego serdecznie 
namawiam.

2. Podział bajek terapeutycznych na podstawie: Maria Molicka, Bajko-terapia. O lękach dziecięcych i nowej metodzie terapii, Wydawnictwo 
Media Rodzina, Poznań 2002.

Warsztaty z bajkoterapii           fot. A. Urbańska
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Reforma edukacji z 1977 roku zakłada szero-
kie zaangażowanie rodziców w proces edukacji 
dziecka i w życie szkoły. Nikt rozsądnie myślący 
nie zaprzeczy, że angażowanie rodziców w pracę 
szkoły  wpływa pozytywnie nie tylko na wyniki 
w nauce, ale i na zachowanie dziecka. Napisa-
no o tym wiele książek, problem był i nadal jest 
inspiracją tematów prac magisterskich. Wszyscy 
autorzy jednomyślnie potwierdzają potrzebę, a na-
wet konieczność współdziałania obu podmiotów 
dla dobra dziecka. Szkoła i rodzina stanowią prze-
cież dwa podstawowe środowiska wychowawcze 
liczące się w życiu dzieci. Tymczasem z wypowie-
dzi nauczycieli, z którymi spotykamy się w naszej 
pracy, wynika, że współpraca z rodzicami jest 
tym elementem pracy pedagogicznej, którego na-
uczyciele najbardziej się obawiają. Sami rodzice  
kontakty ze szkołą też często oceniają krytycznie. 
Warto więc postawić pytanie, co przeszkadza obu 
stronom w nawiązaniu efektywnej współpracy.

Jedną z przyczyn jest, zdaniem znawców przed-
miotu, brak zaufania, a nawet wzajemna niechęć 
w relacjach między nauczycielami, a rodzicami1. 
W tym miejscu warto nadmienić, że atmosferę nie-
chęci rodziców wobec szkoły wzmacniają, niestety, 
media kreujące często krytyczny wizerunek szko-
ły i nauczycieli. Tymczasem sprawnie przebiega-
jąca współpraca wymaga pokonania odczuwalnej 
obcości, nieufności czy wręcz braku wzajemnego 
poszanowania. Jak tego dokonać? Jak sprawić, aby 
współpraca była aktywna i skuteczna?

Publikacja adresowana jest do nauczycieli-wy-
chowawców, którzy są wręcz zobligowani do współ-
działania z rodzicami dla dobra ich dzieci. Stąd na-
sze propozycje dotyczą tego obszaru współpracy, za 
który to właśnie nauczyciel odpowiada. Zacznijmy 
więc od organizacji spotkania z rodzicami:

Przygotowani do spotkania
Do spotkania z rodzicami powinniśmy być 

przygotowani podobnie jak do lekcji. Tymczasem 
wielu rodziców uważa je za zbyt długie i nudne. 
Spotkania spełnią swe zadanie, gdy będą dostoso-
wane do potrzeb i zainteresowań rodziców. Szcze-
gólnie ważne jest pierwsze spotkanie nauczyciela 
z rodzicami, podczas którego mamy okazję stwo-

rzenia atmosfery partnerstwa, zaufania i otwar-
tości. Rodzice przez lata edukacji swoich dzieci 
pozostają dla siebie nawzajem anonimowi, dlate-
go proponujemy nauczycielom proste ćwiczenie, 
które pozwoli przełamać tę anonimowość2. W za-
proszeniu na spotkanie, najlepiej pisemnym i przy-
jaznym, prosimy rodziców o przyniesienie zdjęć 
swoich dzieci. Nauczyciel przygotowuje tymcza-
sem listę cech osobowych: fizycznych, psychicz-
nych, społecznych itp. (powinno ich być możliwie 
najwięcej i tylko pozytywnych), przy czym każda 
cecha wypisana jest na oddzielnej karteczce. Każ-
dy z rodziców otrzymuje kopertę z wypisanymi 
cechami, po czym z bogatej listy wybiera te cechy, 
które według niego najbardziej charakteryzują 
jego dziecko. Następnie na forum „przedstawia” 
swoje dziecko. Pokazuje jego zdjęcie, podaje imię 
i charakteryzujące je cechy. Ćwiczenie to bardzo 
sprzyja integracji rodziców i minimalizuje ich 
anonimowość w grupie rodziców, ponadto pomaga 
rodzicowi uświadomić sobie dobre strony swojego 
dziecka. Jest to szczególnie potrzebne rodzicom 
zbyt rygorystycznym i zbyt krytycznie oceniają-
cym własne dziecko.

Tego typu scenariusz spotkania z rodzicami 
proponujemy zrealizować na początku roku szkol-
nego rozpoczynającego kolejny etap edukacyjny 
ucznia. Jest to również dobra okazja, aby zapytać 
rodziców, jakie oni (rodzice) mają zainteresowa-
nia, uzdolnienia i w jakim obszarze pracy szko-
ły mogliby być pomocni. Nie wszyscy lubią się   
„wychylać”, natomiast chętnie służą pomocą, jeśli 
o nią poprosimy.

Ławka nie sprzyja integracji
Wzajemnemu poznaniu i integracji zdecydo-

wanie nie sprzyja siedzenie w szkolnej ławce, dla-
tego warto wprowadzić, przynajmniej na niektó-
rych spotkaniach, formę warsztatową.  Nauczyciel 
nie przemawia wówczas „ex katedra”, ale siedzi 
razem z rodzicami, krzesła są ustawione w kręgu. 
Ten sposób usytuowania ułatwia wielokierunko-
wość komunikowania się i podobnie, jak zapro-
ponowane wcześniej ćwiczenie, wspomaga proces 
integracji nauczyciela z rodzicami i samych rodzi-
ców między sobą.

Bożena Rokicka
konsultant ds. pedagogiki i opieki

w W-MODN w Elblągu

Jak	zachęcić	rodziców	do	współpracy	ze	szkołą?

Jolanta Jankowska
konsultant ds. wychowania prorodzinnego
w W-MODN w Elblągu

1. Małgorzata Babiuch, Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?, WSiP, Warszawa 2002.
2. Poradnik Wychowawcy, Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2003.
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Zawsze z taktem
Podczas spotkania nauczyciel absolutnie nie 

może pozwolić sobie na nietaktowne zachowanie 
wobec rodzica ucznia, nawet, jeśli jest to tzw. uczeń 
„trudny”. Rodzice obawiają się, często niebezpod-
stawnie, że usłyszą coś niepochlebnego o swoim 
dziecku. Jest to dla nich szczególnie bolesne, jeśli 
niepowodzenia dziecka omawiane są na forum, 
w obecności innych rodziców. Tego typu informa-
cje nauczyciel powinien pozostawić na spotkania 
indywidualne z rodzicem, a nawet wówczas po-
dejść do rodzica z dużym zrozumieniem proble-
mu i okazać mu chęć pomocy, zamiast wyłącznie 
krytyki. Dobrym rozwiązaniem jest indywidualne 
spotkanie wychowawcy z uczniem i rodzicami. 
Uczniowi dajmy szansę przygotowania się do tego 
spotkania w domu, aby podczas spotkania mógł 
przedstawić swoje „mocne i słabe strony” oraz po-
mysły, jak zaradzić swoim niepowodzeniom.

Nie możemy w tym miejscu pominąć problemu 
rodziców dysfunkcyjnych, kiedy nasze starania nie 
przynoszą żadnych efektów. Przykład: w jednym  
z gimnazjów nauczycielka zabrała uczniowi zna-
lezione przy nim papierosy. Poproszona na rozmo-
wę matka zaatakowała dyrektora szkoły słowami: 
„Jakim prawem nauczycielka zabrała synowi pa-
pierosy? Nie ona za nie płaciła”. Zachować sza-
cunek dla rodzica w takim momencie? Trudno, to 
prawda. Niemniej jedyne, co w tej sytuacji może-
my zrobić, to poinformować rodzica o obowiązu-
jącym w szkole zakazie palenia i ewentualnej pro-
cedurze, którą szkoła podejmie, jeśli problem się 
powtórzy. Szkoła takie procedury powinna mieć 
opracowane, a rodzice winni być o nich poinfor-
mowani. Odpowiednie zapisy pozwolą uniknąć 
posądzenia o niesprawiedliwe traktowanie ucznia.

Pedagog dla rodziców
Pedagogizacja rodziców to kolejny elementem 

sprzyjający prawidłowej współpracy między szko-
łą i rodziną, może ona występować w formie szko-
leń dla rodziców bądź lekcji otwartych. Dzięki 
temu stwarzamy rodzicom okazję poznania metod 
pracy z dziećmi. Mogą oni nie tylko  obserwować 
pracę nauczycieli, ale uczestniczyć w dyskusji i 
dzielić się swoim doświadczeniem z innymi opie-
kunami.

Kontakty telefoniczne i korespondencja
Być może mało popularną – ze względu na 

koszt połączeń i poświęcony czas, niemniej pro-
ponowaną przez nas formą współpracy nauczycie-
li z rodzicami są kontakty telefoniczne oraz kon-
takty korespondencyjne. Są to sytuacje, w których 
nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pro-

blemach bądź postępach w nauce ich dziecka za 
pośrednictwem telefonu lub wpisu do zeszytu do 
korespondencji. Warto zwrócić uwagę, że rozmo-
wa telefoniczna to kolejna okazja do budowania 
relacji z rodzicem. Dobrze jest przy tym pamiętać, 
żeby informować rodziców nie tylko o porażkach 
ucznia, ale o jego, choćby drobnych, sukcesach.

Dzienniki wirtualne
To kolejna, nowoczesna forma współdziałania 

rodziców ze szkołą. Dzięki niemu każdy rodzic na 
bieżąco może sprawdzać postępy dziecka w nauce, 
zapowiadane klasówki i sprawdziany oraz opinie 
nauczyciela na temat ucznia. W dobie internetu 
jest to ciekawa forma kontaktu nauczyciela z ro-
dzicem, jednak nie powinna ona zastępować indy-
widualnych spotkań  rodziców z nauczycielem.

Imprezy szkolne
Dzień Babci i Dziadka, klasowa wigilia, ślubo-

wania klas pierwszych (dzieci młodsze), wyciecz-
ki szkolne, występy artystyczne czy sportowe – to 
sytuacje w życiu szkoły, w których rodzice chętnie 
i aktywnie uczestniczą. Ci bardziej zaangażowani 
udzielają się w Komitecie Rodzicielskim czy Ra-
dzie Rodziców. Tę grupę rodziców warto szcze-
gólnie docenić za poświęcany czas i pomoc oraz 
podziękować im na forum klasy (szkoły). Warto 
też pomyśleć o pisemnej formie podziękowania. 
Wszyscy lubimy, gdy doceniana jest nasza praca, 
rodzice uczniów również. Warto o tym pamiętać.

Comiesięczne spotkania z rodzicami
To tzw. dni kontaktu z nauczycielem, które 

funkcjonują obligatoryjnie we wszystkich szko-
łach. Jest to okazja do rzetelnego przedstawienia 
zarówno osiągnięć, jak i trudności ucznia. Nauczy-
ciel ma również możliwość zdobycia informacji 
zwrotnej od rodziców na temat własnej pracy bądź 
uwag o klasie. Nasuwa się pytanie, na ile jesteśmy 
gotowi na przyjęcie tego typu uwag od rodziców.

Zamiast podsumowania...
pragniemy przytoczyć za Cindy J. Christoper     
dobre rady dla nauczyciela na lepszą współpracę  
z rodzicami uczniów:
1. Proponuj rodzicom różne formy pomocy. Nawet 

ci, którzy dużo pracują, będą chcieli coś zrobić.
2. Zachęcaj rodziców i okazuj im cierpliwość. Za 

każdą pomoc dziękuj na piśmie.
3. Traktuj rodziców jak równych sobie. Oni wiedzą 

o swoim dziecku bardzo dużo i znają je dłużej niż 
ty.

4. Pytaj rodziców o to, w czym chcieliby poma-
gać.
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5. Nie ograniczaj się do rodziców. Możesz prosić  
o pomoc także dziadków, którzy mają więcej cza-
su niż rodzice i bardzo kochają swoje wnuki.

Literatura:
1. Małgorzatab Babiuch, Jak współpracować z ro-

dzicami „trudnych” uczniów?, WSiP, Warsza-
wa 2002.

2. Mieczysław Łobocki M, Współdziałanie na-
uczycieli i rodziców w procesie wychowania, 
Warszawa 1985.

3. Cindy J. Christopher, Nauczyciel – rodzic. Sku-
teczne porozumiewania się, GWP, Gdańska 2004.

4. Annette Hautumm, Roger Prott, Dwanaście za-
sad efektywnej współpracy pomiędzy nauczy-
cielkami a rodzicami, [w:] Nigdy nie jest za 
wcześnie – rozwój i edukacja małych dzieci, red. 
Teresa Ogrodzińska, Fundacja Rozwoju Dzieci 
im. Jana Amosa Komeńskiego, Warszawa 2004.

5. Inetta Nowosad, Gdy rodzic staje się roszcze-
niowy, [w:] Marzena Frąckowiak, Poradnik dla 
nauczycieli, Poznań 2011.

6. Renata Bibik, Partnerstwo rodziny i szkoły – 
fikcja czy rzeczywistość? [w:] Rodzina we 
współczesności, red. Andrzej Ładyżyński, Ofi-
cyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009.

Egzamin maturalny, a przygotowanie do życia.
Non scholae, sed vitae discimus 1 – taki jest cel 

główny edukacji szkolnej. Podstawa programowa 
kształcenia ogólnego określa zadania edukacyjne 
i wychowawcze szkoły. Każdy etap edukacyjny 
– szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponad-
gimnazjalna – kończy się egzaminem zewnętrznym 
obiektywnie sprawdzającym poziom osiągnięć 
ucznia. Egzaminy po szkole podstawowej i gim-
nazjum mają wyłącznie formę pisemną, egzamin 
maturalny przeprowadzany jest zarówno w formie 
pisemnej, jak i ustnej. Sprawdzian po szkole pod-
stawowej i egzamin gimnazjalny są obowiązkowe 
dla wszystkich uczniów – ale ich wynik prawnie 
nie ma wpływu na dalszą edukację ucznia. Nie 
można jednak egzaminu nie zdawać. Uzyskany 
wynik jest informacją o stopniu opanowania wy-
magań egzaminacyjnych jednakowych w całej 
Polsce. Pośrednio jest również miarą pracy szkoły 
– oczywiście przy uwzględnieniu czynników kon-
tekstowych – jest istotną informacją wyznaczającą 
obszary doskonalenia dla szkoły i uczniów.
Inaczej ma się rzecz z egzaminem maturalnym. 
Egzamin maturalny nie jest egzaminem obowiąz-
kowym, ale jego wynik decyduje o dalszej edu-
kacji ucznia – jest on jednocześnie egzaminem 
otwierającym drogę na wyższą uczelnię. Uczelnie 
określają przedmioty maturalne oraz poziom ich 
zdawania, brany pod uwagę w procedurze rekru-
tacyjnej. Absolwent zdaje egzamin z przedmiotów 
obowiązkowych oraz wybiera przedmioty dodat-
kowe, dziś zdawane już wyłącznie na poziomie 
rozszerzonym.

Uczeń nie wybiera już tematu ustnej prezen-
tacji maturalnej – od 2015 roku będzie losował 
jedno pytanie, do którego załączony będzie tekst i 
na tej podstawie będzie budował ustną wypowiedź 
argumentacyjną.
Egzamin z przedmiotu, w części ustnej lub pi-
semnej, zdaje się po uzyskaniu 30 proc. punktów. 
Uczeń ma prawo do podwyższania wyniku egza-
minu i do zmiany dodatkowych przedmiotów eg-
zaminacyjnych.
Samodzielność i ogromna odpowiedzialność – 
to postawy szczególnie pożądane u ucznia szkoły 
ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem ma-
turalnym.

Jak pomóc uczniowi w jego trudnych wybo-
rach?
Jak wygrać z czasem? Jak sprawić, by wypadł 
dobrze na egzaminie ustnym i pisemnym? Jak 
nauczyć go radzenia sobie ze stresem egzami-
nacyjnym?

W artykule znajdują się propozycje odpowie-
dzi na powyższe pytania. Proponowane działania 
mogą służyć szczególnie tym pedagogom szkol-
nym, którzy do tej pory nie widzieli swojego udzia-
łu w przygotowaniu ucznia do matury. Jednak pe-
dagog szkolny może skutecznie pomóc uczniowi 
przed egzaminem i w czasie jego trwania, może 
przyczynić się do efektywnego funkcjonowania 
ucznia i w szkole, i w życiu.   
Prawdą jest, że uczymy się nie dla szkoły, lecz 
dla życia, ale prawdą jest też, że czynimy to przez 
szkołę, przez aktywny w niej udział, przez możli-

Małgorzata Sowicka

Rola	pedagoga	szkolnego	w	przygotowaniu	ucznia	
do	matury
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wość samopoznania, radzenia sobie z porażkami, 
przez przeżywanie sukcesów.

2. Pedagog szkolny jako członek zespołu zada-
niowego.

2.1. Rada pedagogiczna jako zespół zadaniowy 
odpowiedzialny za przygotowanie ucznia do eg-
zaminu.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego 
zawiera zapisy wyznaczające merytoryczny zakres 
pracy nauczycieli w aspekcie przedmiotowym i po-
nadprzedmiotowym. Ale nadrzędnym celem pracy 
edukacyjnej każdego nauczyciela jest dążenie do 
wszechstronnego rozwoju ucznia. Konieczna jest 
harmonijna realizacja zadań w zakresie nauczania, 
kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te 
tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne 
wymiary pracy każdego nauczyciela.
Dodatkowo rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 
2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pu-
blicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
określa rodzaj  wsparcia, do którego każdy uczeń 
ma prawo. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
w świetle nowych regulacji prawnych to zindywi-
dualizowane wsparcie udzielane potrzebującemu 
uczniowi, rzetelne rozpoznanie potrzeb edukacyj-
nych i rozwojowych oraz możliwości psychofi-
zycznych danego ucznia. Polega ona na dostoso-
waniu warunków oraz form i sposobów pracy na 
obowiązkowych i dodatkowych zajęciach eduka-
cyjnych, co pozwala dziecku/młodemu człowieko-
wi maksymalnie wykorzystywać i rozwijać posia-
dany potencjał.
Zapisy dotyczą każdego ucznia i każdego na-
uczyciela.
W szkole ponadgimnazjalnej szczególnie istotne 
jest przygotowanie uczniów do egzaminu matu-
ralnego, który otwiera bramę do dorosłego życia 
– podjęcia studiów, pracy zawodowej, samodziel-
nego funkcjonowania w społeczeństwie. Zadania 
edukacyjne szkoły, zadania wychowawcze szkoły 
i zadania związane z kształceniem umiejętności 
kluczowych wyznaczają standardy edukacji szkol-
nej. W tym kontekście rada pedagogiczna szkoły 
staje się grupą zadaniową, której obowiązkiem jest 
umożliwienie uczniom osiągnięcie celów zapisa-
nych w podstawie programowej. Nauczyciel, wy-
konując swoje zadania przedmiotowe, nie może 
zapomnieć o głównych celach edukacji szkolnej.
Pedagog jako członek rady pedagogicznej – szkol-
nego zespołu zadaniowego – najczęściej skupiony 
jest na zadaniach i problemach wychowawczych. 
Na pewno jednak może i powinien być skuteczny 

w kształceniu umiejętności kluczowych, takich, 
jak np. planowanie i organizowanie własnej na-
uki, przyjmowanie za nią odpowiedzialności, sku-
teczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, 
przygotowanie się do publicznych wystąpień, po-
dejmowanie decyzji, umiejętność rozwiązywania 
problemów.  
Kształcenie tych umiejętności jest niezwykle waż-
ne w przygotowaniu ucznia do egzaminu matural-
nego. Jest realizacją zadań wychowawczych, które 
pomagają uczniom przejmować odpowiedzialność 
za własne życie i rozwój osobowy.

3. Propozycje działań pedagoga.

3.1. Planowanie pracy.
Planowanie pracy i skuteczna realizacja planu 
jest kluczem do sukcesu. Plan porządkuje chaos, 
pozwala zhierarchizować przytłaczający ogrom 
obowiązków, pozwala odczuć satysfakcję z wyko-
nania zaplanowanej cząstki zadania, daje poczucie 
spełnianego obowiązku. Krok po kroku przybliża 
do celu. Mówi się, że dobrze zaplanowana praca to 
połowa sukcesu.
Planowanie pracy w przygotowaniu do matury 
odbywa się w dwóch wymiarach – długotermino-
wym (cały cykl kształcenia – szczególnie istotny 
jest rok maturalny związany z terminami matural-
nymi określonymi w rozporządzeniu) oraz w wy-
miarze indywidualnym związanym z osobistym 
trybem nauki.
Jak nauczyć uczniów efektywnie wykorzystywać 
czas? Co zrobić, by uczenie się było skuteczne?  
Poniższa propozycja jest jedną z wielu możliwych. 
Na pewno jednak w każdej należy zadać pytania, 
które pomogą uczniowi rozpoznać siebie w sy-
tuacji uczenia się. Nie może również zabraknąć 
pytań bezpośrednio związanych z planowaniem          
i organizacją własnej nauki:

Co? Kiedy? Gdzie? Jak? – to pytania podstawo-
we w każdym planowaniu. W przypadku uczenia 
się niezwykle ważne jest jeszcze pytanie: Dlacze-
go? Ono bowiem implikuje wybory maturalne 
i wpływa na siłę motywacji ucznia.
Zatem kluczowe w podejmowaniu wyborów ma-
turalnych będą pytania: Co pragnę osiągnąć? 
Jaki zawód chciałbym wykonywać? Co mnie 
interesuje?
Samoświadomość wiąże się z umiejętnością samo-
oceny, stąd ważne będą kolejne pytania: Jakie są 
moje mocne i słabe strony? Co muszę udosko-
nalić? Co może stanąć na drodze do celu?
Propozycja ankiety
W przypadku każdej z wymienionych poniżej 
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dziedzin zapisz przynajmniej jedną sugestię zmia-
ny dla poprawienia własnej nauki.

Czy robię to dla siebie?
Czy dobrze znam swoją motywację do udziału w tych 
zajęciach (uczenia się tego przedmiotu)?
Czy zastanawiałem się, co można zrobić, żeby 
moje uczenie się było ciekawsze?
Czy zastanawiałem się, co można zrobić, żeby na-
uka była możliwie najprzyjemniejsza?

Czy moje oczekiwania są realistyczne?
Czy robię wszystko krok po kroku?
Czy stawiam sobie cele możliwe do ogarnięcia?
Czy wynagradzam się za realizację celów i inne 
osiągnięcia?
Czy robię sobie przerwy, jem, odpoczywam i śpię?
Czy wybieram konkretne aspekty nauki, które 
chciałbym dzisiaj poprawić
(a inne zostawiam na później)?

Czy znalazłem się we właściwym miejscu?
Gdzie (w jakim miejscu) praca idzie mi dobrze?
Czy mam dobrą powierzchnię, na której mogę pisać?
Czy jest mi wygodnie?
Czy mam dobre oświetlenie i wentylację?
Czy mam potrzebne wyposażenie?
Czy raczej nikt mi nie przeszkadza?

Czy pracuję o odpowiedniej porze?
Czy o tej porze dnia pracuję wydajnie?
Czy to najlepsza pora na to zajęcie?
Czy wykonuję najpierw najważniejsze zadania?

Czy zdaję sobie sprawę, co mnie rozprasza?
Czy wiem, jakich pretekstów używam, kiedy chcę od-
wlec rozpoczęcie pracy? (Najpierw muszę jeszcze...)

Czy znam słabości, które odwracają moją uwa-
gę? (np. kawa, „szybkie” telefony, pogaduszki)
Czy robię coś, aby uniknąć odwrócenia uwagi?
Czy kreatywnie wykorzystuję sytuacje, które 
mnie rozpraszają?

Każde z powyższych pytań otwiera drogę do pra-
cy nad zmianą nieefektywnych nawyków. Rozwi-
nięcie każdego zagadnienia łącznie z propozycja-
mi ankiet i scenariuszami działań można znaleźć         
w  Podręczniku umiejętności studiowania Stelli 
Cottrell. 2

O uczeniu się i powtarzaniu należy myśleć przez 
cały rok. Na początku roku warto przygotować 
harmonogram powtórek z hierarchią przedmiotów 
i zagadnień (może warto zaplanować wspólne po-

wtórki ze znajomymi?). Warto na pewno stosować 
znane i wymyślone przez samego  ucznia techniki 
ułatwiające zapamiętywanie, słowa klucze, haki 
myślowe. Na pewno ważna jest taka organizacja 
czasu, która umożliwia odpoczynek – rzadko zda-
rzają się szczęśliwcy, dla których nauka jest pasją, 
dlatego należy ją jak najbardziej uprzyjemnić! Za-
miast się „zmuszać” do nauki, trzeba znaleźć takie 
zachęty, które sprawią, że stanie się ona przyjemna 
– np. trudności traktować jak wyzwanie, zapewnić 
sobie towarzystwo w nauce, kreatywnie budować 
techniki mnemotechniczne.
Swoim czasem trzeba zarządzać! W dobrym pla-
nowaniu ważne są rozkłady zajęć, również po to, 
by zapobiec przewidywalnym kryzysom i atakom 
paniki.

3.2. Egzamin jako sytuacja trudna.  
Egzamin maturalny poprzez swą funkcję różnicu-
jącą (rekrutacja na wyższą uczelnię) jest egzami-
nem bardzo stresującym. Jest egzaminem ustnym 
i pisemnym, zatem stres będzie związany również 
z formą wystąpienia publicznego (tak, jak to jest 
w przypadku wypowiedzi maturalnej z języka 
polskiego). Stres w sytuacji egzaminacyjnej jest 
rzeczą naturalną, ważne jest, by nie był destabi-
lizujący, ważne, by umieć wykorzystać jego po-
zytywne działanie.
Łagodny stres może się przydać, pobudzając kon-
centrację. Nadmierny stres zaburza koncentrację     
i pamięć, może blokować nasze mówienie i my-
ślenie. W sytuacji stresu, w  biologicznej reakcji 
walki lub ucieczki, mówienie może być utrudnio-
ne. Szybkie bicie serca, przyśpieszony puls, szyb-
ki oddech, zasychanie w gardle i mętlik w głowie 
– oto niektóre objawy nadmiernego napięcia.
Oddychanie, obok fonacji 3 i artykulacji, jest pod-
stawowym elementem emisji głosu – jest siłą no-
śną mowy. Większe zużycie powietrza do funkcji 
życiowych powoduje, że mamy jego mniejszą ilość 
do mówienia. Niedobór powietrza oraz usztywnie-
nie mięśni, w tym także artykulacyjnych, utrudnia 
tworzenie i prowadzenie dźwięku. Dlatego warto 
nauczyć się oddychać z większym wykorzystaniem 
przepony, co daje pogłębienie oddechu i większy 
zapas powietrza do mówienia. Warto też nauczyć 
się relaksacji poszczególnych partii mięśni, w tym 
także mięśni artykulacyjnych. Przygotowując się 
do egzaminu ustnego, należy pamiętać, że mów-
ca jest postrzegany całościowo. Ważnej jest zatem 
nie tylko to, co mówi ale i jak mówi. Dobra dyk-
cja, odpowiednie natężenie głosu, właściwe tempo 
mówienia, właściwy akcent wyrazowy i zdaniowy, 
intonacja, odpowiedni rytm oddechowy – to ele-
menty wpływające na wyrazistość mówienia. War-
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to zwrócić uwagę, że w sytuacji stresu koniecznie 
zwalniamy tempo mówienia mimo, że napięcie 
powoduje chęć jego przyspieszenia – jest to okazja 
do dodatkowego poboru powietrza.
Osobną kwestią jest komunikacja niewerbalna 
– ona również buduje wizerunek mówcy. Warto 
przygotować uczniów i w tym zakresie komuni-
kacji.
Ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe, fonacyjne, 
artykulacyjne oraz z zakresu komunikacji niewer-
balnej znaleźć można np. w książce Bogumiły Ta-
rasiewicz Mówię i śpiewam świadomie. Podręcz-
nik do nauki emisji głosu 4.

3.3. Strategia działań przygotowawczych.

Walkę ze stresem egzaminacyjnym warto rozpo-
cząć na długo przed egzaminem. Warto wyrobić 
w sobie poczucie kontroli nad sytuacją, która jest 
nieuchronna – warto się z nią zmierzyć! Oczywi-
ście pierwszym i długofalowym działaniem jest 
merytoryczne przygotowywanie się z zakresu 
egzaminu opisanego w podstawie programowej. 
W roku zdawania egzaminu ważny jest harmono-
gram egzaminów ogłoszony przez dyrektora Cen-
tralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Należy zapoznać się z podstawowymi informa-
cjami:
• Jakie są najważniejsze terminy w dokonywaniu 

wyborów maturalnych?
• Kiedy odbędą się egzaminy?
• Kiedy będą egzaminy próbne?
• Skąd można uzyskać arkusze maturalne z po-

przednich lat?
• Skąd można pozyskać informatory przedmiotowe?
W miarę zbliżania się terminu egzaminu warto po-
czynić przygotowania  szczegółowe:
• uporządkować materiały i notatki,
• oddzielić to, co niezbędne, od tego, co dodatkowe,
• streścić notatki w najważniejszych punktach, 

stosując schematy, tabele, odsyłacze,
• przygotować fiszki z informacjami, które odsy-

łają do głównych zagadnień i kręgów tematycz-
nych.

Należy też sprawdzać stan swojej wiedzy, m.in. 
przez:
• rozwiązywanie arkuszy maturalnych z lat po-

przednich,
• wielokrotne utrwalanie (zapisywanie lub nagry-

wanie) zagadnień sprawiających problemy,
• analizowanie arkuszy maturalnych z lat po-

przednich, pamiętając, że każde zagadnienie 
wiąże się z określonym obszarem wiedzy,

• odkrywanie tego związku, zastanawianie się, do 
jakiej problematyki nawiązuje pytanie,

• szukanie prawidłowości w zadawanych py-
taniach – koniecznie jest sięganie w tym celu 
również do informatora maturalnego,

• wracanie do tego, czego już się nauczyliśmy       
i redukowanie materiału do krótkich, łatwych 
do zapamiętania haseł,

• zadawanie sobie pytania: „Jak mogę wykorzy-
stać to, co już wiem, przy odpowiedzi na inne 
pytania?”.

Człowiek jest istotą biologiczną – nie zawsze 
jednak o tym pamięta. A ważne jest, by umiał 
zadbać o jak najlepsze funkcjonowanie organizmu 
– szczególnie, gdy musi się zmierzyć z sytuacją 
stresogenną.

Zawsze warto, a tydzień przed egzaminem na-
leży:
•  pić dużo wody, aby uniknąć odwodnienia,
•  zdrowo odżywiać organizm, dostarczać nie-

zbędnych substancji odżywczych – oszczędzić 
mu kawy, dymu, alkoholu i chemii,

•  robić coś, co wymaga zużycia energii (nadmia-
ru adrenaliny) – spacerować, pływać, biegać, 
posprzątać pokój itp.,

•  starać się codziennie odprężyć, aby zachować 
jasność umysłu i umiejętność skupienia myśli,

•  zostawiać sobie codziennie odrobinę czasu na 
odpoczynek lub nicnierobienie,

•  sprawdzać pamięć i rozumienie informacji 
głównych,

•  unikać ludzi, którzy onieśmielają – zbyt pewnych 
siebie lub zbyt łatwo wpadających w popłoch.

Wieczorem, w przededniu egzaminu należy:
•  przygotować wszystko, co potrzebne – legity-

mację, długopisy, linijkę i inne dozwolone przy-
bory,

•  przypomnieć sobie, czego nie wolno wnosić na 
salę egzaminacyjną,

•  zjeść lekką kolację,
•  wziąć długą, gorącą kąpiel,
•  dobrze się wyspać.

W dniu egzaminu należy:
• zjeść śniadanie, by nie utracić energii – najlep-

sze są wolno wyzwalające się węglowodany, 
np. pieczywo czy kasze,

• przeznaczyć dużo czasu na dojazd, by nie stre-
sować się zagrożeniem spóźnienia,

• pamiętać, że wynik egzaminu można popra-
wiać.
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3.4. Co poradzić na pustkę w głowie?

Złotej recepty nie ma, ale...
• warto skupić się na rzeczywistym zrozumieniu 
zadania: Co mam zrobić? W jaki sposób? W jakich 
warunkach? Na podstawie czego/? Jakiego mate-
riału? Np. jedno z zadań maturalnych z języka pol-
skiego w 2006 r. brzmiało: Charakteryzując Mak-
beta na podstawie danych fragmentów dramatu 
Szekspira, określ, na czym polega tragizm postaci 
i porównaj go z tragizmem bohatera ze znanego ci 
dramatu antycznego.
Co mam zrobić?
• szukam czasowników określających czynności: 

określ, porównaj – co? –tragizm Makbeta z tra-
gizmem znanego, dowolnego bohatera dramatu 
antycznego – w jaki sposób? – charakteryzując 
– na podstawie czego? – na podstawie danych 
fragmentów. Wiem, co mam zrobić, w jaki spo-
sób, na bazie jakiego materiału. Tak prowa-
dzona analiza zadania pozwala na jego lepsze 
rozumienie, precyzję odpowiedzi i... uspokaja 
nerwy.

• warto pisać, notować w brudnopisie wszystkie 
myśli, które przychodzą  do głowy w związku    
z pytaniem,

• w zadaniach otwartych, szczególnie w wypra-
cowaniach, pomocne mogą być pytania typu: 
kto?, kiedy?, co?, jak?,

• należy pamiętać, że w dłuższych wypowie-
dziach (a takie są przecież nie tylko na maturze 
z języka polskiego – wypracowania są również 
w arkuszach z WOS-u czy historii) konieczna 
jest struktura, organizacja, dowody i jasna linia 
wywodu,

• jeśli jest problem z odpowiedzią, nie należy za-
trzymywać się przy zadaniu i przypominać so-
bie odpowiedź za wszelką cenę – należy przejść 
do zadania następnego, trudniejsze zostawiając 
na później.

4. Podsumowanie.

4.1. Nikt nie wie wszystkiego.
Samoświadomość i samoocena w wykonywaniu 
obowiązków  zawodowych pedagoga – w kontek-
ście wsparcia ucznia w jego przygotowaniu do eg-
zaminu maturalnego – pozwala dookreślić obszary 
do działania, obszary do doskonalenia, obszary do 
współpracy z innymi specjalistami. Oto niektóre    
z pytań, które warto sobie zadać:
• W jaki sposób wspieram uczniów w ich przy-

gotowaniach maturalnych?
• W których obszarach związanych z egzami-

nem czuję się najlepiej?

• Czy znam style uczenia się moich podopiecz-
nych?

• Czy prowadzę zajęcia wspierające uczniów   
w ich działaniach przygotowawczych?

• Czego nie wiem?
• Kogo mogę prosić o pomoc? Gdzie mogę zna-

leźć informacje?
Jako członek rady pedagogicznej, określonego 
prawnie zespołu zadaniowego, pedagog powi-
nien podejmować działania związane ze specyfiką 
szkoły. Tu ważna będzie współpraca wszystkich 
nauczycieli, przepływ informacji, umiejętność po-
dejmowania działań systemowych i rola członka 
zespołu w systemie. W tym kontekście na pewno 
można mówić o doskonaleniu zawodowym peda-
goga i o poszerzeniu jego kompetencji. A dosko-
nalenie wiedzy i umiejętności, rozwój kompetencji  
stanowi podstawę udanego życia zawodowego.

Przypisy:
1. Non scholae, sed vitae discimus (łac. – nie 

uczymy się dla szkoły, ale dla życia) – senten-
cja łacińska, według której celem zdobywania 
wiedzy nie jest zadowolenie nauczyciela, ale 
zaspokojenie ważnej potrzeby życiowej. Sen-
tencja ta jest mottem wielu szkół na świecie.

2. Stella Cottrell, Podręcznik umiejętności stu-
diowania, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 
2007, str. 80.

3. Fonacja: tworzenie, prowadzenie i przekształ-
canie głosu.

4. Bogumiła Tarasiewicz, Mówię i śpiewam świa-
domie. Podręcznik do nauki emisji głosu, UNI-
VERSITAS, Kraków 2003.
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Marzanna Tyburska
konsultant ds. kadry kierowniczej

w W-MODN w Elblągu

Ambasadorzy	osób	niepełnosprawnych.	
Uczeń	o	różnych	potrzebach	edukacyjnych	

na	przykładzie	funkcjonowania	wybranych	specjalnych	
ośrodków	szkolno-wychowawczych

Artykuł powstał na podstawie wywiadów przeprowadzonych w:
•  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Elblągu przy ul. Kopernika 27 oraz Chopina 

30 z dyrektorem Leszkiem Iwańczukiem w obecności wicedyrektorów Grażyny Jędrzejczak i Elżbiety 
Radwanieckiej oraz kierownika internatu Joanny Leśkiewicz;

•  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Elblągu przy ul. Polnej 8a z dyrektor Krystyną 
Miezio przy wsparciu wicedyrektorów Anny Domańskiej i Joanny Hanke-Bednarskiej.

Obie placówki starały się przedstawić rolę i zadania społeczno-edukacyjne, jakie spełniają w środowi-
sku lokalnym oraz wykazać zależność pomiędzy diagnozą badającą potrzeby dziecka i jego  środowiska, 
a tworzoną przez siebie ofertą edukacyjną.

Organizacja pracy ośrodka szkolno-wycho-
wawczego.

Ośrodki szkolno-wychowawcze to specjalistycz-
ne placówki działające na mocy Ustawy o systemie 
oświaty z 7 września 1991 roku z późniejszymi 
zmianami oraz przepisów wykonawczych wydanych 
na jej podstawie. W swojej działalności opierają się 
także na Powszechnej Deklaracji Praw Człowie-
ka i Konwencji o Prawach Dziecka. Nadrzędnym 
ich celem jest zapewnienie pełnego rozwoju inte-
lektualnego, moralno-emocjonalnego i fizycznego 
uczniom/wychowankom zgodnego z ich potrzebami 
oraz możliwościami psychofizycznymi. Trzeba pod-
kreślić, że ośrodki kierują swoją ofertę edukacyjno-
wychowawczo-opiekuńczą w szczególności do dzie-
ci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym oraz 
innych, wobec których publiczna poradnia psycholo-
giczno-pedagogiczna orzekła zasadność kształcenia 
specjalnego lub rewalidacji.

Należą do jednostek budżetowych, których 
organem prowadzącym są samorządy lokalne. 
Charakteryzują się zwykle bogatą infrastrukturą, 
ponieważ prowadzą różnorodną działalność edu-
kacyjną w środowisku i realizują zadania eduka-
cyjne, proponując typy placówek w zależności od 
wieku dziecka i jego możliwości psychofizycz-
nych.
I tak w skład SOSW nr 1 w Elblągu wchodzą:
1.  Szkoła Podstawowa Specjalna ze świetlicą.
2.  Gimnazjum Specjalne.
3.  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna.
4.  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
5.  Grupy wychowawcze.

6. Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju 
Dziecka.

7. Elbląskie Centrum Terapii i Rewalidacji.
W SOSW nr 2 w Elblągu działa:
1. Przedszkole Specjalne.
2. Szkoła Podstawowa Specjalna ze świetlicą.
3. Gimnazjum Specjalne.
4. Grupy wychowawcze.
5. Ośrodek Wczesnego Wspomagania Dziecka. 

,,Maluch”
Dodatkowo w ośrodkach mogą być uruchamiane 
inne formy kształcenia specjalnego wynikające      
z rzeczywistych potrzeb środowiska.

Diagnoza potrzeb i specjalistyczne kompe-
tencje kadry pedagogicznej.

Oferta edukacyjna w obu placówkach wynika 
z rzetelnie prowadzonej diagnozy potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnością intelektualną, której pierw-
szym diagnostą jest poradnia psychologiczno-pe-
dagogiczna kierująca dzieci do tych placówek.

Kolejne etapy uzyskiwania informacji o sytuacji 
i możliwościach rozwojowych dziecka są realizo-
wane przez pracowników ośrodków, to rozmowa 
z psychologiem i pedagogiem, wnikliwa analiza 
zapisów orzeczenia z PPP, obserwacje dziecka na 
zajęciach, wywiad z rodzicami i poznanie środo-
wiska dziecka poprzez wizyty domowe, studium 
przypadku (analiza sytuacji dziecka z przedsta-
wicielami różnych instytucji). Na ich podstawie 
tworzony jest indywidualny plan rozwoju i pro-
gram rewalidacyjno-wychowawczy. Każda osoba 
traktowana jest bardzo indywidualnie ze względu 
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na złożoność i specyfikę jej sytuacji -w aspekcie 
rozwojowym oraz społecznym.

Nauczyciele pracujący w elbląskich ośrod-
kach to kadra systematycznie podnosząca swo-
je kwalifikacje i kompetencje w zakresie pracy            
z dzieckiem o różnorodnych deficytach rozwojo-
wych i społecznych, nieustannie poszukująca no-
wych metod wspierania rozwoju dziecka oraz ich 
domu rodzinnego. 168 osób (100 w SOSW nr 1 
i 68 w SOSW nr 2) realizuje zadania statutowe, 
wkładając w to swoje serce i umysł, aby poprzez 
naukę nowych form pracy na specjalistycznych 
studiach podyplomowych oraz kursach zdoby-
wać nowe umiejętności i przenosić je do praktyki 
szkolno-wychowawczej.

– Stawiamy na certyfikowane metody – mówi 
dyrektor Krystyna Miezio – po to, by nauczyciele, 
realizując zajęcia z tzw. terapii pedagogicznej, pro-
wadzili je konkretną metodą dobraną do potrzeb 
dziecka, np. metodą biofeedback. Stawiamy na 
mocne strony dziecka w zajęciach rozwijających.

– Mamy swój udział w zakresie kształcenia 
przyszłej kadry pedagogicznej, współpracując z Pań-
stwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu pod-
czas realizacji 40 studenckich praktyk – podkre-
śla kompetencje swojej kadry Leszek Iwańczuk. 
– Zobaczyć i dotknąć to najlepsza forma edukacji 
– konkluduje.

– Wartość i wielkość osób pracujących w ośrod-
kach to coś poza kwalifikacjami – zgadzają się 
wszyscy uczestnicy rozmowy. – Nie każdy nauczy-
ciel specjalista spełnia się w tej roli. Naturalna se-
lekcja działa najlepiej, powodując pozostawianie 
w tej specjalności faktycznych entuzjastów.

 
Działania podejmowanie na rzecz środowiska 
lokalnego.

Słuchając kadry kierowniczej obu placówek 
i widząc, z jaką pasją opowiadają o realizowanych 
w niej zadaniach, identyfikują się z problemami 
środowiska, z którym współpracują, nie dziwię się 
już, że podejmują tak wiele różnorodnych dzia-
łań.

– Odstąpiliśmy od promocji ośrodka ze wzglę-
du na jego specyfikę – sygnalizuje Leszek Iwań-
czuk i prezentuje szereg projektów skierowanych 
do środowiska, które poprzez konkretne działa-
nia wpływają na promocję instytucji i cieszą się 
ogromną popularnością. Są to m.in. olimpiady 
specjalne, projekt „Na nudy – przyjdź do budy” re-
alizowany w placówce od roku szkolnego 2004/05 
(w roku 2007/08 zwyciężył w konkursie granto-
wym ogłoszonym przez Wydział Edukacji Urzę-
du Miejskiego w Elblągu). Jego odbiorcami są 
uczniowie ośrodka, ich rodzeństwo i koledzy, ro-

dzice, opiekunowie i społeczność lokalna. Celem 
systematycznie kontynuowanego przedsięwzięcia 
jest m.in. rozwijanie więzi rodzinnych i społecz-
nych, kształtowanie postaw poznawczych, moty-
wowanie do aktywnego wypoczynku.

Ważną częścią działań ośrodków jest współ-
praca z domem rodzinnym ucznia/wychowanka/
dziecka. Zmienia się świadomość rodziców w za-
kresie postrzegania rozwoju ich dzieci. Pojawiają 
się rodzice zaniepokojeni nieharmonijnym rozwo-
jem dziecka (niekoniecznie niepełnosprawnością), 
świadomi swoich praw, zainteresowani kwalifi-
kacjami nauczycieli, trenerów, specjalistycznym  
wyposażeniem. Rodzice, którzy – jak podkreślają 
rozmówcy – sami szukają nowych metod pracy      
z dzieckiem, dzieląc się zdobytymi informacjami, 
ukierunkowują rozwój kadry pedagogicznej. To 
ogromnie motywuje do podejmowania innowacyj-
nych działań. Dla takich osób tworzone są grupy 
wsparcia ze specjalnie przygotowanymi zajęciami, 
specjalistycznymi konferencjami (także i dla na-
uczycieli ze szkół współpracujących z ośrodkiem), 
przyciągające rzesze rodziców i zapewniające 100-
procentową frekwencję.

– Nasz ośrodek jest otwarty do godz. 19.45 –    
z radością podkreśla Leszek Iwańczuk, wskazując 
tym samym na zasadność realizowanej oferty.

– Zatrudniamy asystenta edukacji romskiej, 
aby pomóc każdemu dziecku i rozpoznać potrze-
by także społeczności romskiej – zaznacza dyrek-
tor Krystyna Miezio i wskazuje na popołudniową 
działalność świetlicy integracyjnej.

Współpraca z organem prowadzącym w zakre-
sie wsparcia środowiska lokalnego.

Oba ośrodki we współpracy z organem prowa-
dzącym i przy jego wsparciu odpowiadają na po-
trzeby środowiska lokalnego.  

W SOSW nr 1 w Centrum Terapii i Rewalida-
cji 17 nauczycieli proponuje 43 uczniom specjali-
styczne zajęcia. Są to logopedia, trening lateralny, 
biofeedback – trening oddechowy, trening koncen-
tracji i uwagi wzmacniający jakość i funkcjonowa-
nie mózgu, stymulacja sensoryczna, kynoterapia, 
zajęcia wspomagające słuch i zajęcia wspoma-
gające wzrok. Korzystają z nich dzieci ze szkół 
masowych, uczęszczając na spotkania ze specja-
listami przed południem lub po swoich szkolnych 
obowiązkach (raz w tygodniu 60 minut).

W SOSW nr 2 w ramach Miejskiego Systemu 
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dla 
dzieci do 7 roku życia (obecnie najmłodsze ma     
12 miesięcy) proponuje się bezpłatną, komplek-
sową i wielodyscyplinarną pomoc małemu dziec-
ku, u którego specjaliści rozpoznali symptomy 



32

Doskonalenie Otwarte 2-2015

Jadwiga Hryniewicz
konsultant ds. języków romańskich i ewaluacji

w W-MODN w Elblągu

Uczeń	zdolny	to	też	uczeń	o	specjalnych	potrzebach	
edukacyjnych

Szczęście nie jest w zasadzie niczym więcej niż wykorzystaniem własnych możliwości w stu procentach.
                                Mihaly Csikszentmihalyi

wskazujące na nieharmonijny lub nieprawidłowy         
rozwój. Z szerokiej oferty różnorodnych form 
wspomagania dziecka oraz wsparcia dla rodziców 
w nabywaniu przez nich umiejętności postępowa-
nia z dzieckiem korzysta wielu chętnych.

Dzieciom z rodzin niemających umiejętności 
terapeutycznych, wskazanym przez Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej, oferuje się opiekę cało-
dobową i funkcjonowanie w grupach wychowaw-
czych.

Realizacja zainteresowań uczniów i kształtowa-
nie prospołecznych postaw.

W SOSW nr 2 uczniowie mają możliwość roz-
woju i samorealizacji w organizacjach uczniow-
skich, kołach i klubach takich, jak Uczniowska 
Rada Ośrodka, zespoły wokalno-taneczne, klub 
sportowy, Szkolny Klub Europejski „EUROPOL”, 
kwartalnik „Gnom”, koło matematyczne, koło in-
formatyczne, koło polonistyczne, Szkolne Koło 
Ekologiczne, Koło Młodego Artysty, sekcja spor-
towa „Zefirek”.

W SOSW nr1 można realizować swoje zainte-
resowania, biorąc udział w zajęciach pozalekcyj-
nych w godzinach popołudniowych i w soboty, 
m.in. sportowych, plastycznych, technicznych, ce-
ramicznych, kulinarnych, teatralnych, ekologicz-
no-przyrodniczych, turystycznych, muzycznych, 
tanecznych, terapeutycznych, medialnych, rekre-
acyjnych, historycznych, fotograficznych, eduka-
cyjnych.

Nowe zjawiska społeczne i potrzeby ucznia.  
Pojawia się coraz więcej dzieci z autyzmem, dla 

których trzeba tworzyć specjalne klasy i właściwie 
organizować zajęcia. W takich klasach pracuje 
nawet 17 specjalistów. Skala zjawiska jest coraz 
większa, a świadomość rodziców poszukujących 
pomocy dla swojego dziecka także się zmienia. 
Wymaga to nakładów finansowych i czasowych na 
specjalistyczne przygotowanie kadry pedagogicz-
nej do realizacji zadań w tym zakresie.

Obniżanie dokuczliwości niepełnosprawności 
poprzez indywidualne metody pracy wymaga orga-
nizacji pracy w małych grupach, a niejednokrotnie 
tylko w układzie nauczyciel-uczeń, co powoduje, 
że na plan pierwszy w efektywnym funkcjonowa-
niu szkolnictwa specjalnego wysuwa się troska      
o dziecko, a nie mechanizmy finansowe.

Zwiększa się zdecydowanie wsparcie ze strony 
rodziców w realizacji zadań ośrodków szkolno-
wychowawczych.

Podsumowanie
Rozmówcy zwracali uwagę na negatywne ko-

notacje z określeniem „specjalny ośrodek”, będą-
ce w nazwie ich placówek. Korzystniejsze według 
nich byłoby określenie „specjalistyczny”, które 
kojarzy się z kompetencjami i wspieraniem. Stąd 
w tytule artykułu pojawia się określenie ambasa-
dorzy, użyte przez dyrektora Leszka Iwańczuka. 
Moim zdaniem, niezwykle trafnie prezentuje ono 
ideę charakteryzującą pracę w wyżej zaprezento-
wanych instytucjach.

Jeśli mówimy o uczniu o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych, pierwszym skojarzeniem jest 
uczeń z trudnościami w nauce, uczeń będący pod 
opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych 
lub uczeń niepełnosprawny. W wielu aktach praw-
nych znajdziemy zapisy, że edukacja powinna być 
dostosowana do potrzeb i możliwości ucznia. Czę-
sto łatwiej jest zdiagnozować potrzeby niż moż-
liwości. Wiele podejmowanych przez nauczycieli 

działań edukacyjnych ma na celu wyrównanie bra-
ków w wiedzy i umiejętnościach. Wyniki diagnoz 
wstępnych przeprowadzanych na początku etapu 
edukacyjnego mobilizują nauczycieli do utrwa-
lania i powtarzania niedostatecznie opanowanej 
przez uczniów wiedzy i do ćwiczenia słabo opa-
nowanych umiejętności. Uczniowie, którzy bar-
dzo dobrze zaliczą testy, są pozostawieni samymi 
sobie.
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W ofercie edukacyjnej szkół są liczne zajęcia 
zwane kołami zainteresowań, których celem jest 
rozwijanie zainteresowań uczniów. Nasuwa się 
pytanie, czy prowadzone są diagnozy możliwości 
uczniów, a oferta zajęć dodatkowych jest zgodna   
z wynikiem diagnoz uczniowskich możliwości.

Warto zastanowić się, kogo można określić 
mianem ucznia zdolnego.

W prezentacji na temat „Dziecko zdolne – 
podstawy teoretyczne, sylwetka ucznia zdolnego, 
środowisko szkolne” Teresy Grąziewicz-Jóźnik 
znajdujemy następującą definicję: „Dzieci uzdol-
nione to dzieci, które przejawiają możliwości za-
awansowanych dokonań w dziedzinie umysłowej, 
twórczej, artystycznej, w zakresie zdolności przy-
wódczych czy w poszczególnych przedmiotach 
nauczania, które w celu pełnego rozwinięcia tych 
możliwości wymagają usług lub zajęć niedostar-
czanych przez standardową szkołę”.

Dorris Perrodin-Carlen – specjalistka w na-
uczaniu dzieci, młodzieży i dorosłych o wysokim 
potencjale intelektualnym, dyplomantka European 
Council for High Ability, wyróżnia sześć profili 
uczniów zdolnych i utalentowanych.

Typ I: Uczeń, który osiąga sukcesy
Jest to przykład ucznia modelowego i ambitne-

go. Nudzi się na lekcjach, ale tego nie manifestuje. 
Ma kłopot w wyrażaniu uczuć i w byciu asertyw-
nym. Jest konformistą i perfekcjonistą, ustawicz-
nie poszukującym aprobaty i uznania ze strony 
nauczycieli. Często unika ryzyka ze strachu przed 
porażką. Osiąga wysokie rezultaty w testach ba-
dających wiedzę i umiejętności. Jest akceptowany, 
lubiany przez dorosłych i podziwiany przez rówie-
śników.

Typ II: Uczeń o zachowaniach prowokacyjnych
Jest to uczeń bardzo kreatywny. Nudzi się na 

lekcjach i otwarcie to demonstruje. Jest niecier-
pliwy i sfrustrowany. To uczeń bardzo wrażli-
wy, często przyjmujący postawę obronną. Bywa 
uparty, sarkastyczny i nie zachowuje się taktow-
nie. Lekceważy nauczycieli i ma kłopoty z pod-
porządkowaniem się dyscyplinie szkolnej. Jego 
kontakty z dorosłymi są źródłem konfliktów, bo 
ma tendencję do krytykowania i kwestionowania 
zasad obowiązujących w szkole i w domu. Jed-
nocześnie, jeśli jakiś temat go zainteresuje, jest to 
uczeń bardzo wytrwały i pilny. Uwielbia konku-
rencję, współzawodnictwo, ale nie docenia swo-
ich zdolności. Osiągane przez niego rezultaty są 
zmienne, czasem bardzo wysokie, czasem poniżej 
przeciętnej. Dorośli określają go jako ucznia kre-
atywnego, ale denerwującego i niezdyscyplino-

wanego. Dla rówieśników jest postacią zabawną, 
wręcz śmieszną.

Typ III: Uczeń z deficytem poczucia własnej 
wartości

To uczeń sfrustrowany, któremu brakuje pew-
ności siebie. Ma ciągłe poczucie winy i wrażenie, 
że działa pod presją. Nie dostrzega swoich zdol-
ności i umiejętności, bo dla niego najważniejsza 
jest akceptacja przez grupę rówieśniczą. Ma kło-
pot w byciu asertywnym i wyrażaniu uczuć. Jest 
posłuszny i nieśmiały, często zmienia przyjaciół. 
Nie ma odwagi podejmować ryzyka i jest oporny 
na nowe wyzwania. W szkole osiąga średnie i do-
bre wyniki. Działa najczęściej pod presją grupy 
rówieśniczej, której akceptacja jest dla niego naj-
ważniejsza.

Typ IV: Uczeń zagrożony
To uczeń zbuntowany, zły na dorosłych, społe-

czeństwo i samego siebie, bo uważa, że od jakiegoś 
czasu system szkolny nie odpowiada jego potrze-
bom. Jest ciągle w opozycji. Ma niską samoocenę, 
czuje się wyizolowany i odrzucony. Łatwo wybucha 
i grozi mu wręcz wyczerpanie nerwowe. To uczeń, 
który uczęszcza do szkoły nieregularnie, rzadko 
odrabia prace domowe i izoluje się dobrowolnie 
od grupy rówieśniczej. Sprawia wrażenie osoby 
przeciętnie zdolnej mimo, że jego potencjał intelek-
tualny jest wysoki. Dorośli złoszczą się na niego,            
a rówieśnicy krytykują go i czasem odrzucają.

Typ V: Uczeń inny
To uczeń z zaburzeniami spowodowanymi przez 

trudności w uczeniu (brak uwagi lub nadaktyw-
ność) albo przez niepełnosprawność fizyczną lub 
emocjonalną. Ma niską samoocenę, jest nadwrażli-
wy, często zdezorientowany, sfrustrowany, a nawet 
bezsilny. Porażka jest dla niego źródłem ciągłego 
niepokoju, a jego zachowania i wyniki w nauce są 
zdecydowanie poniżej jego możliwość. Jego na-
uczyciele postrzegają go tylko przez pryzmat jego 
niepełnosprawności, a koledzy unikają jego towa-
rzystwa, bo uważają go za osobę dziwną.

Typ VI: Uczeń samodzielny
To uczeń pełen entuzjazmu, pewny siebie. Jest 

spragniony wiedzy i ma zapał do nauki (motywacja 
wewnętrzna). Ma pozytywny obraz samego siebie 
i wiarę we własne możliwości. Akceptuje porażki 
i pracuje w sposób niezależny. Stawia sobie wy-
zwania krótko- i długoterminowe. Uczeń ten po-
trafi podejmować ryzyko, wyrażać swoje potrzeby 
i uczucia. Z sukcesem realizuje swoje pasje i broni 
swoich przekonań. Jest podziwiany za swoje zdol-
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ności i jest akceptowany przez rodziców i nauczy-
cieli. Ma dobre relacje z rówieśnikami i ma na nich 
pozytywny wpływ.

Nie można uczniowi zdolnemu przypisać jed-
nej etykiety, bo zdolności, czyli możliwości są 
różne u różnych osób i ma na nie wpływ nie tyl-
ko zasób posiadanej wiedzy, ale też osobowość, 
intelekt, charakter. Ważne jest, aby je właściwie 

zdiagnozować i do tej diagnozy dostosować ofertę 
edukacyjną. Bezcenna będzie tu pomoc psycholo-
ga, pedagoga, wychowawcy i nauczycieli przed-
miotów.

Uczeń zdolny to też uczeń o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych. Największą sztuką jest te 
potrzeby odkryć i zaspokoić właściwie dobraną 
ofertą edukacyjną.

Janina Meller
konsultant ds. biologii

w W-MODN w Elblągu

Zdolny,	uzdolniony,	talent

Pragnę zwyciężać,
lecz jeżeli nie będę mógł zwyciężyć,
niech będę dzielny w swym wysiłku.

Czym są zdolności i dlaczego same nie zapew-
niają sukcesu?

Nie wystarczy dobre funkcjonowanie umysłu, 
aby osiągnąć znaczące sukcesy – takie stanowisko 
odpowiada dzisiejszej wiedzy. Określenie zdolny/
niezdolny uczeń jest na porządku dziennym w każ-
dej szkole, pojawia się w dyskusjach i podsumowa-
niach osiągnięć i zachowań wszystkich uczących 
się. W potocznym rozumieniu zdolny ma łatwiej, 
bo dzięki szybkiemu i efektywnemu uczeniu się 
ma większe szanse na odniesienie sukcesu w szko-
le, a także w życiu. Osoba zdolna zazwyczaj po-
strzegana jest przez pryzmat konkursów i olimpiad 
przedmiotowych, w których odnosi sukcesy. Suk-
ces jednak nie może być identyfikowany wyłącz-
nie ze zdolnościami. Owszem, one ułatwiają osią-
gnięcie celów, ale nie są ich gwarantem. Dopiero 
wysiłek, praca, motywacja i odpowiednia struktu-
ra osobowości, przy odrobinie talentu prowadzą 
do sukcesu.

Współcześnie przyjmuje się dwojakie rozumienie 
zdolności; wąskie, elitarne, związane z wybitnymi 
talentami, odnoszące się do około 3-5 proc. popu-
lacji oraz znacznie szersze, egalitarne, dotyczące 
25-30 proc. wszystkich osób. To ostanie pozwala na 
przyjęcie założenia, że co trzeci lub czwarty uczeń 
jest osobą zdolną (Wiesława Limont).

Dawniej zdolności utożsamiano z mierzalnym 
poziomem inteligencji i uzdolnieniami kierunko-
wymi, takimi jak uzdolnienia artystyczne, języ-
kowe, matematyczne. Obecnie przyjmuje się, że 
każda osoba posiada jakiś rodzaj uzdolnień, które 
mogą się ujawnić w zależności od różnych sce-
nariuszy i doświadczeń życiowych. To, czy zosta-

ną zauważone, zależy od wielu czynników, ale naj-
ważniejsze są doznania, przeżycia i doświadczenia 
we wczesnym okresie rozwoju. Edukacja „specjal-
na” osób zdolnych i utalentowanych zaczyna się od 
rozpoznania, identyfikowania zainteresowań. Do 
optymalnego rozwoju zdolności wybitnych koniecz-
ne jest odpowiednie środowisko, którym może być 
grupa rówieśnicza, lecz o podobnym poziomie zdol-
ności poznawczych lub kierunkowych, zaintereso-
waniach i tempie pracy (Wiesława Limont). Praca   
z osobami zdolnymi, asynchronicznymi rozwojowo 
i z problemami emocjonalnymi wymaga każdora-
zowo indywidualnego podejścia opartego na kom-
petencjach psychologicznych i pedagogicznych.

Aby uniknąć krzywdzącego ucznia, dawnego 
fałszywego przekonania na temat uczniów zdol-
nych, warto zadać sobie pytanie, czym są zdolno-
ści? Definicji jest wiele. Według klasycznej defi-
nicji zdolnościami są różnice indywidualne, które 
sprawiają, że przy jednakowej motywacji i uprzed-
nim przygotowaniu poszczególni ludzie osiąga-
ją w porównywalnych warunkach niejednakowe 
rezultaty w uczeniu się i działaniu (Piertasiński). 
Słownik Psychologii zaznacza różnice w rozumie-
niu pojęć: uczeń uzdolniony i uczeń zdolny oraz 
talent.
Zdolności (sprawności): Aktualnie posiadane 
przez ucznia umiejętności rozwiązywania jakie-
goś rodzaju zadań lub wykonywania czynności, 
bez dodatkowego treningu (uczeń sprawny w da-
nej czynności).
Uzdolnienia: Potencjał do nabywania lub dosko-
nalenia umiejętności dzięki wyuczeniu się, czy-
li potencjalne zdolności ucznia. A zatem uczeń 
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uzdolniony ma jednocześnie wysokie możliwości             
i wysoki poziom zdolności.
Talent: To uzdolnienia specjalne, wyższy poziom 
zdolności.
Uczeń utalentowany swoje zdolności i uzdolnienia 
potwierdza wymiernymi osiągnięciami, cenionymi 
w danej dziedzinie i na tle grupy rówieśniczej

Uczniowie uzdolnieni – grupa niejednorodna
Zaliczamy do niej dzieci, które osiągają świetne 

wyniki przynajmniej w jednej z dziedzin: ogólne 
zdolności intelektualne, specyficzne zdolności aka-
demickie, zdolności artystyczne i sceniczne, umie-
jętności psychomotoryczne, twórczy i produktywny 
sposób myślenia, a także umiejętności przywódcze.

Zacytowana taksonomia i klasyfikacja stwarza 
pełniejszy i szerszy obraz uzdolnień uczniów, w któ-
rym zarysowują się możliwości realizowania się 
w  różnych dziedzinach. Uczniowie uzdolnieni 
ogólnie i twórczo mają otwartą drogę do sukce-
sów w różnorodnych dziedzinach. Niech nie dziwi 
nikogo, że taki uczeń startuje w kilku konkursach 
z zupełnie różnych dziedzin i odnosi sukcesy. Jed-
nak zazwyczaj nie jest szczególnie zainteresowa-
ny żadną z nich. Widać tę sytuację szczególnie ja-
sno od czasu, gdy na konkursach przedmiotowych 
dla uczniów gimnazjum obowiązuje wyłącznie 
zakres wiedzy z podstawy programowej. Kon-
kursy tego typu coraz rzadziej służą odkrywaniu 
talentów i rozwijaniu kierunkowych zaintereso-
wań, za to stwarzają największe szanse osobom 
zdolnym i lubiącym się uczyć, dla których jesz-
cze jeden sprawdzian z kolejnego przedmiotu nie 
stanowi szczególnego wyzwania. Najlepiej świad-
czy o tym fakt zaprzestania zajmowania się daną 
dziedziną z chwilą odniesienia sukcesu, dotyczy 
to zarówno uczniów, jak i niektórych nauczycie-
li. Sprawność niektórych uczniów w odnoszeniu 
sukcesów na konkursach przedmiotowych jest, 
niestety, powodem do frustracji wśród tych, którzy 
mimo określonych zainteresowań są mniej zdolni 
i przegrywają w konkurencji. Inaczej wygląda 
sytuacja w przypadku olimpiad przedmiotowych 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tu nie 
wystarczą tylko zdolności, trzeba jeszcze spre-
cyzowanych zainteresowań, oryginalnych pomy-
słów, mozolnej i rzetelnej pracy badawczej i do-
głębnej wiedzy z danej dziedziny. Na taki wysiłek 
stać tylko pasjonatów i osoby utalentowane, a tacy 
zdarzają się zarówno wśród uczniów, jak i wśród 
nauczycieli. Również różnorodne konkursy, któ-
re organizuje W-MODN w Elblągu, dowodzą, że 
uczniów uzdolnionych,   a nawet utalentowanych 
w naszych szkołach nie brakuje. Jest jednak wiele 
czynników, które składają się najpierw na zachę-

cenie ich do ciekawych działań, stawiania wyzwań 
i wreszcie osiągania sukcesów, a pierwszym i naj-
ważniejszym z nich jest motywacja.

Osoby ze szczególnymi zdolnościami akade-
mickimi rozwijać się będą i powinny w dziedzi-
nie wiedzy i badań naukowych. Mają duże szan-
se zostać nauczycielami lub naukowcami. To one 
przede wszystkim powinny sięgać po laury na 
olimpiadach i konkursach z określonych dziedzin.

Zdolności artystyczne i sceniczne skupiają 
się na umiejętnościach specyficznych dla dziedzin 
artystycznych: od koordynacji i pamięci ruchowej 
do słuchu muzycznego. Te osoby z założenia będą 
tworzyć kulturę.

Uzdolnieni psychomotorycznie rozwiną się 
sportowo i mają szansę zwyciężać na stadionach,            
jeśli będą „dzielni w swym wysiłku”.   

Uczeń twórczy posiada i rozwija umiejętność 
generowania nowych idei; w sposób oryginalny 
przetwarza rzeczywistość, a tym samym staje się 
kłopotliwy, kiedy wyłamuje się z ustalonego po-
rządku w sformalizowanej edukacji. Może się re-
alizować w każdej dziedzinie, która wymaga my-
ślenia i strategii.

Uczniowie o zdolnościach przywódczych nie 
zawsze pasują do definicji ucznia zdolnego, a jed-
nak to oni dowodzą w grupie, a w przyszłości być 
może będą nami rządzić...

Mit i stereotyp
Rozważania na temat pracy z uczniami uzdol-

nionymi prowadzą nieuchronnie do pewnych mi-
tów. Pierwszym z nich jest mit naukowca samot-
nika. Dziś, kiedy mamy do czynienia z ogromnym  
przyrostem wiedzy specjalistycznej, rozwój nauki 
zależy od umiejętności pracy zespołowej. Gdyby 
ludzie nauki nie kontaktowali się ze sobą, praca 
nad ich ideami byłaby oderwana od rzeczywisto-
ści. Tym bardziej w szkole kładziemy ostatnio co-
raz większy nacisk na umiejętność grupowej pracy 
nad problemem. Ćwiczenie relacji i kompetencji 
komunikacyjnych kształci u ucznia umiejętność 
konstruktywnej krytyki, bez tłamszenia innych.

Stereotyp określający osoby zdolne jako nie-
przystosowane i ekscentryczne jest dla nich 
krzywdzący, ponieważ większość osób zdolnych 
ma łatwość adaptacji.

Słowo o Mistrzu
Jeden z przyjaciół spytał studenta uniwersytetu:
– Po co chodzisz do mistrza? Czy on pomoże ci 
zarabiać na życie?
– Nie, ale dzięki niemu będę wiedział, co zrobić       
z życiem, kiedy już na nie zarobię – brzmiała od-
powiedź.
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Pracując nad rozwojem talentu, należy uwzględ-
nić trzy dziedziny celów: poznawcze, emocjo-
nalno-motywacyjne i twórcze. O ile te pierwsze            
z reguły szkoły i nauczyciele realizują, to z pozo-
stałymi bywa różnie. Uczeń uzdolniony bywa wy-
magający, miewa też nieuświadomione problemy 
emocjonalne. Chciałoby się powiedzieć, że „nale-
ży mu się” kompetentny nauczyciel – mistrz, który 
pomoże mu odkryć talent i profesjonalnie zadba       
o jego rozwój. Taki rodzaj edukacji spersonalizo-
wanej nazywa się tutoringiem. Tutoring to nie 
przekaz wiedzy, lecz transformacja wrodzonych ta-
lentów w siłę, budowanie na zasobach i dążenie do 
doskonałości, to powrót do relacji mistrz – uczeń. 
Nauczanie tego typu jest bowiem starą praktyką, 
która była rozpowszechniona w starożytnej Grecji 
i Rzymie. Tutor wspiera  rozwój  ucznia w sposób 
indywidualny i integralny. Rekrutacja uczniów do 
tutoringu zależy od kategorii ucznia. Uczeń uzdol-
niony wielokierunkowo potrzebuje sprecyzowa-
nia zainteresowań. Uczeń z potencjałem (tzw. 
niewidoczny) czeka na odkrycie talentu, dlatego 
najlepszy dla niego będzie tzw. tutoring naukowo-
rozwojowy. Dla uczniów z niepowodzeniem edu-
kacyjnym, poszukujących motywacji odpowiedni 
jest tutoring rozwojowy.

Zajęcia pozalekcyjne – szansa na sukces ucznia 
w konkursach i olimpiadach

Warunkiem rozwoju talentów jest twórczość. 
Uczeń uzdolniony zastanawia się, co go interesuje 
w zadaniu, a odpowiadając na pytanie, zazwyczaj 
ma wątpliwości. Uczeń twórczy reaguje na zada-
nie pytaniem: Co ja mogę z tym zrobić? Nie zasta-
nawia się, czego oczekuje od niego nauczyciel, tak 
jak to bywa w przypadku tak zwanego ucznia do-
brego. Wobec tego uczniom zdolnym i twórczym 
należy stwarzać sytuacje do rozwoju twórczości, 
czyli stawiać zadania na tyle trudne, żeby się nie 
nudzili, ale też nie za trudne, żeby nie prowadzi-
ły do frustracji. Motywująca rola emocji ujawnia 
się w sytuacji: zadanie – wyzwanie – skupienie 
– flow – satysfakcja z działania. Flow (z ang. 
poczucie przepływu, bycie na fali) może pojawić 
się tylko wtedy, gdy cała uwaga ucznia ukierun-
kowana jest na działanie. Uczeń jest silnie zmoty-
wowany i odczuwa przyjemność z rozwiązywania 
zadania. Nauczyciel, pozostawiając uczniowi sa-
modzielność, cały czas go wspiera. Wtedy reali-
zuje się układ: uczeń – mistrz. Uczeń nie ucieknie 
jednak od konfrontacji z innymi, uczestniczy też 
w rywalizacji, kiedy staje do konkursów, bierze 
udział w olimpiadzie, aby potwierdzić ponadprze-
ciętne zdolności i posiadane umiejętności. Korzy-
ści z konkursów są niewątpliwe: ocena własnych 

możliwości, przekonanie o własnej skuteczności, 
rozwijanie zainteresowań, szansa na spotkanie 
osób o podobnych zainteresowaniach i poziomie 
zdolności, pozytywne emocje, a także nagrody, 
stypendia, popularność. Są też cienie konkursów, 
między innymi jest to konieczność rywalizowania, 
bezpośredniej konfrontacji, poczucie presji, trium-
falizm, niekorzystna samoocena, porażka.

W-MODN w Elblągu organizując liczne kon-
kursy, otwiera szansę na odkrycie i rozwój licz-
nych talentów. Nie tylko ogłaszamy konkursy dla 
nauczycieli i uczniów, ale także umożliwiamy ich 
uczestnikom udział w konferencjach popularyzu-
jących ich twórczość, stwarzamy przestrzeń do 
wymiany doświadczeń i dalszej edukacji, bo nie 
możemy sobie pozwolić na marnowanie talentów.
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Wiesława Kamińska
kierownik ECEE

w W-MODN w Elblągu

Konkursy	przyrodnicze	–	odkrywanie,	tworzenie,	
dzielenie	się

Jak najwięcej zrobić, jak najwięcej przeczytać,
 jak najwięcej się nauczyć i jak najwięcej pojąć z tego świata, 

na którym jest się tylko gościem. 

(M. Musierowicz, Opium w rosole)

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli nie tylko wspiera działalność eduka-
cyjną szkół, pomaga nauczycielom w doskonale-
niu warsztatu pracy oraz wdrażaniu zmian prawa 
oświatowego, ale także stwarza pole do twórczości, 
wyzwalając aktywność i zapraszając do dzielenia 
się talentem zarówno nauczycieli, jak i uczniów. 
Konkursy i olimpiady o lokalnym i szerszym za-
sięgu stwarzają doskonałą okazję do ukierunko-
wanej, ale samodzielnej i pogłębionej pracy, która 
sprzyja odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań. 
W zakresie nauk przyrodniczych oferujemy liczne 
i różnorodne konkursy oparte na czerpaniu wie-
dzy i inspiracji ze świata przyrody skierowane do 
uczniów i nauczycieli wszystkich etapów eduka-
cyjnych. Od lat konsultanci W-MODN w Elblągu 
przygotowują i przeprowadzają konkurs z biolo-
gii i chemii dla uczniów gimnazjów z wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego oraz etap okręgowy 
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, które mają znaczącą 
rangę i cieszą się ogromnym zainteresowaniem     
w środowisku szkolnym. Są to konkursy indywi-
dualne, stanowią więc zachętę do pracy na własny 
rachunek ucznia, ale są też wyzwaniem dla na-
uczycieli i szkół, którym laureaci przynoszą splen-
dor i uznanie w środowisku. Nie bez znaczenia są 
również wymierne korzyści dla samego laureata: 
zwolnienie z zakresu przyrodniczego części ma-
tematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalne-
go, a w przypadku Olimpiady Wiedzy  Ekologicz-
nej szansa na indeks wskazanej uczelni wyższej. 
W większości przypadków konkursy skutecznie 
mobilizują do zdobywania i pogłębiania wiedzy, 
zwiększają zainteresowanie poznawcze a także za-
angażowanie emocjonalne. 

Bardzo cenne, ze względu na swoje walory wy-
chowawcze, są konkursy drużynowe oparte na ry-
walizacji, gdzie o skuteczności współzawodnictwa 
decyduje stosunek emocjonalny członków grupy. 
W praktyce potwierdza się aspekt motywujący 
zdrowej rywalizacji, jako środka pobudzającego 

do nauki i (co szczególnie cenne) do twórczości. 
Współzawodnictwo zespołowe oparte na współpra-
cy może skutkować zwiększeniem zapału i aktyw-
ności uczniów, pomaga budować relacje społecz-
ne. Niejednokrotnie organizowaliśmy w naszym 
Ośrodku „zawody” drużynowe oparte na działaniu 
zespołowym. Przykładem takiego konkursu jest 
wojewódzki konkurs dendrologiczny, który miał 
już dwie edycje i ponownie odbędzie się w następ-
nym roku szkolnym. Mamy nadzieję, że nadal bę-
dzie się cieszył zainteresowaniem gimnazjalistów 
i ich nauczycieli, co z kolei przełoży się na wyższy 
poziom wiedzy o drzewach - naszych najbliższych 
sąsiadach i największych przyjaciołach. Staramy 
się również popularyzować przyrodnicze projekty 
edukacyjne, organizując cyklicznie konkurs „Od 
projektu do efektu”, który jest doskonałym przy-
kładem efektywnej pracy zespołowej nad rozwią-
zaniem problemu w twórczy sposób.

Dowiedzieć się, przekazać dalej, działać…i jak 
najwięcej dać temu światu (M. Musierowicz) 

Świadomość ekologiczna, wiedza o przyrodzie, 
radość odkrywania, pasja tworzenia i sposobność 
dzielenia się tym wszystkim to wyzwania, które 
mobilizują nas konsultantów ds. biologii i ekologii 
do tworzenia bogatej oferty konkursów dla każde-
go ucznia i nauczyciela. W poszczególnych latach 
tematy naszych konkursów skupiały się wokół 
wybranego obszaru tematycznego, np. woda, kra-
jobraz, energia. W roku 2014 motywem przewod-
nim konkursów przyrodniczo-ekologicznych była 
różnorodność biologiczna jako wartość. Świadomi 
roli edukacyjnej konkursów w rozwijaniu zainte-
resowań przyrodniczych uczniów oraz w podno-
szeniu ich motywacji uczenia się w roku 2014 zor-
ganizowaliśmy i przeprowadziliśmy, samodzielnie 
lub we współpracy z naszymi stałymi partnerami, 
kilkanaście konkursów. Wszystkie konkursy i pro-
jekty zrealizowane przez Elbląskie Centrum Edu-
kacji Ekologicznej zostały dofinansowane przez 

Janina Meller
konsultant ds. biologii
w W-MODN w Elblągu
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Olsztynie. 

Konkursy fotograficzne
Ptaki przy moim karmniku

Obserwacja ptaków przy karmniku była celem 
zorganizowanego zimą internetowego konkursu 
fotograficznego. Obserwacja ptaków z bliska spra-
wiła uczestnikom konkursu nie tylko wiele przy-
jemności, ale również pozwoliła na zgłębienie za-
sad prowadzenia obserwacji przyrodniczych, ich 
dokumentowania w formie fotografii i z pewnością 
dostarczyła mnóstwo wiedzy na temat ptasiego ży-
cia. Nagrodą w tym konkursie były „edukacyjne’ 
kubki ornitologiczne, przydatne do rozpoznawania 
ptaków.

Przez pola, lasy, łąki i jeziora …
To kolejna edycja konkursu fotograficznego 

corocznie organizowanego przez nasz Ośrodek, 
a skierowanego do wszystkich uczniów i na-
uczycieli województwa warmińsko-mazurskiego. 
Uczestnictwo w tym konkursie zmusza do wielkiej 
samodzielności oraz daje możliwość pełnego wy-
korzystania dostępnych mediów i nowoczesnych 
technik w celu utrwalenia wszystkiego, co w przy-
rodzie nas zachwyca, aby móc się tym pięknem 
dzielić z innymi.  Tym razem konkurs był ukierun-
kowany na poznanie różnorodności siedliskowej 
i gatunkowej przyrody Warmii i Mazur. Autorzy 
nagrodzonych fotografii zostali uhonorowani pod-
czas grudniowej konferencji, a nagrodzone zdję-
cia znalazły się na wystawie, którą przez cały rok 
można podziwiać w naszym Ośrodku.

Konkurs eko-literacki
Zdumiony meandrami świata – oblicza przyrody 
ojczystej

Konkurs był adresowany do uczniów gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa 
warmińsko-mazurskiego. Celem konkursu było 
rozwijanie wrażliwości na otaczającą przestrzeń, 
pogłębianie znajomości różnorodności biologicz-
nej oraz kształcenie umiejętności literackich i pro-
pagowanie czytelnictwa wśród młodzieży.

Konkurs cieszył się zainteresowaniem uczniów 
i zaowocował wspaniałymi wierszami. Niektóre 
utwory spośród nagrodzonych zostały zaprezen-
towane publicznie przez autorów podczas Forum 
Młodych Ekologów.

Konkurs plastyczny na rysunek z natury
Ostoje bioróżnorodności w najbliższej okolicy

Konkurs skierowany był zarówno do nauczycie-
li, jak i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz szkół ponadgimnazjalnych województwa 

warmińsko-mazurskiego. Polegał na wykonaniu 
rysunku z natury, którego tematem była różnorod-
ność zasobów przyrodniczych województwa war-
mińsko-mazurskiego Celem konkursu było zwró-
cenie uwagi na piękno tkwiące w różnorodności 
biologicznej. Poprzez konkurs chcieliśmy zachęcić 
młodzież szkolną i nauczycieli do prowadzenia ob-
serwacji przyrodniczych oraz szukania w świecie 
przyrody inspiracji twórczej do rozwijania zdolno-
ści artystycznych. Konkurs cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem.  Łącznie na konkurs wpłynęło 
301 prac z 38 szkół. Najlepsze prace znalazły się 
na wystawie zorganizowanej przez W-MODN 
w Elblągu.

Konkurs prezentacji multimedialnych 
Bioróżnorodność jako wartość

Konkurs był adresowany do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych. Konkurs zachęcał do wykorzystywania 
nowoczesnych narzędzi i technik, szczególnie 
urządzeń i aplikacji, które mogą zarejestrować 
obraz, dane zjawisko przyrodnicze, utrwalić je 
i w sposób interaktywny, przy użyciu określonych 
narzędzi przybliżyć świat przyrody sobie samemu 
i innym. Uczniowie mieli za zadanie wykonać pre-
zentację multimedialną na temat bioróżnorodności. 
Konkurs obejmował kilka tematów: „Na bogato 
znaczy różnorodnie - bogactwo  przyrodnicze mo-
jej okolicy” – skierowany do uczniów szkół pod-
stawowych; „Oblicza różnorodności biologicznej 
mojej krainy” - dla gimnazjalistów; „Bioróżnorod-
ność źródłem wartości biologicznej, estetycznej, 
ekonomicznej i eko-turystycznej” - dla uczniów ze 
szkół ponadgimnazjalnych. 

Najlepsze prace zostały nagrodzone i zaprezen-
towane przez autorów podczas Forum Młodych 
Ekologów w Elblągu.

III Miedzyprzedszkolny konkurs dla małych 
bajkopisarzy
Wielka przygoda w lesie się chowa

Jest to konkurs cykliczny. W roku 2014 był 
organizowany po raz trzeci we współpracy War-
mińsko-Mazurskiego Ośrodek Doskonalenia   
Nauczycieli w Elblągu z Elbląskim Centrum 
Edukacji Ekologicznej, Biblioteką Elbląską im. 
C. Norwida, Przedszkolem Nr 17 w Elblągu           
i Fundacją Kierunek Rodzina. Celem konkursu 
jest rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecię-
cą, promowanie pozytywnych zachowań u dzie-
ci, a także budowanie wspólnych relacji dzieci               
z dorosłymi w tym przypadku na artystycznej 
niwie – relacjonuje jedna z głównych organiza-
torek pani Alicja Guła, konsultant ds. wychowa-
nia przedszkolnego. Rolą dzieci w tym konkursie 
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jest wymyślenie i zilustrowanie bajek, natomiast 
zadaniem dorosłych ich zapisanie. W wersji ory-
ginalnej prace zostały uwiecznione w wydanej 
przez organizatorów książeczce pt. Bajki na co 
dzień - Wielka przygoda w lesie się chowa, którą 
otrzymali wszyscy mali twórcy.

Konkurs dla przedszkoli 
Dzień Polskiej Niezapominajki – ożywiamy przed-
szkolne ogrody

Była to już kolejna edycja konkursu dla przed-
szkoli w ramach organizowanego przez W-MODN 
w Elblągu od wielu lat cyklu konkursów zatytu-
łowanych Warto zobaczyć, warto przeżyć. Celem 
tych konkursów, które co roku odbywają się pod 
innym hasłem jest zachęcenie przedszkoli do pra-
cy z dziećmi metodą projektu. Praca metodą pro-
jektu, to taki sposób uczenia dzieci, który wy-
posaża je w umiejętności i wiedzę w atmosferze 
poszukiwania, gromadzenia i prezentowania wia-
domości. Dzieci stają się badaczami i odkrywcami 
otaczającej rzeczywistości. Zorganizowany w roku 
2014 konkurs zachęcał do wykorzystania ogrodów 
przedszkolnych w edukacji dzieci poprzez zastoso-
wanie niekonwencjonalnych rozwiązań w eduka-
cji przyrodniczej w myśl znanej zasady: „Powiedz 
mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól 
mi zrobić, a zrozumiem”.

Wojewódzki Konkurs dendrologiczny
Do konkursu zaproszono wszystkie gimna-

zja, a szczególnie te, w których działają koła bio-
logiczno-ekologiczne. Warunkiem uczestnictwa               
w konkursie było zorganizowanie i przeprowadze-
nie w placówce wiosennych warsztatów o tema-
tyce dendrologicznej oraz przeprowadzenie testu 
wiedzy o drzewach. Następnie uczestnicy warsz-
tatów sporządzili sprawozdanie z odbytych zajęć. 
Zgodnie z regulaminem, do organizatorów kon-
kursu wpłynęła  dokumentacja odzwierciedlająca 
tematykę i przebieg warsztatów. 

Do konkursu przystąpiły 22 szkoły. Do finału 
zakwalifikowało się 3-osobowe reprezentacje z 12 
gimnazjów.  

Zakres merytoryczny konkursu obejmował 
wiedzę biologiczno-ekologiczną z zakresu gim-
nazjum oraz szczegółowe zagadnienia z wiedzy          
o ponad 40 rodzajach drzew, krzewów, roślin ziel-
nych. Wymagana była też znajomość ekosystemu 
leśnego, w tym składu gatunkowego poszczegól-
nych rodzajów zbiorowisk leśnych występujących 
na terenie Polski.

Finał konkursu przeprowadzono w sali konfe-
rencyjnej naszego stałego partnera w Nadleśnic-
twie Elbląg. W wyniku eliminacji pisemnych, 
złożonych z testu wiedzy oraz rozpoznawania 

gatunków drzew i krzewów po ilustracjach, wy-
łoniono laureatów w kategorii indywidualnej oraz 
6 drużyn, które zakwalifikowały się do rozgrywki 
finałowej. Drużynowo najlepszą szkołą okazało 
się Gimnazjum nr 1 w Szczytnie. Drugie miejsce 
zajęło Gimnazjum w Tolkmicku, a trzecie Gimna-
zjum w Korszach.

Konkurs wszystkim uczestnikom bardzo się 
podobał. Otrzymaliśmy wiele pozytywnych in-
formacji zwrotnych. Oto jedna z nich: - Chciała-
bym serdecznie podziękować za trud i czas, któ-
ry Państwo poświęciliście w realizację Konkursu 
Dendrologicznego. Dziękuję w imieniu własnym 
i moich uczniów za profesjonalizm, zaangażowa-
nie, atrakcyjną formę oraz wysoki poziom me-
rytoryczny konkursu. W szkole, podczas zajęć 
naszego koła biologicznego, moje uczennice dzie-
liły się wrażeniami z konkursu. Zdobyta wiedza 
i doświadczenia z pewnością będzie przydatna                 
i wykorzystana zarówno podczas lekcji, jak też                          
w życiu codziennym - Iwona Ostrowska, nauczy-
ciel Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku Warmińskim.

Konkurs na scenariusz lekcji 
Zielone lekcje w ekosystemie leśnym

Konkurs był skierowany do nauczycieli z woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego prowadzących 
edukację przyrodniczą w szkołach na wszystkich 
etapach edukacyjnych.  

Celem organizowanego konkursu poza popula-
ryzacją wiedzy o lesie i jego roli, było zachęcenie 
nauczycieli do doskonalenia własnego warszta-
tu pracy poprzez wyzwalanie twórczej aktywno-
ści nauczyciela i ucznia, tak ważnej w nauczaniu            
i uczeniu się przedmiotów przyrodniczych.

II Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej 
Przyroda Powiśla, Warmii i Żuław  

Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej było 
także współorganizatorem już po raz drugi orga-
nizowanej z inicjatywy Polskiego Związku Ło-
wieckiego Olimpiady Wiedzy Przyrodniczej dla 
uczniów gimnazjów pod hasłem: Przyroda Powi-
śla, Warmii i Żuław. Głównym celem Olimpiady 
jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych 
młodzieży. Olimpiada z roku na rok cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem. W II edycji 
udział wzięło ponad 1200 uczestników z 44 gim-
nazjów; do II etapu - finału zakwalifikowało się 
105 a laureatami zostało 20, z których najlepsza 
dziesiątka po testach, rozegrała finał ustny. 

Konkursy w ramach akcji proekologicznych
Wiosenne działania na Warmii i Mazurach

Wzorem lat ubiegłych w roku 2014 Elbląskie 
Centrum Edukacji Ekologicznej, jako jeden ze 
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współorganizatorów akcji „Wiosenne Działania na 
Warmii i Mazurach”, koordynowało jej przebieg 
na swoim terenie. Podobnie jak w poprzednich la-
tach zachęcaliśmy wszystkie szkoły i przedszkola 
do udziału w akcji. 

W ramach akcji były prowadzone działania        
w dwóch obszarach: 

Pierwszy obszar to edukacja ekologiczna, która 
obejmowała trzy podziałania zatytułowane: 
1. Szkolne ostoje przyrody.
2. Inwentaryzacja przyrodnicza.
3. Przyroda moich dziadków.

Drugi obszar - Edukacja odpadowa, obejmują-
ca dwa poddziałania: 
1. Dzikie wysypiska zagrażające przyrodzie.
2. Przyroda bez elektroodpadów. 

Akcja powiodła się. Udział w akcji na naszym 
terenie wzięło ok. dwa tysiące uczestników. Pla-
cówki prowadziły różnorodne działania. Cześć 
z nich wyznaczyła „Szkolne ostoje przyrody”, na 
które składały się wybrane, pojedyncze obiekty 
przyrodnicze oraz cenne pod względem przyrod-
niczym fragmenty różnych ekosystemów. Inni 
z kolei w ramach zadania pn. „Inwentaryzacja 
przyrody” przeprowadzili inwentaryzację gniazd 
bocianich. Jeszcze inni w ramach „Wiosennych 
Działań” poznawali przyrodę swoich dziadków. 
W tym celu przeprowadzali wywiady ze starszy-
mi osobami, by dowiedzieć się, jak zmieniała się 
przyroda w ich najbliższej okolicy na przestrzeni 
ostatnich kilkudziesięciu lat. 

Większość zaangażowanych w „Wiosenne 
Działania” szkół zajęła się także edukacją odpa-
dową. W ramach niej placówki przeprowadziły 
kampanie edukacyjne na temat właściwego po-
stępowania z elektrodpadami oraz zorganizowały 
u siebie zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego          
i elektronicznego.

Najbardziej zaangażowane placówki zosta-
ły nagrodzone podczas Pikniku Ekologicznego           
w Olsztynie, gdzie również Elbląskie Centrum 
miało swoje stoisko edukacyjne, które cieszyło się 
dużym zainteresowaniem.

Zlot Ekologiczno-Turystyczny
Lato zielonych lasów

23 maja 2014 roku w Kadynach na terenie Wy-
soczyzny Elbląskiej odbyła się XV Edycja Zlotu 
Ekologiczno-Turystycznego, która przebiegała 
pod hasłem „Lato zielonych lasów”. Organizatorzy 
Zlotu: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonale-
nia Nauczycieli w Elblągu, Nadleśnictwo Elbląg      
i Gimnazjum w Tolkmicku dołożyli wszelkich sta-
rań, aby przybyła licznie młodzież gimnazjalna, 
przygotowana przez swoich nauczycieli, mogła 

uczestniczyć w bogatych zajęciach terenowych, 
konkursach biologiczno-ekologicznych i konku-
rencjach rekreacyjnych.

W tym roku powróciliśmy do Kadyn i tematy-
ki leśnej, aby uczcić 90 rocznicę istnienia Lasów 
Państwowych. Podczas Zlotu gimnazjaliści roz-
wiązywali różne zadania skupione wokół różno-
rodności biologicznej Lasów Państwowych. Na 
ścieżkach rezerwatu „Kadyński Las” uczestnicy 
Zlotu rozwiązywali krzyżówkę „Opowieści z el-
bląskich lasów”, czerpiąc wiedzę z otaczającej 
przyrody oraz korzystając ze wskazówek specja-
listów. Jeszcze raz okazało się, że najtrudniejsze 
hasła da się wspólnymi siłami rozwiązać.

Na mecie Zlotu gimnazjaliści rozwiązywali 
tzw. „Test pod chmurką” na temat różnorodności 
siedliskowej i gatunkowej ekosystemów leśnych 
„Takie tu lasy i takie drzewa”. Wzięli też udział     
w trzech konkursach rozpoznawania gatunków 
pod wspólnym tytułem „Oblicza bioróżnorodności 
w lasach”. Dla uczestników Zlotu przygotowano 
również konkurencje otwarte: „Leśne Koło Fortu-
ny”, „Ornitologiczne Łamigłówki” oraz zawody 
rekreacyjne. 

Zlot tradycyjnie zakończył mini festiwal pio-
senki zielono-zakręconej pod hasłem „Cztery pory 
roku w lesie”. Popisywały się zespoły, młodzi so-
liści oraz ich opiekunowie. 

Wszystkie konkurencje cieszyły się dużym za-
interesowaniem, a dodatkową motywacją w zdo-
bywaniu i wykazywaniu się wiedzą przyrodniczą 
były wspaniałe nagrody.

Z całym przekonaniem możemy stwierdzić, że 
była to wspaniała, kilkugodzinna lekcja ekologii, 
w trakcie której młodzież szkolna poprzez zabawę  
połączoną z odrobiną rywalizacji „pobrała” na ło-
nie natury dawkę wiedzy z zakresu ekologii i przy-
rody. Zlot w Kadynach jest jednym ze sposobów 
realizacji zapisu z podstawy programowej „…wie-
dza przyrodnicza nie może być kształtowana wy-
łącznie na podstawie pakietów edukacyjnych, in-
formacji z Internetu oraz innych tego typu źródeł. 
Edukacja przyrodnicza powinna być realizowana 
także w naturalnym środowisku poza szkołą…”.

Działania i konkursy wymienione w artykule 
wynikają z przyrodniczych fascynacji ich twór-
ców i chociaż wymagają ogromnego zaangażowa-
nia, dużo nakładów pracy i czasu, to warto się ich 
podejmować. Wyzwalanie aktywności, stwarzanie 
sytuacji do dzielenia się talentem, stanowi dla nas 
wyzwanie i jest źródłem satysfakcji. Zapraszamy 
Naszych Czytelników, a za Państwa pośrednic-
twem rzesze młodych pasjonatów nauk przyrodni-
czych do uczestniczenia w naszej ofercie, by sku-
tecznie obudzić pasję tworzenia, by jak najwięcej 
dać temu światu.
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Lech Strembski
wicedyrektor, konsultant ds. wychowania fizycznego

w W-MODN w Elblągu

Talent	sportowy

Trzeba zapewnić ciału dostatek światła i powietrza: rzeczą istotną jest pokierować metodycznie jego   
rozwojem. Aby osiągnąć jak najlepszy rozwój, konieczne jest wydobycie z ciała wszystkich sił witalnych. 
Na tym polega obowiązek Nauczyciela gimnastyki.
                                                    Isadora Duncan (1878-1927)

Kiedy wiosną 2013 roku było pewne, że w El-
blągu od pierwszego września w Gimnazjum nr 
5 będzie funkcjonował Gimnazjalny Ośrodek 
Szkolenia Sportowego Młodzieży w piłce nożnej, 
zrozumiałem, że właśnie zdarzyło się coś, o czym 
marzyłem od kilkudziesięciu lat. Najzwyczajniej        
w świecie od teraz młodzi chłopcy, dzięki stworzo-
nym bardzo dobrym warunkom, będą mogli roz-
wijać własne uzdolnienia piłkarskie. Ten sposób to 
wieloelementowy system, którego sprawność jako 
całości jest zależna od jakości jego części składo-
wych oraz ich współdziałania. Młody sportowiec 
ma zostać przygotowany do kontynuowania karie-
ry sportowej na najwyższym poziomie.

W Polsce funkcjonuje kilkadziesiąt ośrodków 
szkolenia sportowego młodzieży w różnych dyscy-
plinach sportowych, które w obecnej rzeczywistości 
jawią się jako fundament elitarnej edukacji, łączą-
cej w naturalny sposób interesy sportu młodzieżo-
wego, wyczynowego i szkolnictwa powszechnego 
– czytamy we wstępie do Programu szkolenia 
piłkarzy nożnych w Gimnazjalnych Ośrodkach  
Szkolenia Sportowego Młodzieży opracowanego 
przez Polski Związek Piłki Nożnej i zatwierdzone-
go do realizacji od 1.09.2015 r. przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.

Kto ma być tym „szczęśliwcem”, na którego 
czeka propozycja wzięcia udziału w długiej po-
dróży do sukcesu sportowego. Jak wykluczyć po-
myłkę i czy to jest w ogóle możliwe? Czy opraco-
wane w Programie wielotorowe sposoby wyboru 
kandydatów do GOSSM są trafne? Oczywiście 
wynikają one z dotychczasowych doświadczeń                            
w tym zakresie i niejednokrotnie w przeszłości 
były trafne. Jednak dotychczas nie wypracowa-
no jasnego i precyzyjnego systemu doboru i nie 
określono obiektywnych kryteriów, opartych na 
wynikach badań naukowych (choć badania takie 
nieustannie są prowadzone), na podstawie których 
można by na określonym poziomie ufności prze-
widzieć „losy sportowe” danego kandydata. Zatem 
powraca po raz kolejny to samo pytanie: jak roz-
poznać  w początkującym sportowcu przyszłego 

mistrza i rekordzistę? Czym są obdarowani przez 
los najlepsi na świecie piłkarze? Co lub kogo mu-
sieli spotkać na swojej sportowej drodze, że doszli 
do mistrzostwa?

Podejmując się odpowiedzi na tak postawione 
pytania, musimy pamiętać również o tym, że nawet 
wspaniałe wyniki testów opracowanych dla kandy-
datów na sportowców, osiągane na wstępie ich ka-
riery i kolejnych etapach ich rozwoju, nie gwarantu-
ją znakomitych wyników w wieku seniora. Dlatego 
bardzo ostrożnie podchodźmy do selekcji wśród 
najmłodszych, żeby nie stała się ona pozbawieniem 
szans na osiągnięcia w wybranej dyscyplinie spor-
towej. W tym miejscu warto przytoczyć przysłowie 
arabskie: „Nie odrzucaj słabego dziecięcia, może 
się bowiem okazać dzieckiem lwa”.

Rozwijanie uzdolnień u dzieci i młodzieży 
przebiega nierównomiernie. Brak wybitnych wy-
ników u dzieci nie oznacza, że w przyszłości nie 
mogą one ujawnić dużych zdolności sportowych. 
Zasada ta jest podkreślana w wypowiedziach wielu 
naukowców. Niektóre dzieci, przejawiające zwol-
nione tempo rozwijania uzdolnień sportowych, 
mają lepszą perspektywę rozwoju sportowego, po-
dobnie jak nieco opóźnione dojrzewanie zapew-
nia bardziej płynne przejście w okres dojrzałości.       
W rezultacie efektywność doskonalenia sportowe-
go zwiększa się, jeśli odpowiednie działania peda-
gogiczne zbiegają się w czasie z indywidualnymi 
właściwościami anatomicznymi i fizjologicznymi 
każdego okresu wzrostowego (są na to dowody      
w postaci badań naukowych).

Jak już wspomniałem, GOSSM w Elblągu 
funkcjonuje od września 2013 r. W pierwszym 
naborze „piłkarskim” wzięło udział ponad trzy-
dziestu chłopców. Do klasy pierwszej zostało 
zakwalifikowanych 27 uczniów. Do dnia dzisiej-
szego (jest kwiecień 2015 r.) zrezygnowano z sze-
ściu uczniów, co stanowi  ponad 20 proc. pomyłek               
w mimo wszystko starannie przeprowadzonej re-
krutacji. Sytuacja taka nie może dawać spokoju 
odpowiedzialnym za poszukiwania uzdolnionych 
młodych sportowców. To bardzo ważne zadanie 
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dla nauczycieli i trenerów pracujących w sporcie.
Dobrze by było, żeby do wdrożonego systemu 

szkolenia sportowego trafiały jednostki prawdziwie 
utalentowane, jak najwcześniej i w jak największej 
liczbie. Niebezpieczeństwo złej selekcji lub błędy 
popełniane w jej trakcie spowodują wymierne stra-
ty w różnych obszarach. Szkoda będzie przezna-
czonych pieniędzy i poświęconego czasu. To nic 
innego, jak chybiona inwestycja. Pojawią się też 
niewymierne straty psychiczne, poniesione przez 
zawiedzionych w swych nadziejach młodych ludzi    
i często ich rodziców. Aspekt rodziców jest tu bardzo 
ważny, gdyż często to właśnie oni wybierają „drogi 
życiowe” swoich dzieci. Niestety, często się mylą    
i nie zawsze potrafią się z tymi pomyłkami pogo-
dzić. Dobrze, gdy ich postawa jest podobna do tej,  
z jaką spotkałem się, pracując w elbląskim Ośrod-
ku. Otóż po pewnym czasie doszliśmy do wniosku, 
że jeden z uczniów coraz bardziej nie radzi sobie 
z piłkarskimi zajęciami. Zaczyna ich unikać, szu-
kając różnych usprawiedliwień. Zaznaczmy, że 
ów uczeń jest jednocześnie najlepszym uczniem 
w klasie. Postanawiam zakończyć tę „męczarnię” 
i wspólnie z uczniem, jego rodzicami i szkołą po-
dejmujemy decyzję o jego odejściu z Ośrodka. 
Przyznam, że nie była to łatwa decyzja. Starałem 
się dobrze do niej przygotować wszystkich zainte-
resowanych, a zwłaszcza ucznia, aby jej skutki nie 
spowodowały żadnych strat psychicznych. Moja 
decyzja była trafna, na co dowodem jest treść sms
-a, jaki po niedługim czasie otrzymałem od mamy 
chłopca. Oto jego treść:

Chciałam podziękować za cierpliwość okaza-
ną naszemu synowi i za podjęcie najlepszej decy-
zji, jaka tylko mogła wtedy być podjęta. Syn teraz 
chodzi do innej szkoły i jest jednym z najlepszych 
uczniów. Odnalazł się tam – ma kolegów i wiemy, 
że jest mu tam dobrze. Nasza rozmowa w czerw-
cu była dla mnie kubłem zimnej wody!!! Na kilka 
rzeczy otworzył Pan moje oczy – ale wtedy, tego 
dnia było to rozgoryczenie, wściekłość, rozpacz                 
i bezradność – trzeba było czasu, żeby się do tego 
przyznać. Myślę, że nie został Pan trenerem z przy-
padku i dzięki Bogu!!! Proszę bacznie obserwo-
wać swoich chłopaków, bo może gdzieś tam jest 
następny taki chłopiec, jak nasz syn i ma ślepych 
„starych” i trzeba mu pomóc...

Przyznam, że ta sytuacja pomogła mi potem w po-
dejmowaniu decyzji dotyczących kilku innych, 
byłych już uczniów Ośrodka i utwierdziła w prze-
konaniu, że wzajemne zrozumienie na linii trener 
– zawodnik – rodzice umożliwia różne rozwiązania 
dające szansę na sukces (nie tylko w sporcie).  

W roku 2014 Rasmus Ankersen napisał bar-
dzo ważną książkę poświęconą omawianym za-

gadnieniom pt. Kopalnie talentów. Jak odkrywać 
i rozwijać talent – u siebie i u innych.1 Przeczyta-
łem ją „jednym tchem”.

We wstępie do polskiego wydania Piotr Rut-
kowski (wiceprezes do spraw sportu KKS Lech 
Poznań) napisał: Wydaje się, że już dawno zidenty-
fikowano przyczyny, dla których polski sport prze-
grywa rywalizację ze światową czołówką. Znana 
jest właściwie pełna lista przyczyn i tylko odmienia 
się je mechanicznie przez przypadki: zbyt duże albo 
zbyt małe zarobki zawodników, słabi szkoleniowcy 
i niedouczeni nauczyciele wychowania fizycznego, 
leniwe dzieci, nieodpowiedzialni rodzice i niemo-
ralni agenci, notoryczny brak dofinansowania, 
ograniczeni działacze, kiepska infrastruktura, no 
i oczywiście zbyt sroga i długa zima, która unie-
możliwia przeprowadzenie treningów przez cały 
rok. A w ogóle to brakuje nam, Polakom, talentu. 
Po prostu nie ta mentalność, nie te geny… A co, je-
śli wszystkie te przeszkody są wydumane i mówiąc 
o nich, usprawiedliwiamy własną nieudolność? Je-
stem przekonany, że tak naprawdę możemy doko-
nywać wielkich rzeczy w każdej dyscyplinie sportu 
(i nie tyko). Wszystko zależy od nas – od tego, czy 
rzeczywiście dążymy do sukcesu, czy mamy dobre 
pomysły i podejmujemy mądre decyzje... Rasmus 
Ankensen obala mity, głoszące, że sukces jest 
zaprogramowany w genach lub wynika wyłącznie 
z talentu. Zwraca za to uwagę na ogromne znacze-
nie nastawienia mentalnego. To w głowie odgrywa 
się decydująca potyczka. Sukces odniesie ten, kto 
mocniej tego pragnie, kto bardziej wierzy, że mu 
się uda, kto ma w sobie więcej pasji, zaangażo-
wania i miłości do wybranej dziedziny. Wcale nie 
musisz być cudownym dzieckiem, żeby zapisać się 
na kartach historii. Mało tego – autor dowodzi, że 
zbyt wczesny sukces może utrudnić wejście na sam 
szczyt. A ten, kto świętuje największe trumfy, czę-
sto jest niedoceniany na wczesnym etapie kariery.

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że książ-
ka Rasmusa Ankensena powinna być lekturą obo-
wiązkową każdego ambitnego nauczyciela i tre-
nera. Nie jest to podręcznik, który zawiera treści 
teoretyzujące wokół omawianych zagadnień. 
To żywe przykłady, dowody potwierdzające  ko-
nieczność zmian w naszym podejściu do obowiąz-
ków „odkrywców talentów”.

W GOSSM w Elblągu chłopcy mają możliwość 
rozwijania swoich umiejętności w bardzo dobrych 
warunkach. Korzystają nieodpłatnie z udostępnionej 
przez miasto bazy treningowej (boisko trawiaste     
i o nawierzchni sztucznej, hala sportowa, siłownia, 
basen), na której można się szkolić przez 12 go-
dzin od poniedziałku do czwartku. Nie zapominaj-
my o czterech godzinach wychowania fizycznego 
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realizującego podstawę programową oraz mini-
mum czterech godzinach zajęć w macierzystych 
klubach. W sumie stanowi to 20 godzin zajęć pił-
karskich w ciągu tygodnia. Szkoleniem w Ośrodku 
zajmują się bardzo dobrze do tego przygotowani 
nauczyciele – trenerzy o odpowiednich, zgodnych 
z wymogami prawnymi kwalifikacjach. W okresie 
ferii zimowych i wakacji uczniowie wyjeżdżają na 
obozy sportowe, a nad zdrowiem uczniów czuwa 
lekarz specjalista ortopeda-traumatolog.   

Zawsze sądziłem, że kwestia liczby godzin 
zajęć treningowych jest zasadnicza w całym tym 
przedsięwzięciu. Jak łatwo obliczyć, każdy z chłop-
ców w trzyletnim okresie swojej edukacji w gim-
nazjum przepracuje na zajęciach ponad 2800 go-
dzin. Z książki Ankensena dowiedziałem się, iż  
ustalono nawet, że do osiągnięcia klasy światowej 
w jakiejkolwiek dyscyplinie potrzeba co najmniej 
10 tysięcy godzin na treningu. Aby osiągnąć tę 
liczbę, należy trenować średnio przez dziesięć lat 
po dwie godziny i 44 minuty dziennie. Te bada-
nia dały początek tak zwanej Zasadzie Dziesięciu 
Lat, o której laureat Nagrody Nobla Herbert Si-
mon powiedział: Osiągnięcie klasy światowej 
w jakiejkolwiek dziedzinie – od matematyki po grę 
na skrzypcach – wymaga dekady wytrwałej pracy. 
Neurolog Daniel Levitin dodał: Badając kompozy-
torów, koszykarzy, autorów, łyżwiarzy, pianistów, 
szachistów, bezustannie powraca kwestia dziesię-
ciu tysięcy godzin treningu.

W przypadku Ośrodka ta reguła jest prawie za-
pewniona! Trzeba jednak pamiętać, że nie wiemy, 
przez ile godzin dziennie pracowali młodzi ludzie 
przed przyjściem do gimnazjum i ile czasu spędzą 
na boiska po jego ukończeniu. O dane z prze-
szłości trzeba obowiązkowo pytać, a w przyszłość 
startować z olbrzymią motywacją, mając w gło-
wie wypowiedź Alberta Einsteina: Tylko ten, kto 
poświęci sprawie całą swoją siłę i duszę, może 
zostać prawdziwym mistrzem. Perfekcja wymaga 
całkowitego oddania.

Uczniowie szkoleni w Ośrodku muszą mieć 
ogromną motywację do systematycznego trenin-
gu. Są zobowiązani do opanowania dużej liczby 
nowych umiejętności i wiadomości piłkarskich, 
które zagwarantują perspektywę dalszego ich roz-
woju. Po ukończeniu gimnazjum nie powinni mieć 
problemu z zachowaniem koordynacji w połącze-
niu z czuciem piłki. Mieć opanowane ćwiczenia 
stabilizacyjne i rytmizacji. Orientować się w czasie 
i przestrzeni (na boisku). Gimnazjalistów należy 
nauczyć wszystkich elementów techniki, pamię-
tając o uderzeniach piłki głową w wyskoku, ude-
rzeniach piłki boczną częścią czoła i sytuacyjnych 
uderzeniach piłki nogą z rotacją, dryblowaniu, 

odbieraniu piłki przeciwnikowi poprzez wyprze-
dzanie, wybiciu wślizgiem nogą bliższą i dalszą, 
przyjęciu piłki w biegu i ze zwodem i wielu innych 
mniej lub bardziej złożonych technikach. Trene-
rzy w Ośrodku są zobowiązani do doskonalenia 
u swoich podopiecznych podstawowych działań 
indywidualnych i współdziałania w dynamicznych 
fragmentach gry (gra jeden przeciwko jednemu 
w ataku i obronie, dwójkowe współdziałanie w ofe-
nsywie – wychodzenie na pozycję, ruch do i od 
piłki – tworzenie tzw. „wolnych pól” i chwilowych 
przewag liczebnych, zmiany w „pasach działania”, 
dwójkowe i trójkowe współdziałanie w defensy-
wie – asekuracja i przekazywanie, podwajanie, 
współdziałania w stałych fragmentach gry – rzut 
z rogu, rzut wolny pośredni i bezpośredni, wrzut 
z autu, rzut sędziowski i wiele innych elementów 
piłkarskiego rzemiosła, pamiętając o specyfice 
pozycji na boisku (np. bramkarz, obrońca, pomoc-
nik, napastnik). Nauczyciel-trener jest również 
zobligowany do wdrożenia uczniów-zawodni-
ków w tajniki ewaluującej strategii i taktyki, jaka 
obowiązuje w piłce nożnej. Wszystko to toczy się 
równolegle z procesami wychowawczymi w tym 
trudnym okresie rozwoju młodego człowieka. Nie 
ulega wątpliwości, że sport ma tu ogromne zna-
czenie i jego walory są w szkole wszechstronnie 
wykorzystywane. Kształtuje charaktery, motywu-
jąc do osiągnięć i zwyciężania, wskazuje wartości 
etyczne, uczy pokonywania trudności i stosowania 
w życiu zasady „fair play”. Pamiętajmy, że zawod-
nicy muszą się również uczyć, realizując podstawy 
programowe dla III etapu edukacyjnego, określone 
w przepisach oświatowych. Wszystkie te czynno-
ści muszą być skorelowane, a ich efekty powinny 
być widoczne w osiągnięciach sportowych (np. 
powołania zawodników do kadr wojewódzkich 
i narodowych) i szkolnych (dobre wyniki na egza-
minach gimnazjalnych).

Jak z tego wynika, bardzo dużo ciekawych, ale 
i trudnych zadań czekana młodych sportowców. 
Chyba nikt nie ma wątpliwości, że stałe motywo-
wanie młodych ludzi do pracy jest tu absolutnie 
konieczne i uzasadnione pomimo tego, że na pew-
no posiadają oni wewnętrzną chęć wygrywania i to 
jest największą zapowiedzą ich sukcesu.

Oprócz ponownej zachęty do przeczytania 
książki Rasmusa Ankersena proponuję odwiedze-
nie jego strony internetowej www.rasmusanker-
sen.com, a zwłaszcza interesującego słowno-gra-
ficznego wykładu How to identify talent?

1. Rasmus Ankersen, Kopalnie talentów. Jak od-
krywać i rozwijać talent – u siebie i u innych, Wy-
dawnictwo Sine Qua Non, 2014.
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w-MODN w Elblągu

Jak	ważne	jest	wspieranie	ucznia,	
także	tego	zdolnego	ucznia

Kiedy zaczynasz mieć do czynienia z ludźmi, dobrze pamiętaj, że nie masz do czynienia z istotami logicz-
nymi, tylko emocjonalnymi.
          Dale Carnegie

Poczucie wsparcia otoczenia jest potrzebne do 
życia, w młodym wieku wręcz niezbędne. Nie-
wspieranie ludzi, kiedy chcemy im pomóc uzy-
skać wymierne efekty, jest jak niezabieranie butli 
z tlenem na wyprawę na najwyższy szczyt górski. 
Ta metafora ważna jest zarówno dla nauczycieli, 
jak i rodziców. Wspieranie jest tak niezbędne, jak 
tlen, picie i jedzenie. Wspieranie to konieczność, 
norma.

W sytuacji, kiedy dziecko zostawione jest same 
sobie, nie potrafi udźwignąć najmniejszego pro-
blemu. Często dodatkowo, oprócz porażek w szkole, 
jego głowa pełna jest raniących opinii wygłasza-
nych przez rodziców w odniesieniu do jego szkol-
nych niepowodzeń. Takie dzieci nie radzą sobie 
i trudno im się „podnieść”. Wzmaga to agresję, 
niechęć do szkoły, nauczycieli, rówieśników. Jak 
temu zapobiec?

Przede wszystkim pracować z uczniami tak, by 
każdy czuł się zauważony. Tak wiele razy słyszy-
my, że powinniśmy doceniać najmniejszy wysiłek 
ucznia, jego wkład, zaangażowanie. Ale czy tak 
naprawdę się dzieję w polskiej szkole?

Jak pracować, by uczeń o mniejszych zdolno-
ściach intelektualnych uwierzył, że też potrafi? 
Jak pracować, by uczeń, który wiele może z siebie 
dać, chciał uwierzyć, że to, co robi, ma sens? To 
wydaje się takie proste.

Każde dziecko jest inne
Indywidualizacja od pracy na lekcji począw-

szy, poprzez zadania, prace klasowe, sprawdzia-
ny czy prace domowe. W dobie technologii ICT 
mamy przecież możliwość korzystania z nich do 
tworzenia zasobów dla uczniów o różnych potrze-
bach edukacyjnych.

Zacznę od pracy na lekcji. Korzystając z narzę-
dzi znajdujących się na platformie EDUSCIEN-
CE, można stworzyć karty pracy, krzyżówki, testy, 
gry edukacyjne o różnym stopniu trudności tak, by 

skierowane były do ucznia bardzo zdolnego i tego, 
który ma ogromne trudności ze zrozumieniem tek-
stu, czytaniem i pisaniem.

Posiadając zasoby, które samodzielnie wypra-
cowujemy, mając na uwadze naszych uczniów, 
świadomość ich wykorzystania na lekcji jest dużo 
większa. Na przykład krzyżówki o danej tematyce 
mogą być nieustannie modyfikowane (nie wymaga 
to dużego wysiłku) dla konkretnej grupy uczniów. 
Można sformułować pytania o większym stopniu 
trudności, sprawdzając wiedzę i umiejętności 
w szerszym zakresie, albo minimalizując krzyżów-
kę i pytania tak konstruować, by każdy uczeń mógł 
wykonać zadanie, a co za tym idzie, miał poczucie 
zadowolenia i motywację do dalszych starań.

Mając na uwadze rozwój uczniów zdolnych, 
należy w toku lekcji i zajęć pozalekcyjnych różni-
cować treści i wymagania w stosunku do różnych 
uczniów w klasie. Wskazywać zadania indywidu-
alne i rozszerzać listy zadań tak, by kształtowały 
różne umiejętności. Możemy różnicować zadania, 
dobierając odmienne treści, materiały źródłowe, 
a do nich stosować  polecenia o różnym stopniu 
trudności.

Korzystając z platformy edukacyjnej EDU-
SCIENCE i jej zasobów opracowanych przez dy-
daktyków Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii 
Nauk, można modyfikować je tak, by były dosto-
sowane do możliwości i oczekiwań uczniów. Jej 
ciekawą, a zarazem innowacyjną propozycją jest 
tworzenie lekcji on-line oraz transmisji video, któ-
re prowadzone są przez wybitnych dydaktyków, 
naukowców, badaczy, między innymi z polskiej 
stacji polarnej na Spitsbergenie.

Praca domowa – daj szansę wszystkim
Kolejnym, bardzo istotnym elementem pracy

z uczniem jest praca domowa. Wymaga od nauczy-
ciela bardzo starannego przygotowania i pomy-
słowości, by zainteresować ucznia uzdolnionego. 
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Pracę domową należy jednak tak zróżnicować, by 
możliwa była do wykonana przez ucznia mającego 
trudności edukacyjne. Zadania nie mogą być ste-
reotypowe, nudne, powinny rozbudzać ciekawość 
ucznia.

W opracowaniu ciekawej pracy domowej bar-
dzo pomocne jest wykorzystanie różnorodnych 
źródeł wiedzy dostępnych w Internecie (Mapy Go-
ogle, MapsGL, mapy w geoportalu gov.pl, mapy 
pogody, zdjęcia satelitarne, dane statystyczne, 
dane GUS, filmy z YouTube i inne).

Istotne jest, by praca domowa zawsze była 
sprawdzona przez nauczyciela. Jest to docenienie 
pracy ucznia i informacja zwrotna, na którą uczeń 
czeka. Jeżeli nauczyciel będzie tylko zadawać pra-
cę do wykonania w domu, a nie będzie znajdował 
czasu na jej sprawdzenie, uczeń szybko straci mo-
tywację do jej wykonywania.

Dodatkowo ucznia uzdolnionego możemy pro-
sić o przeprowadzenie i przedstawienie wyników 
samodzielnych obserwacji i pracy badawczej w te-
renie, opracowanie ciekawych tras wycieczek, po-
znawanie historii wypraw i odkryć geograficznych.

Wspieraj niezależność i samodzielność
Dzięki doświadczeniu w pracy z młodzieżą 

mamy świadomość, że uczeń zdolny wymaga spe-
cjalnej opieki i dużego zaangażowania ze strony 
nauczyciela. Bardzo ważne jest nie tylko rozpo-
znanie takiego ucznia, ale również systematyczna, 
wspierająca rozwój ucznia praca nauczyciela, któ-
ry go  ukierunkowuje, rozumie potrzeby związane 
ze specyfiką jego zdolności, wspiera niezależność   
i samodzielność. Nauczyciel powinien kłaść nacisk 
na współpracę w procesie uczenia się, inspirować, 
dbać o rozwój sfery emocjonalnej ucznia.

Ważną zasadą pracy z uczniem zdolnym jest 
docenianie twórczego myślenia i oryginalnych po-
mysłów uczniów, unikanie sztywnych schematów, 
wspieranie inwencji twórczej i dbałość, by dany 
pomysł był w pełni realizowany.

Należy też upowszechniać osiągnięcia uczniów 
– dobrym przykładem jest organizowanie wystaw 
prac uczniowskich, informacja w lokalnych me-
diach, na forum szkoły oraz na stronie interneto-
wej danej placówki, przyznawanie honorowych 
tytułów, nominowanie do nagród, stypendiów, 
nagrody dyrektora szkoły. Inną formą promocji 
może być wykorzystanie na lekcjach prac uczniów 
zdolnych, a nawet powierzenie im przeprowadze-
nia fragmentu lekcji.

Statystyki pokazują, że nauczyciele osiągający 

wybitne wyniki w pracy z uczniami zdolnymi cha-
rakteryzują się entuzjazmem, pasją, dużą aktyw-
nością zawodową i społeczną. Praca z uczniem 
uzdolnionym rozwija samego nauczyciela, mobi-
lizuje go do dokształcania się, podnoszenia wła-
snych kwalifikacji i wyszukiwania odpowiedzi na 
trudne pytania.

Należy jednak pamiętać, że  metody pracy z uczniem 
zdolnym powinny być dostosowane do etapu edu-
kacyjnego i możliwości intelektualnych uczniów. 
Ważnym kryterium ich doboru jest zbliżenie na-
uczania do procesu badawczego – tak często, jak 
to tylko jest możliwe. Sprzyja temu problemowe 
ujmowanie zagadnień, formułowanie hipotez i ich 
weryfikacja poprzez eksperyment, doświadczenie, 
badania i obserwacje w terenie, pracę z różnymi 
źródłami wiedzy.

Kształcenie myślenia odbywać się może głów-
nie poprzez aktywność ucznia i wykonywanie 
czynności umysłowych, w toku których przepro-
wadza on szereg operacji myślowych takich, jak 
analizowanie, syntetyzowanie, porównywanie, 
klasyfikowanie itp. Na przykład myślenie geogra-
ficzne polega na czynnościach umysłu, za pomocą 
których przetwarzane są różnego rodzaju infor-
macje geograficzne prowadzące do określonych 
wniosków, odkrywania związków i zależności 
oraz prawidłowości. Najlepszą drogą do kształ-
cenia myślenia na lekcjach geografii i przyrody 
jest problemowe ujmowanie zagadnień, tj. stoso-
wanie metod sprzyjających formułowaniu proble-
mów, stawianiu hipotez oraz ich weryfikowaniu. 
Rozwijające jest dla uczniów samo formułowanie 
pytań wymagających zdolności kojarzenia, wnio-
skowania. Samodzielnie sformułowany problem, 
sprzeczność w rozumowaniu są dla młodego czło-
wieka cenniejsze niż pytanie postawione przez 
nauczyciela lub odczytane z podręcznika. Znale-
zienie odpowiedzi na samodzielnie postawione 
pytanie mobilizuje również do aktywności i wy-
trwałego poszukiwania rozwiązania. Uzdolnieni 
uczniowie mogą również samodzielnie tworzyć 
zadania geograficzne, formułować trudniejsze po-
lecenia, na które wspólnie z innymi uczniami będą 
poszukiwać odpowiedzi.

Jak pracować z uczniem zdolnym?
Jako szczególnie przydatne w pracy z uczniem 

zdolnym należy wskazać metody aktywizujące: 
problemowe, decyzyjne, graficznego zapisu, dysku-
sji, ćwiczeniowe oraz metody eksponujące. Wśród 
metod dydaktycznych aktywizujących szczególne 
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miejsce przypisuje się metodzie projektu. Metoda 
ta polega na samodzielnej, indywidualnej pracy 
ucznia lub grupy uczniów nad wybranym proble-
mem geograficznym, przyrodniczym. W doborze 
tematyki zajęć należy pójść w stronę zadań prak-
tycznych, pobudzających aktywność, kształtują-
cych umiejętności badawcze, wrażliwość na kra-
jobraz itp. Projekty edukacyjne są swego rodzaju 
szkołą rozwiązywania problemów i poznania dro-
gi prowadzenia badań naukowych: od wybrania 
i postawienia problemu, poprzez planowanie i re-
alizację, prezentację wyników, po ich ocenę i ewa-
luację. Realizacja projektu przez uczniów sprzyja 
rozwijaniu szeregu umiejętności, takich, jak m.in. 
rozwiązywanie problemów w twórczy sposób, 
planowanie i organizacja pracy, korzystanie z róż-
nych źródeł informacji, przetwarzanie informacji, 
prezentowanie zebranych materiałów i wyników. 
Rola nauczyciela sprowadza się do motywowania, 
doceniania pracy ucznia, towarzyszenia uczniom 
w procesie kształcenia.

Dobrym sposobem na rozwijanie umiejętności 
uczniów są zajęcia pozalekcyjne, które jednocze-
śnie stanowią dla uczniów szansę rozpoznania 
i rozwijania zdolności. Należy pamiętać, że tego 
rodzaju zajęcia nie powinny być przeznaczone 
tylko dla uczniów biorących udział w konkursach 
przedmiotowych.

Bibliografia:
Miłosz Brzeziński, Głaskologia, Instytut Kreowa-
nia Skuteczności, Warszawa 2013.
Elżbieta Szkurłat, Arkadiusz Głowacz, Maria 
Adamczewska, Barbara Dzięcioł-Kurczoba, Praca 
z uczniem uzdolnionym geograficznie. Poradnik 
dla nauczycieli, Ośrodek Rozwoju Edukacji, War-
szawa 2014.

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych

Temat: Cofka na rzece Elbląg.

Wybrane wymagania ogólne
Uczeń:
•  wskazuje i analizuje prawidłowości i zależności 

wynikające z funkcjonowania sfer ziemskich 
oraz działalności człowieka w różnych warun-
kach środowiska,

•  wskazuje znaczenie rosnącej roli człowieka i jego 
działań w różnych skalach: lokalnej, regional-
nej i globalnej,

•  rozwija i doskonali umiejętności geograficzne 

poprzez wykorzystanie różnorodnych źródeł 
informacji, pomiarów i obserwacji bezpośred-
nich,

•  selekcjonuje i przetwarza informacje.

Wybrane wymagania szczegółowe:
Uczeń:  
•  na podstawie dostępnych źródeł informacji 

ustala przyczyny i skutki powodzi w Polsce,
•  wskazuje zagrożenia ze strony zjawisk przyrod-

niczych, takich jak tajfuny, powodzie, trzęsienia 
ziemi, zjawiska wulkaniczne, tsunami,

•  posługuje się nowoczesnymi aplikacjami mapo-
wymi (geoportale urzędowe, program Google 
Earth).

Środki dydaktyczne – aplikacje:
•  aplikacja Google Earth,
•  geoportal Głównego Urzędu i Geodezji i Karto 

grafii http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/,
•  aplikacja Krajowego Zarządu Gospodarki Wod-

nej http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/,
•  mapy obszarów zagrożonych powodziami do-

stępne na stronie http://www.kzgw.gov.pl/pl/
Wstepna-ocena-ryzyka-powodziowego.html 
(mapy dla woj. warmińsko-mazurskiego),

• serwis meteorologiczny WeatherOnline http://
www.weatheronline.pl, prezentujący dane po-
godowe z okresu powodzi,

•  artykuły na temat cofki na rzece Elbląg – zaso-
by Internetu,

•  zasoby i narzędzia platformy Eduscience.

Metody, techniki nauczania i formy pracy
panel dyskusyjny, ćwiczenia rozwijające myślenie 
naukowe, wyszukiwanie i selekcjonowanie infor-
macji, posługiwanie się nowoczesnymi technolo-
giami informacyjnymi, praca indywidualna oraz 
praca zespołowa.

Środki dydaktyczne
•   komputery z dostępem do Internetu,
•   rzutnik multimedialny, ekran.

Przebieg lekcji

I. Część wstępna:
•  wprowadzenie uczniów w zagadnienia związa-

ne z problemem, który dość często pojawia się 
na terenie powiatu elbląskiego. To cofka na rze-
ce Elbląg, która powstaje na skutek wiatru wie-
jącego od północy. Wiatr powoduje wtłaczanie 
wód morskich przez Cieśninę Pilawską do Za-
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lewu Wiślanego, co jest przyczyną wpychania 
wód Zalewu do rzeki Elbląg,

•  panel dyskusyjny na temat możliwych przyczyn 
powodzi oraz innych zagrożeń ze strony zjawisk 
przyrodniczych.

 
II. Część zasadnicza:
Uczeń:
•  omawia problem, korzystając z fragmentów fil-

mu „Cofka na rzece Elbląg”  http://www.youtu-
be.com/watch?v=S3h Uz6P-Lc0,

•  analizuje uwarunkowania wystąpienia powodzi 
- charakterystyka obszaru, przez który przepły-
wa rzeka Elbląg: lokalizacja, ukształtowanie te-
renu, sieć rzeczna, pokrycie terenu,

•  charakteryzuje obszar przy wykorzystaniu apli-
kacji Google Earth, geoportalu Głównego Urzę-
du  Geodezji i Kartografii,

•  wyznacza dwa punkty w dolinie rzeki na odcin-
ku, np. miasta Elbląga, Wyspy Nowakowskiej, 
górnego odcinka rzeki przy jeziorze Druzno,

•  na podstawie profili topograficznych przedsta-
wia ukształtowania terenu oraz omawia wnioski 
dotyczące przepływu wody podczas wysokich 
stanów rzeki,

•  charakteryzuje układ sieci wód powierzchnio-
wych na całym omawianym obszarze, korzysta-
jąc z map udostępnianych przez geoportal,

•  dokonuje pomiaru odległości trzech najbliż-
szych od koryta rzeki zabudowań, oblicza sze-
rokość koryta rzeki,

•  identyfikuje formy pokrycia terenu na obszarze 
zlokalizowanym najbliżej rzeki poprzez zesta-
wienie ortofotomapy i mapy topograficznej oraz 
danych z bazy CORINE LAND COVER.

Analiza uwarunkowań występowania powodzi 
– charakterystyka warunków meteorologicz-
nych:
Uczeń:
•  omawia warunki meteorologiczne, jakie wy-

stępowały podczas powodzi w roku 2009, 
2010, 2012, 2013 dla miejscowości Nowako-
wo i Elbląg, na podstawie danych archiwal-
nych na serwisie Weather Online (www.we-
atheronline.pl) oraz na stronie archiwum.wiz.
pl/1997/97101600,

•  porównuje klimatogram Elbląga i na przykład 
Inowrocławia dla tego samego okresu,

•  omawia warunki pogodowe, które wpłynęły na 
wystąpienie sytuacji powodziowej.

Analiza stanu zabezpieczenia przed kolejnymi 
powodziami z wykorzystaniem geoportalu Krajo-
wego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Uczeń:
•  wskazuje związki przyczynowo-skutkowe mię-

dzy elementami środowiska geograficznego de-
terminującymi wystąpienie powodzi,

•  analizuje zasięg obszaru zagrożonego podto-
pieniami na podstawie map ryzyka i zagrożenia 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,

•  wyszukuje w różnych materiałach źródłowych 
działania podjęte w celu zabezpieczenia przed 
kolejnymi powodziami.

III. Podsumowanie zajęć:
Korzystając z platformy EDUSCIENCE, sporzą-
dzamy mapy myśli, np. „Cofka na rzece Elbląg”, 
„Jakie działania człowieka mogą wpłynąć na za-
sięg powodzi?”, „Potencjalne zagrożenia w trakcie 
powodzi”.
Wykorzystujemy narzędzia do tworzenia krzy-
żówki znajdujące się w zasobach platformy Edu-
science w celu podsumowania zajęć.
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Agnieszka Czystaw
konsultant ds. edukacji artystycznej i multimediów w dydaktyce

w W-MODN w Elblągu

Malowanie	na	ekranie	–	TIK	na	lekcjach	
zajęć	artystycznych	w	gimnazjum

Jedną ze specjalnych potrzeb edukacyjnych 
uczniów, którą powinniśmy uwzględnić podczas re-
alizacji zajęć plastycznych w gimnazjum, jest moż-
liwość wypowiedzi artystycznej za pomocą me-
diów, urządzeń i aplikacji cyfrowych. Najbardziej 
popularnym wśród młodego pokolenia medium jest 
`niewątpliwie Internet – nowa forma przestrzeni 
publicznej. Jako taki, jest wykorzystywany przez 
wielu twórców do działań artystycznych. Ponie-
waż opis twórców i dzieł NetArtu wykracza poza 
tematykę tego artykułu, odsyłam zainteresowanych 
chociażby do Facebookowego profilu NetArt, czyli 
sztuka Internetu lub „wygooglowania” takich haseł, 
jak Alexei Shulgin, projekt We Feel Fine autorstwa 
Jonathana Harrisa i Sepa Kamvara czy Roy Scott.

Narzędzia cyfrowe, które mogą być wykorzysty-
wane do działań artystycznych, obok tradycyjnych, 
a nie w ich zastępstwie, to tablet, smartfon, kamera 
internetowa, komputer. Programy instalowane na 
komputerze, dostępne on-line i oczywiście aplikacje 
na smartfony i tablety wespół ze wspomnianymi na-
rzędziami mogą utworzyć bogate atelier artystycz-
ne, nawet dla ucznia, który oszczędnie wypowiada 
się środkami i narzędziami tradycyjnymi. A może 
przede wszystkim dla niego/dla niej, ponieważ gim-
nazjum to dla wielu młodych ludzi okres kryzysu 
aktywności twórczej.

Wykorzystanie cyfrowych narzędzi może być 
również dobrym pomysłem dla ucznia, który ma 
problem z dłuższą koncentracją na zadaniu. W prze-
ciwieństwie do kartki, płótna, gliny jest tu „magicz-
ne” polecenie cofnij – nie trzeba zaczynać wszyst-
kiego od początku, można pracę w miarę szybko 
poprawić.

Cyfrowy warsztat da też możliwość poszerzenia 
swoich zainteresowań i umiejętności plastycznych 
uczniom o ponadprzeciętnych predyspozycjach 
artystycznych. Pozwolę sobie przytoczyć tu wypo-
wiedź jednej z moich uczennic. Kinga jest uzdolnio-
ną plastycznie 18-latką, rozwijającą swoje zaintere-
sowania związane z projektowaniem graficznym 
w klasie III Technikum organizacji reklamy.

..Rok później [chodzi o okres nauki w gimna-
zjum – AC] odkryłam tablety graficzne, za własne 
oszczędności udało mi się kupić jeden, najtańszy, 
który służył mi latami. Dzięki niemu szybko zapo-
znałam się z programami graficznymi, w których 

rysowanie było dużo przyjemniejsze, mogłam szki-
cować na jednej warstwie i bez zbędnego „gumko-
wania” rysować na drugiej. Miałam bardzo wiele 
różnych pędzli, tekstur i innych rzeczy, z których 
tradycyjnie nie mogłabym skorzystać albo nie było-
by to takie łatwe.

W sieci możemy znaleźć sporo wartościowych 
programów umożliwiających twórczość plastycz-
ną, czy może użyję szerszego pojęcia – wizualną. 
Pominę tu powszechnie znane edytory grafiki, jak 
chociażby Gimp, a zwrócę uwagę na aplikacje on-
line oraz przeznaczone na urządzenia mobilne.

PicPac jest przykładem prostej, darmowej 
aplikacji na Androida, która umożliwia stworze-
nie filmu video w technice animacji poklatkowej. 
Możemy ustawić rozmiar filmu od 320x240 do 
1920x1080, odstęp czasu, w jakim będą automa-
tycznie wykonywane zdjęcia – od 3 do 6 sekund. 
Po wykonaniu serii zdjęć otrzymujemy możliwość 
wyboru tych, które chcemy wykorzystać do filmu 
oraz określić prędkości ich odtwarzania. Następnie 
przechodzimy do ekranu, na którym nadajemy fil-
mowi tytuł, ewentualnie korygujemy zdefiniowane 
parametry i tworzymy ostateczny plik video. Re-
zultat możemy zapisać na naszym telefonie, wysłać 
milowo lub opublikować na Instagramie, Facebo-
ku lub Google+. Podobnym programem, dającym 
dodatkową możliwość nakładania na obraz filtrów, 
jest Lappsy.

FlipaClip to naprawdę godna uwagi aplikacja, 
która daje możliwość tworzenia animacji poklatko-
wej z narysowanych odręcznie rysunków. Efekty 
pracy można zapisać na dysku Google.

Dostępny on-line program SumoPaint to boga-
te, wzorowane na Photoshopie narzędzie, które da 
satysfakcję tworzenia nawet bardzo wymagające-
mu twórcy.

Lista podobnych aplikacji mogłaby być bardzo 
długa. Zainteresowanych zapraszam na moją stronę 
https://sites.google.com/site/edukacjainteraktyw-
na/, gdzie publikuję opis wybranych przeze mnie 
narzędzi i zasobów.

Wykorzystanie cyfrowych technologii do rozwi-
jania uzdolnień plastycznych uczniów jest, w mojej 
opinii, jak najbardziej pożądane – przede wszyst-
kim przez uczniów, dla których urządzenia mobilne 
i Internet to lubiane i codziennie wykorzystywane 
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środowisko. I choć moglibyśmy wdać się w długą 
i uzasadnioną dyskusję na temat niepożądanego 
(również) wpływu powyższych na rozwój młodych 
ludzi, to nie zmienimy istniejącej i nadchodzącej 

rzeczywistości. Możemy jednak wskazać naszym 
wychowankom jedną z mądrych i ciekawych dróg 
dobrego wykorzystania nowoczesnych technologii.

Jerzy Dorożko
konsultant ds. informatyki

w W-MODN w Elblągu

Narzędzia	pomocne	w	pracy	z	uczniem	zdolnym	
na	lekcjach	zajęć	komputerowych	i	informatyki

Nadszedł czas, aby poszerzyć nasze rozumienie talentów. Najważniejszym wkładem, jaki może wnieść 
oświata do rozwoju dziecka, jest dopomożenie mu w znalezieniu dziedziny, która najbardziej odpowiada 
jego talentom, w której będzie kompetentnym fachowcem, w której praca będzie dawała mu zadowolenie. 
Zupełnie straciliśmy to z pola widzenia.
         Howard Gardner

Sala lekcyjna jest jednym z miejsc, w których 
kariera młodego człowieka może nabrać rozpędu 
lub na wiele lat zwolnić. To tu może on spotykać na 
swojej edukacyjnej ścieżce dobrego przewodnika, 
bądź pozostać niezauważonym. Jest też trzeci wa-
riant, ale występuje na tyle rzadko (miejmy nadzie-
ję), że nie warto o nim wspominać... Oczywistym 
jest, że nauczyciel przedmiotów informatycznych 
(mam tu na myśli zajęcia komputerowe i informa-
tykę) powinien wspomagać ucznia przejawiającego 
uzdolnienia w dziedzinie informatyki . Czasami 
jednak proza szkolnego życia sprawia, że po prostu 
nie starcza na to czasu; są przecież uczniowie mają-
cy problemy z nauką i to im siłą rzeczy poświęcamy 
więcej uwagi... Jeżeli nie ma też szans na spotkania 
w ramach pozalekcyjnego koła zainteresowań, na-
leży szukać innych form pomocy uczniom uzdol-
nionym. Jedną z nich może być wskazanie naszym 
podopiecznym miejsc w Internecie, które mogą 
wspomóc ich talenty w dziedzinie informatyki. 
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby opi-
sane niżej strony wykorzystać podczas zajęć klaso-
wych ze wszystkimi uczniami, co może wzbudzić 
zainteresowanie programowaniem większej ilości 
naszych podopiecznych.

Poniżej przedstawiam kilka wybranych, spośród 
dziesiątek podobnych (niestety w większości obco-
języcznych) stron internetowych, które skutecznie 
mogą wspomóc rozwój kompetencji informatycz-
nych naszych uczniów. Niektóre z nich umożliwiają 
nauczycielowi monitorowanie postępów uczniów. 
Ich dodatkową zaletą jest (w większości) darmowy 
dostęp do zasobów oraz to, że do korzystania wy-
starczy zwykła przeglądarka internetowa, odpada 
więc problem z instalacją i aktualizacją dodatko-
wego oprogramowania, dzięki czemu można z nich 

korzystać zarówno na urządzeniach stacjonarnych, 
jak i tabletach czy nawet smart fonach, niezależnie 
od miejsca.

Code.org

Rysunek 1. Pierwsze zadanie do wykonania

Strona znana jest głównie z corocznej akcji pt. 
„Godzina kodowania” organizowanej w ramach 
Tygodnia Informatyki (Computer Science Educa-
tion Week, drugi tydzień grudnia), będącej global-
ną akcją w której udział biorą dziesiątki milionów 
uczniów z ponad 180 krajów. Wspierają ją tak zna-
ne postacie jak Bill Gates, Mark Zuckerberg czy 
Barack Obama. 

Po darmowej rejestracji, którą możemy prze-
prowadzić jako uczeń bądź nauczyciel, rozpo-
czynamy naukę podstaw programowania. Dzięki 
towarzyszącym każdej lekcji poradnikom video 
jesteśmy niemalże prowadzeni za rękę, zdobywając 
kolejne etapy wtajemniczenia. Warto pamiętać, że 
konto nauczyciela pozwala na śledzenie postępów 
uczniów, co może wpływać motywująco na ich po-
czynania. Dostępne tłumaczenie strony Code.org na 
język polski nie jest doskonałe, ale pozwala na ko-
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rzystanie z zasobów osobom nie mającym podstaw 
języka angielskiego. Kolejnym etapem nauki pro-
gramowania, wykorzystującym zdobytą tu wiedzę 
i umiejętności może być np. Scratch.

Scratch
Nauczyciele informatyki znają m. in. takie środo-

wiska jak: Logomocja, Logo Komeniusz czy Baltie, 
doskonale nadające się do pierwszego kontaktu z pro-
gramowaniem. W 2006 roku do tego grona dołączył 
kolejny edukacyjny język obiektowy – Scratch, 
zdobywający coraz więcej fanów. Został stworzony 
jako środek do nauczania dzieci i młodzieży (od 8 
lat wzwyż) podstaw programowania oraz środowi-
sko programistyczne służące do tworzenia i urucha-
miania programów w tym języku. Początkowo do-
stępny jedynie jako program wymagający instalacji, 
teraz działający jako aplikacja uruchamiana w prze-
glądarce komputera. Adept sztuki programowania 
może z dostępnych tu kawałków puzzli (poleceń) 
układać działające programy (w formie interaktyw-
nych historyjek, animacji, gier, muzyki). 

Rysunek 2. Interfejs użytkownika Scratcha

Scratch.org to przy okazji serwis społecznościo-
wy umożliwiający wymianę doświadczeń, a także 
przeglądanie oraz pobieranie stworzonych przez 
użytkowników programów. Warto przy okazji 
wspomnieć o podobnym projekcie - Snap! (http://
snap.berkeley.edu/), który będąc pochodną Scrat-
cha (a jest ich wiele) wprowadził zmiany umożli-
wiające bardzie zaawansowane wykorzystanie tego 
narzędzia np. podczas wprowadzania programowa-
nia w liceum.

Code School
Pod powyższym adresem znajdziemy bardzo do-

pracowaną platformę e-learningową. Jej adresatami 
są zarówno początkujący programiści, jak też ci, 
którzy pierwsze kroki mają już za sobą. Większość 
dostępnych kursów jest darmowych. Otrzymujemy 
tu dostęp do lekcji video, screencastów oraz zadań 
sprawdzających nasz poziom przyswojenia wiedzy. 
Niestety, wymagana jest przynajmniej podstawowa 

znajomość języka angielskiego.

Rysunek 3. Strona główna www.codeschool.com

Code Combat
Okazuje się, że można połączyć to, co ucznio-

wie bardzo lubią, czyli gry, z nauką programowa-
nia. Aby się o tym przekonać można odwiedzić 
stronę projektu Code Combat (http://codecombat.
com, do wyboru m. in. język polski). Biorąc udział 
w grze możemy wybrać język programowania, któ-
rego chcemy się uczyć (do wyboru m. in. Python, 
JavaScript). Kolejne misje w grze polegają na pro-
gramowaniu jej postaci z wykorzystaniem wybra-
nego języka.

Rysunek 4. Code Combat - graj, zwyciężaj i ucz się!

Akademia Khana
 

Rysunek 5. W dziale „Informatyka” znajduje się wiele tematów 
wartych uwagi...

Kolejne miejsce, w którym możemy za darmo 
doskonalić nasze informatyczne zainteresowania, 
to z roku na rok popularniejsza wśród uczniów                
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i studentów Khan Academy – edukacyjna organiza-
cja non-profit. Na stronie projektu (https://pl.khana-
cademy.org) znajdziemy kilka tysięcy mini-wykła-
dów w postaci filmów, wśród których nie zabrakło 
również tych poświęconych informatyce. Znajdzie-
my tu tematy dotyczące m. in. algorytmów, krypto-
grafii, SQL, JavaScript czy HTML. 

Oczywiście przedstawione wyżej przykłady sta-
nowią jedynie czubek góry lodowej, jaką stanowią 

w Internecie dostępne podobne projekty. Przy odro-
binie chęci na pewno znajdziemy coś odpowied-
niego dla naszych uzdolnionych informatycznie 
podopiecznych. Mogą one również wzbogacić za-
sób narzędzi wykorzystywanych przez nauczyciela 
informatyki lub zajęć komputerowych sprawiając, 
że tą trudniejszą częścią lekcji z komputerem, czyli 
programowaniem, zainteresuje się jeszcze więcej 
uczniów, którzy w przyszłości wzbogacą rzesze 
polskich programistów.

Anna Lassmann
tyflopedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 

w Elblągu

Rewitalizacja	ucznia	z	niepełnosprawnością	widzenia	
jako	forma	jego	wsparcia	w	rozwoju	i	edukacji

Rewalidacja indywidualna stanowi szereg 
działań podejmowanych w celu pomocy dziecku 
niepełnosprawnemu w osiągnięciu najwyższych 
z możliwych dla niego poziomów funkcjonowania 
psychicznego i fizycznego. W ramach rewalidacji 
indywidualnej prowadzi się zajęcia wspomagające 
rozwój dziecka – zajęcia rozwijające, kompensa-
cyjne i usprawniające. Celem zajęć rewalidacyj-
nych nie jest więc wyrównywanie braków eduka-
cyjnych, a kompensowanie, czyli wyrównywanie 
przez zastępowanie oraz korygowanie funkcji za-
burzonych i usprawnianie funkcji najmniej uszko-
dzonych.

Rewalidacja osób niepełnosprawnych obok ce-
lów wspólnych zmierza do realizacji celów specy-
ficznych, ściśle związanych z charakterem uszko-
dzenia. W pracy rewalidacyjnej z osobami słabo 
widzącymi czy niewidomymi bardzo ważne jest 
zaakceptowanie przez nie własnej niepełnospraw-
ności oraz rozwijanie motywacji do uczenia się za 
pomocą nienaruszonych zmysłów – tylko wówczas 
rewalidacja przynosi zamierzone efekty. Szczegól-
nie istotnym zadaniem rewalidacji jest nauka czy-
tania i pisania, a w przypadku osób niewidomych 
i ociemniałych – nauka pisma dotykowego syste-
mem Braille‚a. Kolejnym ważnym celem rewali-
dacji jest nauka orientacji i samodzielnego poru-
szania się. Ograniczenie możliwości swobodnego 
poruszania się należy do najpoważniejszych kon-
sekwencji uszkodzenia wzroku. Jednym z głów-
nych zadań rewalidacyjnych jest ponadto nauka 
czynności życia codziennego, bowiem dobre ich 
opanowanie jest nie tylko drogą do samodzielno-
ści, ale i stanowi podstawę do budowania poczucia 
własnej wartości. 

Jak poznają świat? 
Wzrok pełni zasadniczą rolę w poznawaniu 

rzeczywistości, zjawisk i przedmiotów. Jest wy-
korzystywany w codziennym życiu, od czynności 
samoobsługowych związanych z toaletą, przygo-
towaniem i spożywaniem posiłków, po czynności 
związane z nauką i pracą, (np. czytanie i pisa-
nie). Zmysł wzroku pełni także nieocenioną rolę 
w orientacji przestrzennej i lokomocji. Brak bądź 
poważne osłabienie wzroku powoduje więc trud-
ności w poszczególnych obszarach funkcjonowa-
nia, takich, jak orientacja przestrzenna i porusza-
nie się, poznawanie rzeczywistości oraz zjawisk, 
rozumienie pojęć, wykonywanie czynności dnia 
codziennego, sfera emocjonalna, funkcjonowanie 
społeczne. 

Samodzielne poruszanie się oraz orientacja 
przestrzenna stanowi jeden z głównych proble-
mów wynikających z uszkodzenia wzroku. Osoby 
z niepełnosprawnością wzroku mają największe 
trudności w poruszaniu się w nieznanym otocze-
niu. Kłopot sprawia im samodzielne podróżowa-
nie nowymi trasami, z koniecznością przesiadania 
się do różnych środków lokomocji. Również czę-
sto odnalezienie poszukiwanego miejsca, nawet 
niezbyt odległego, może łączyć się z problemami, 
które wynikają z trudności w orientacji w prze-
strzeni. 

Uszkodzenie wzroku utrudnia również pozna-
wanie rzeczywistości oraz zjawisk, które w przy-
padku tej grupy osób odbywa się dzięki kompen-
sacji, czyli zastępowaniu uszkodzonych zmysłów 
innymi, sprawnie funkcjonującymi, tu głównie 
słuchem i dotykiem.

Niezależnie od wieku osoby niepełnosprawnej 
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wzrokowo informacja, która dopływa z recepto-
rów dotykowych, jest warunkiem niezbędnym, 
aby jakościowo poznawać przedmioty i cechy naj-
bliższego otoczenia.

Ponieważ percepcja dotykowa jest fragmen-
taryczna, wymaga ona syntezy końcowej do od-
tworzenia przedmiotu jako całości. Na całość zaś 
komponują się różne, sukcesywnie poznawane 
elementy. Takie dotykowe poznawanie przedmio-
tu od szczegółu do ogółu jest procesem trudnym 
i dającym często wiele niejasnych informacji. 
Dodatkowo poważnym problemem w poznawa-
niu rzeczywistości jest eksploracja bardzo dużych 
i bardzo małych obiektów. Wielkość poznawane-
go dotykowo przedmiotu ma ogromne znaczenie. 
Obiekty bardzo duże, których rozmiar znacznie 
przekracza zasięg ramion, stwarzają trudność w ich 
poznaniu i identyfikowaniu. Problemem może być 
nie tylko odnalezienie wszystkich istotnych, cha-
rakterystycznych elementów obiektu, ale także ich 
integracja w jedną całość, identyfikowaną przez 
osobę z uszkodzonym wzrokiem jako ten, a nie 
inny obiekt. Rozpoznawanie dotykowe bardzo 
małych elementów, których wielkość znajduje się 
poniżej progu wrażliwości dotykowej, często dla 
niektórych jest również niemożliwe.

Struktura przestrzeni 
Z trudnościami w poznawaniu przedmiotów 

i zjawisk związane są problemy w rozumieniu 
pojęć, zwłaszcza przestrzennych. Wyobrażenie 
przestrzeni zależy od umiejętności równoczesne-
go lokalizowania przedmiotów, z zachowaniem 
istniejących między nimi stosunków. W ten spo-
sób człowiek rozwija w sobie strukturę przestrze-
ni, w której umieszcza każdy z tych przedmiotów 
w odpowiedniej odległości względem pozostałych 
przedmiotów. Początkowo zaś dla dzieci niewi-
domych lub ze znacznie uszkodzonym wzrokiem 
przestrzeń jest postrzegana jako kolejno następu-
jące po sobie zdarzenia. Dziecko przemieszczając 
się napotyka najpierw jeden obiekt, potem kolejny, 
później następny itd. Napotykane przedmioty po-
zostają w umyśle dziecka w relacji czasowej, a nie 
przestrzennej względem niego i innych obiektów. 
Wynikają z tego problemy w rozumieniu pojęć od-
noszących się do relacji czasowo-przestrzennych. 
Dodatkowo pojawiają się trudności z używaniem 
określeń odzwierciedlających stosunki przestrzen-
ne, tj. używaniem takich przyimków, jak: pod, od, 
przed i nad, między, za, przez itp.

U niektórych osób z uszkodzonym wzrokiem 
występują również problemy w rozumieniu pojęć 
opisujących właściwości przedmiotów, które do-
stępne są jedynie wzrokowo. Takimi pojęciami 

są np. błyszczący, przezroczysty, tęcza czy kolo-
ry. Problem ten nie dotyczy osób ociemniałych, 
ponieważ w przypadku omawiania konkretnych 
zjawisk można odwołać się do ich pamięci wzro-
kowej.

Uszkodzenie wzroku znacząco wpływa rów-
nież na opanowanie umiejętności wykonywania 
czynności dnia codziennego. Brak lub poważne 
osłabienie wzroku uniemożliwia bądź znacznie 
utrudnia proces uczenia się przez naśladownictwo, 
stąd takie czynności, jak mycie zębów, samodziel-
ne ubieranie się, nalewanie płynów, mogą sprawić 
wiele trudności.

W nieco innej sytuacji są osoby ociemniałe, 
które przed utratą wzroku miały już doświadcze-
nia w zakresie wykonywania określonych czyn-
ności życia codziennego. U tych osób duże zna-
czenie odgrywa pamięć kinestetyczna. Konieczna 
jest jednak i w tym wypadku nauka i odpowiedni 
dobór alternatywnych sposobów wykonywania 
określonych czynności.

Problemy z akceptacją
Najczęstsze problemy w sferze emocjonalnej, 

których doświadczają osoby słabo widzące i nie-
widome, dotyczą akceptacji niepełnosprawności. 
Problem ten jednak częściej dotyka osób ociem-
niałych, które straciły wzrok nagle i nie potrafią 
wyobrazić sobie życia i funkcjonowania w nowej 
sytuacji. Trudności mogą pojawiać się również 
w zaakceptowaniu mniejszych możliwości i więk-
szych ograniczeń w porównaniu z osobami wi-
dzącymi, np. w wykonywaniu pewnych zawodów 
i czynności. Z obiektywnych ograniczeń wynika 
często bierna postawa osób z uszkodzeniem wzro-
ku oraz brak motywacji do podjęcia jakichkolwiek 
wysiłków, zmierzających do przezwyciężenia 
trudności, np. w zdobyciu wykształcenia na miarę 
swoich potrzeb i możliwości oraz podjęcia satys-
fakcjonującej pracy.

Odmiennym zagadnieniem jest wstydzenie 
się niepełnosprawności. Brak akceptacji własnej 
niepełnosprawności i wstyd prowadzą do tego, że 
osoba taka nie wykorzystuje efektywnie pomocy 
ułatwiających jej bezpieczne i sprawne funkcjono-
wanie, np. poruszanie się z białą laską czy posłu-
giwanie się pomocami optycznymi.

Brak lub znaczne uszkodzenie wzroku ograni-
cza również możliwość inicjowania kontaktów in-
terpersonalnych, jednak to, w jaki sposób człowiek 
radzi sobie w takich sytuacjach, przede wszystkim 
zależy od indywidualnych cech osobowości i wdro-
żenia określonych sposobów działania. Dzięki wy-
pracowaniu efektywnego posługiwania się dobrze 
funkcjonującymi zmysłami osoba z dysfunkcją 
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wzroku może zwiększyć swoje umiejętności po-
znawcze oraz samodzielność, potrzebną do spraw-
nego funkcjonowania w społeczeństwie. 

Wewnętrzne i zewnętrzne zmienne
Funkcjonowanie osoby niewidomej i słabo wi-

dzącej zależy od wielu czynników, m.in. od czasu 
utraty wzroku, stopnia jego uszkodzenia, rodzaju 
schorzenia i wynikających z niego następstw, pod-
jętych działań rehabilitacyjnych, czynników oso-
bowościowych, doświadczeń życiowych, a także 
od wsparcia rodziny i najbliższych. Stąd też wy-
nika, że na posługiwanie się wzrokiem wpływają 
dysfunkcje wzroku będące skutkiem rozmaitych 
chorób lub uszkodzeń narządu wzroku, ale też licz-
ne zmienne wewnętrzne i zewnętrzne. Określenie 
wzajemnych związków między tymi zmiennymi 
pozwala zrozumieć, w jaki sposób funkcjonują 
słabo widzący o różnych poziomach sprawności 
widzenia. Wg Ann Corn na zróżnicowane możli-
wości wzrokowe osób słabo widzących wpływa-
ją:
• zdolności wzrokowe, które obejmują pięć fizjo-

logicznych składników widzenia (ostrość wzro-
ku, pole widzenia, motorykę gałek ocznych, 
funkcje wzrokowych pól mózgowych oraz 
innych obszarów mózgu odpowiedzialnych za 
fiksację, fuzję, świadomość ruchu i akomodację 
oraz percepcję światła i barw, łącznie z wrażli-
wością na światło, a w przypadku niewidzenia 
barw – percepcję odcieni szarości);

• czynniki zewnętrzne, czyli cechy przedmiotów 
stanowiące o tym, jak są widoczne (barwa, kon-
trast, czas – częstotliwość, długość i szybkość 
ekspozycji; przestrzeń – wielkość, odległość 
przedmiotów, ich wzajemne relacje, wymiary, 
zarysy i szczegóły wewnętrzne oraz oświetle-
nie);

• wyposażenie i dyspozycje indywidualne, tj. 
możliwości intelektualne, rozwój pozostałych 
zmysłów i ich integracja, zdolności percepcyj-
ne, motywacja oraz ogólny stan zdrowia oso-
by.
W celu poprawy funkcjonowania wzrokowego 

wyodrębnione wyżej czynniki można zmieniać 
i tak np. dobierając odpowiednie okulary, moż-
na poprawić ostrość wzroku. Zmiany w zakresie 
możliwości wzrokowych i predyspozycji indy-
widualnych nie zawsze jednak są możliwe, a te, 
których można dokonać, często wymagają nakła-
du znacznych środków finansowych, np. bardziej 
specjalistycznych zabiegów medycznych czy dłu-
gotrwałych treningów rehabilitacyjnych.

Najłatwiej zmienia się czynniki zewnętrzne, 
tj. oświetlenie, przestrzeń, czas, kontrast i bar-

wę. Dzięki dokonanym zmianom można znaczą-
co poprawić funkcjonowanie wzrokowe dziecka 
słabo widzącego. Niejednokrotnie więc w pracy 
z uczniami słabo widzącymi stosuje się silniej-
sze oświetlenie niż w przypadku osób widzących 
prawidłowo, ale należy zaznaczyć, że są też takie 
osoby, które unikają światła nawet niezbyt silnego. 
Światłowstręt może towarzyszyć rozmaitym scho-
rzeniom i uszkodzeniom układu wzrokowego, ale 
jest też kwestią indywidualną i wymaga sprawdze-
nia.

Warto pamiętać, że problemem dla osób sła-
bo widzących może być również rażące światło, 
czyli padające bezpośrednio ze źródła lub odbite. 
Powoduje ono olśnienie, to jest nagłe obniżenie 
ostrości wzroku i pogorszenie warunków widze-
nia. Uniknąć olśnień można poprzez dostosowa-
nie otoczenia, np. przysłonięcie okna, przez które 
świeci słońce czy żarówki, która wystaje spoza 
obudowy lub poprzez przykrycie błyszczącego 
blatu stołu obrusem lub matą, a świecącej podłogi 
– chodnikiem. Jednak to światło naturalne zazwy-
czaj najbardziej sprzyja pracy wzrokowej. Światło 
sztuczne jest zaś tym lepsze, im bardziej jest zbli-
żone do naturalnego. W pomieszczeniu można to 
osiągnąć poprzez połączenie światła jarzeniowego 
(ogólnego) z żarowym.  

Przestrzeń
Duży wpływ na to, jak widzi osoba słabo wi-

dząca, ma również przestrzeń – w tym odległość 
i wielkość. Dlatego tak ważna jest odległość np. 
ławki, w której siedzi dziecko słabo widzące od 
tablicy lub też odległość i położenie książki czy 
zeszytu od oczu dziecka. Wskazane jest więc 
umożliwienie słabo widzącym uczniom korzysta-
nia z podstawek do książek czy też ławek z regu-
lowanymi pulpitami. Uwzględniając drugi skład-
nik przestrzeni, czyli wielkość, należy pamiętać, 
że uczniowie słabo widzący z reguły potrzebują 
powiększonego, wyraźnego druku. Powinno się 
więc adaptować materiały dydaktyczne do potrzeb 
każdego dziecka. Warto tu dodać, że na funkcjo-
nowanie w przestrzeni obok odległości i wielko-
ści, wpływa także sposób jej zagospodarowania, 
a więc stałość miejsca oraz utrzymanie wokół ładu 
i porządku.

Na umiejętność posługiwania się wzrokiem 
wpływa również czas wykonywanej pracy wzro-
kowej, stąd dzieciom umożliwia się dłuższe ob-
serwowanie przedmiotów, pozostawia się więcej 
czasu na czytanie tekstów, przepisywanie z tablicy 
itp. Każda czynność wymagająca dokładnego spo-
strzegania szczegółów powinna trwać tyle czasu, 
ile na jej wykonanie potrzebuje dziecko.
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Istotne jest również, że przedmioty zestawiane 
kontrastowo, w sposób bardzo wyraźny, poprawia-
ją również funkcjonowanie osób słabo widzących. 
Należy jednak ustalić, jakie zestawienia kolory-
styczne są najlepiej widziane przez osobę z uszko-
dzonym wzrokiem, a następnie wprowadzać kon-
trastowe elementy do procesu nauczania. Często 
dzieciom słabo widzącym łatwiej czytać tekst 
o wyrazistych czarnych literach na białej kartce lub 
np. białe litery na czarnym tle. Natomiast dzieciom 
wrażliwym na kontrast powinno się zapewnić folie 
(np. w kolorze kości słoniowej), które zmniejszą 
kontrast między czernią druku, a białością kartki.

Na podstawie diagnozy
Organizując pracę rewalidacyjną z dzieckiem 

niepełnosprawnym wzrokowo, uwzględnia się 
wymienione wyżej indywidualne potrzeby dziec-
ka. Najważniejsze czynniki różnicujące te potrze-
by w obrębie populacji osób z niepełnosprawno-
ścią wzroku to stopień widzenia oraz umiejętność 
wykorzystywania posiadanych możliwości wzro-
kowych i motywacja do jej rozwijania. Przed pod-
jęciem zajęć rewalidacyjnych należy więc zebrać 
możliwie jak najwięcej informacji o dziecku. Nie-
zbędna jest znajomość jego diagnozy lekarskiej, 
psychologicznej oraz pedagogicznej. Diagnoza le-
karska informuje o jednostce chorobowej ucznia, 
wynikających z niej konsekwencji, zawiera także 
wskazówki dotyczące używanego przez dziecko 
sprzętu optycznego. Diagnoza psychologiczna 
opisuje ogólną sprawność umysłową, stopień wy-
korzystywania wzroku, kompensacji percepcyjnej, 
współwystępowanie schorzeń oraz rozwój funkcji 
percepcyjno-motorycznych, uzdolnienia kierunko-
we, zainteresowania, przystosowanie emocjonal-
ne, a także funkcjonowanie społeczne. Diagnoza 
pedagogiczna zaś określa poziom wiadomości 
i umiejętności szkolnych dziecka. 

Dodatkowo ocena możliwości i potrzeb dziecka 
z niepełnosprawnością wzroku powinna być uzu-
pełniona o diagnozę funkcjonalną, która polega na 
zbieraniu informacji o wzrokowym funkcjonowa-
niu dziecka w jego naturalnym otoczeniu – w domu, 
przedszkolu, szkole, na podwórku. Celem oceny 
funkcjonalnej jest określenie stopnia i sposobu wy-
korzystywania osłabionego wzroku i zakresu samo-
dzielności dziecka, określenie tych sfer, w których 
dziecko sobie radzi i tych, w których napotyka na 
trudności. Podczas oceny funkcjonalnej bada się 
wpływ czynników zewnętrznych takich, jak oświe-
tlenie, kontrast, barwy, porządek przestrzenny itp. 
na sprawność wzrokową dziecka.

Wyniki takiej oceny stanowią punkt wyjścia do 
opracowania indywidualnego programu rewalida-

cji, w którym uwzględnia się  poziom widzenia 
dziecka (m.in. ostrość, pole widzenia, wrażliwość 
na światło), wskazuje się najbardziej korzystną 
technikę szkolną odpowiednią dla danego ucznia: 
wzrokową (pomoce optyczne, nieoptyczne, po-
większony druk) czy bezwzrokową (pismo Brail-
le’a, pomoce dotykowe) oraz proponuje się okre-
śloną adaptację i modyfikację otoczenia.

Terapia widzenia 
W ramach tak zaplanowanych zajęć specja-

listycznych z dzieckiem z niepełnosprawnością 
wzroku realizuje się szereg zadań rewalidacyj-
nych. Zakres tych działań obejmuje głównie tera-
pię widzenia, ćwiczenia orientacji w przestrzeni, 
zajęcia z samoobsługi, ćwiczenia słuchowe, ćwi-
czenia w pisaniu i czytaniu, a także utrwalanie ma-
teriału szkolnego.

Terapia widzenia polega na usprawnianiu wzro-
ku, czyli na rozwijaniu umiejętności posługiwania 
się nim, a tym samym na lepszym wykorzystywa-
niu widzenia w codziennym życiu. Nie oznacza 
to, że następuje obiektywne polepszenie wzroku – 
zwiększenie ostrości lub rozszerzenie pola widze-
nia. Parametry te zazwyczaj albo pozostają takie 
same, albo ulegają nawet dalszemu pogorszeniu, 
np. w związku z postępującym procesem chorobo-
wym. Zwiększa się natomiast stopień wykorzysta-
nia informacji napływających drogą wzrokową.

Ćwiczenia podejmowane w ramach terapii wi-
dzenia obejmują: 
• stymulowanie widzenia (używanie jaskrawych, 

poruszających się obiektów),
• pobudzanie do patrzenia (otwieranie oczu, od-

wracanie głowy lub ciała w kierunku obiektu),
• rozwijanie podstawowych sprawności wzroko-

wych związanych z kontrolowaniem ruchów 
gałek ocznych (lokalizowanie bodźca, umiejęt-
ność utrzymania spojrzenia na obiekcie – fiksa-
cja, śledzenie, wodzenie, przenoszenie spojrze-
nia),

• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 
i wzrokowo-słuchowej,

• usprawnianie pamięci wzrokowej,
• osiąganie wyższych sprawności wzrokowych 

(m.in. dobieranie obiektów i obrazków wg 
określonych cech, identyfikowanie obiektów 
na obrazkach, odnajdywanie szczegółów na 
obrazkach prostych i złożonych, dopełnianie, 
czyli spostrzeganie całego obiektu na podsta-
wie widocznej jego części czy umiejętność 
wzrokowego wyodrębniania obiektu z tła).
Słabo widzący dzięki powyższym ćwiczeniom 

uczy się nadawać znaczenie temu, co widzi i wy-
korzystywać na co dzień informacje uzyskiwane 
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drogą wzrokową. Inaczej przebiega praca z osobą 
ze słabowzrocznością nabytą, u której widzenie 
rozwinęło się prawidłowo, wykształciły się pojęcia 
i pamięć wzrokowa oraz odpowiednie sprawności 
wzrokowe. Tutaj nawyki związane z korzystaniem 
ze wzroku przez wiele lat czasem wręcz utrudniają 
proces rewalidacji, np. w przypadku osób z ubytkiem 
w centralnym polu widzenia, które mają kłopoty    
z nauczeniem się patrzenia poza plamkowego, 
czyli kierowania wzroku nie na to, co chcą akurat 
zobaczyć, lecz obok. 

Orientacja w przestrzeni
Ćwiczenia orientacji w przestrzeni wykonywa-

ne w ramach zajęć rewalidacji to działania na wie-
lu płaszczyznach, dotyczą pracy nad motoryką, 
sferą poznawczą, percepcją zmysłową. Ćwiczenia 
te obejmują:
•  stały trening zmysłów: słuchu, dotyku, węchu i 

kinestetycznego,
•  orientację w schemacie własnego ciała, aby 

uczeń wytworzył sobie właściwy obraz własnej 
osoby, świadomość ruchu,

•  naukę rozumienia pojęć przestrzennych, zależ-
ności czasowych, przyczynowo-skutkowych,

•  rozwijanie wyobraźni przestrzennej, poszerza-
nie jej zakresu,

•  techniki zapewniające bezpieczeństwo w poru-
szaniu się.

W nauczaniu orientacji wyróżnia się kilka dzia-
łów:
•  naukę umiejętności podstawowych (motoryka 

chodu, trening zmysłów, dostarczanie wiedzy 
o otoczeniu, tworzenie wyobrażeń przestrzen-
nych, rozumienie pojęć),

•  naukę podstawowych technik bezpiecznego 
poruszania się (techniki ochronne, poprawne 
korzystanie z pomocy widzącego przewodnika, 
pomoce przedlaskowe),

•  nauczanie technik poruszania się z białą laską 
(od podstaw po złożone czynności – wprowa-
dzane i doskonalone w zabezpieczonym oto-
czeniu)

•  ćwiczenie samodzielnego poruszania się            
w złożonym terenie (od dzielnicy mieszkalnej, 
handlowej, do centrum miasta, komunikacja 
publiczna, dworce kolejowe i autobusowe).

Czynności dnia codziennego
Istotnym elementem zajęć rewalidacyjnych jest 

nauka czynności dnia codziennego, których dobre 
opanowanie pozwala osobom niewidomym i sła-
bowidzącym stawać się samodzielnymi, radzą-
cymi sobie z codziennymi obowiązkami. Nauka 
czynności samoobsługowych obejmuje m.in.:

•  mycie,
•  nakładanie pasty na szczoteczkę do zębów,
•  samodzielne ubieranie się (rozpoznawanie stro-

ny prawej i lewej oraz przodu i tyłu ubrania, 
zapinanie guzików, wiązanie butów),

•  posługiwanie się łyżką, nożem i widelcem,
•  nalewanie napojów, zupy (także z wykorzysta-

niem dźwiękowego czujnika cieczy),
•  słodzenie herbaty,
•  nakrywanie stołu,
•  sprzątanie,
•  przygotowanie posiłków (smarowanie chleba, 

przygotowanie kanapek),
•  składanie ubrań.

Podczas pracy rewalidacyjnej z dzieckiem sła-
bo widzącym i niewidomym wykonywane są rów-
nież ćwiczenia słuchowe, których celem jest głów-
nie rozwój umiejętności kompensowania ubytków 
wzroku przy pomocy słuchu. Wykonywane ćwi-
czenia obejmują przede wszystkim:
•  doskonalenie pamięci słuchowej,
•  rozwijanie analizy i syntezy sylabowej oraz 

głoskowej,
•  odtwarzanie rytmów z wykorzystaniem instru-

mentów przez wystukiwanie, wyklaskiwanie,    
z użyciem aparatu mowy, np. kląskanie,

•  wskazywanie źródła dźwięku, rozpoznawanie 
dźwięków.

Nauka czytania i pisania
Jednym z podstawowych celów rewalidacyj-

nych z dzieckiem z niepełnosprawnością wzroku 
jest nauka czytania i pisania. Ćwiczenia w pisaniu 
i czytaniu obejmują naukę posługiwania się czar-
nym drukiem lub pismem Braille’á. Programem 
służącym do nauki pisma Brailleá jest Program 
do rozwijania percepcji dotykowej i nauki pisma 
Bralleá Sally Mangold. Pracując wg tego progra-
mu, dziecko uczy się rozpoznawania układu punk-
tów, a dopiero potem znaczenia punktu jako litery 
alfabetu. Uczniowie słabo widzący zaś uczą się 
czytać i pisać pismem czarnodrukowym. Zwykle 
uczniowie ci muszą pisać większe litery, kreślone 
pogrubionymi liniami, używając do tego celu od-
powiednich długopisów, pisaków lub flamastrów.

Nauka pisania, podobnie jak nauka czytania 
wymaga od rewalidatora zrozumienia trudności, 
jakie mogą wystąpić u uczniów słabo widzących. 
Metody ćwiczeń należy więc dostosować do ro-
dzaju ubytku wzroku. I tak np.:
•  z dziećmi, które mają ubytki w centralnej czę-

ści pola widzenia, ćwiczy się umiejętność ko-
rzystania z fiksacji poza plamkowej i wyrów-
nuje się ubytek ostrości poprzez powiększenie 
obrazu;
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•  z uczniami o poważnych trudnościach kon-
trolowania ruchów gałek ocznych (oczopląs) 
stosuje się głównie ćwiczenia umiejętności 
utrzymywania wzroku w jednym punkcie                           
i określonych ruchów całą głową;

•  dzieci z ograniczeniami w obwodowej części 
pola widzenia, a z zachowanym widzeniem 
centralnym muszą koniecznie opanować wła-
ściwe ruchy gałek ocznych tak, by mogły stale 
śledzić tekst lub nauczyć się przesuwać tekst 
w kierunku części oka, w której widzenie jest 
zachowane.
Uczniom z krótkowzrocznością, nadwzrocz-

nością, zmianami w siatkówce itp. pomogą wła-
ściwie dobrane pomoce optyczne. Słabo widzący 
mogą czytać zwykły druk równie dobrze, jak po-
większony. Stosowanie powiększonego druku po-
woduje jednak to, że dziecko jedną fiksacją obej-
muje mniejszą liczbę liter, co wpływa istotnie na 
tempo czytania. Przyjmuje się, że w zależności od 
oświetlenia najlepsza wielkość druku dla dzieci 
słabo widzących to wielkość czcionek drukarskich 
od 18 do 24 punktów. Niektóre dzieci będą mogły 
czytać tylko druk wytłuszczony (pogrubione lite-
ry) i o dobrym kontraście barwnym między barwą 
druku, a barwą papieru. Dobry kontrast daje zwy-
kle papier o dobrej jakości, szczególnie matowy, 
który nie przebija druku na drugą stronę. Pomocne 
tu może być podłożenie arkusza czarnego papie-
ru pod przebijającą stronicę druku lub stosowanie 
specjalnych kolorowych folii. Dla niektórych dzie-
ci efekt ten uzyska się poprzez czytanie przez żółtą 
folię, a dla innych przez zieloną lub różową.

Dla dzieci z wysoką krótkowzrocznością roz-
wiązaniem ich trudności z czytaniem może być 
odpowiednie przybliżenie tekstu do oczu, na odle-
głość zaledwie kilku centymetrów i ustawienie go 
pod odpowiednim kątem.

W ramach indywidualnych zajęć rewalidacyj-
nych poza wymienionymi wyżej ćwiczeniami wy-
konywane są również zadania utrwalające materiał 
szkolny, np. rozwijanie umiejętności matematycz-
nych przy założeniu realizacji celów rewalidacyj-
nych.  Zajęcia te mogą być także organizowane w for-
mie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, ale tylko 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np.      
z powodu absencji chorobowej ucznia). 

Zakres podejmowanych w pracy rewalidacyj-
nej działań edukacyjnych i rodzaj stosowanych 
ćwiczeń zależy od diagnozy potrzeb i możliwości 
ucznia z dysfunkcją wzroku. Tyflopedagog w ramach 
oddziaływań rewalidacyjnych powinien stworzyć 
dziecku możliwość zrozumienia jego ograniczeń, 
tworzenia realnych planów, rozwijać ciekawość 
poznawczą, nauczyć dziecko równoważenia do-

znawanych frustracji pozytywnymi wartościami. 
Istotą jest, aby osoby z niepełnosprawnością (nie 
tylko niewidome i słabo widzące) w miarę swoich 
i technologicznych możliwości mogły uczyć się
i pracować na równi z osobami pełnosprawnymi.
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Urszula Łopaciuk
psycholog, koordynator Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Elblągu

Centrum	Wczesnego	Wspomagania	Rozwoju	Dziecka	
przy	Specjalnym	Ośrodku	Szkolno-Wychowawczym	
nr	1	w	Elblągu	jako	ogniwo	w	zakresie	profilaktyki	

trudności	rozwojowych	i	edukacyjnych

Wczesne wykrycie zaburzeń w rozwoju dziecka 
i szybkie podjęcie stosownych działań to warunek 
przywrócenia lub podtrzymania jego sprawności. 
Od chwili podejrzenia lub ostatecznego zdiagno-
zowania trudności dziecka, jego rodzina wchodzi 
w inną rzeczywistość. Jest to świat nowych po-
jęć, informacji i terminologii. Pełne zrozumienie 
istoty problemów – od ich wymiaru fizycznego 
(najbardziej namacalnego), konsekwencji psycho-
logicznych, emocjonalno-społecznych i adapta-
cyjnych (nie od razu widocznych i czasem trudno 
uchwytnych), po rozmaite formy diagnozy oraz 
terapii – stanowi podstawę decyzji podejmowanych 
w sprawie dziecka. Tym samym rozstrzyga o efek-
tach jego leczenia, rehabilitacji i rewalidacji, a 
w konsekwencji o jakości jego życia.

Wczesne wspomaganie rozwoju – zaraz po in-
terwencji ściśle medycznej – powinno być pierw-
szym ogniwem w celowej i ukierunkowanej pracy 
z dzieckiem niepełnosprawnym. Proces ten został 
określony jako wielospecjalistyczne, komplekso-
we, regularne i intensywne działania, które mają 
na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych 
za rozwój psychomotoryczny, społeczny i ko-
munikację małego dziecka zagrożonego niepeł-
nosprawnością lub niepełnosprawnego, a także 
pomoc i wsparcie udzielane jego rodzicom w na-
bywaniu umiejętności postępowania z dzieckiem 
w zakresie określonym w indywidualnym progra-
mie wczesnego wspomagania. Celem wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka jest:
1. Pobudzenie rozwoju psychoruchowego, spo-

łecznego oraz umiejętności komunikacyjnych 
dziecka.

2. Zapobieganie pogłębianiu się trudności w roz-
woju lub niepełnosprawności dziecka.

3. Wsparcie rodziny w procesie akceptacji trudno-
ści w rozwoju lub niepełnosprawności dziecka 
oraz pomoc w wypełnianiu zadań opiekuńczo-
wychowawczych i usprawniających dziecko     
w domu.
 Podstawą zakwalifikowania dziecka do zajęć 

wczesnego wspomagania rozwoju jest opinia po-
radni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Mogą 
ją uzyskać dzieci w wieku od urodzenia do czasu 
rozpoczęcia nauki w szkole, jeśli zdiagnozowano 
u nich szeroko rozumianą niepełnosprawność. 

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka organizuje się w wymiarze od 4 
do 8 godzin zegarowych w miesiącu. W zależności 
od możliwości psychofizycznych dziecka zajęcia 
te są realizowane w modułach godzinnych lub pół-
godzinnych. Z dziećmi, które nie ukończyły trze-
ciego roku życia, zajęcia mogą być prowadzone w 
domu rodzinnym lub innym miejscu pobytu dziec-
ka. W przypadku dzieci, które ukończyły trzeci rok 
życia, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju 
mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 
3 dzieci, z udziałem ich rodziców. 

Z myślą o takich działaniach we wrześniu 2011 
r. przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym Nr 1 w Elblągu powołano Centrum Wcze-
snego Wspomagania Rozwoju Dziecka, zwane 
dalej Centrum. Powstało ono z inicjatywy spe-
cjalistów pracujących w ośrodku, a jego funkcjo-
nowanie jest finansowane całkowicie ze środków 
samorządowych. 

Od momentu powstania do chwili obecnej 
Centrum objęło opieką łącznie 61 dzieci z terenu 
Elbląga, w wieku od 9 miesięcy do 7 lat, ze wska-
zaniami do kompleksowej opieki specjalistycznej      
z powodu zaburzeń lub nieprawidłowości w roz-
woju. Centrum oferuje swoim podopiecznym zaję-
cia specjalistyczne w następującym zakresie: 
•  logopedia
•  terapia integracji sensorycznej (SI)
•  kynoterapia
•  terapia behawioralna
•  sensomotoryka
•  stymulacja słuchu
•  stymulacja wzroku
•  stymulacja polisensryczna
•  terapia ręki
•  terapia metodą Warnkego
•  terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno
   -kompensacyjne)
•  gimnastyka korekcyjna
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•  rehabilitacja i zajęcia ruchowe 
•  EEG biofeedback i RSA biofeedback

Do udziału w poszczególnych zajęciach dzieci są 
kwalifikowane przez  zespół specjalistów w oparciu 
o zalecenia zawarte w Opinii o potrzebie wczesne-
go wspomagania rozwoju dziecka oraz inną doku-
mentację dziecka dostarczoną przez jego rodziców 
lub opiekunów. Postępy dziecka są na bieżąco do-
kumentowane i ewaluowane w cyklu półrocznym. 
Wnioski z ewaluacji stanowią podstawę do usta-
lenia kierunku dalszej pracy z dzieckiem, w tym 
do wyboru rodzaju i charakteru zajęć na kolejny 
okres wczesnego wspomagania.

Wczesne wykrycie niepełnosprawności dziec-
ka oraz wspomaganie jego rozwoju pozwala:
1. Wnikliwie rozpoznać sytuację dziecka i jego ro-

dziny oraz zaprojektować stosowne działania.
2. Zapewnić fachową pomoc i wsparcie dziecku 

oraz jego rodzinie. 
3. Wszechstronnie stymulować rozwój dzieci        

w okresie największej dynamiki rozwojowej.

4. Na bieżąco modelować oddziaływania rodzi-
ców i specjalistów adekwatnie do bieżących 
potrzeb dziecka.

5. Minimalizować skutki zaburzeń rozwojowych 
i zapobiegać pogłębianiu się  niepełnosprawno-
ści dziecka.

Pamiętajmy, że szybkość reakcji oraz determi-
nacja  w realizacji działań pomocowych  wpłynie 
na całe życie dziecka. Może ono  - mimo swoich 
trudności -  żyć normalnie, rozwijać się, nie  od-
biegając zasadniczo od dyspozycji i zachowań 
swoich rówieśników. Także z punktu widzenia in-
teresu społecznego wczesne wspomaganie rozwo-
ju należy traktować jak  inwestycję. Zaangażowa-
nie środków publicznych na rzecz usprawniania 
dzieci z trudnościami w rozwoju to w przyszłości 
mniejsze koszty ich edukacji oraz większe szanse 
na samodzielność i produktywność, a w konse-
kwencji mniejsze obciążenie dla systemu wsparcia 
i pomocy społecznej. 

Wiktoria W. Bondarienko
surdologopeda

pracuje w szkole dla dzieci z uszkodzonym aparatem słuchu w Sosnówce (Rosja)

Doświadczenia	z	pracy	z	dziećmi	niesłyszącymi

Kim jest dziecko niesłyszące? Odpowiedzieć 
na to pytanie można tak – jest to po prostu dziecko 
i należy je traktować, jak każde inne. A czy to jest 
możliwe?

Rosyjski psycholog Ł.S. Wygodski zauważył, 
że „ głuchota człowieka okazuje się być większym 
nieszczęściem niż ślepota, ponieważ izoluje go w 
kontaktach z ludźmi”. Oznacza to, że dziecko nie-
słyszące jest człowiekiem pozbawionym kontak-
tu z mową, a w konsekwencji z otaczającymi go 
ludźmi. Z tego powodu, że nie odbiera mowy wer-
balnej, nie wytwarza się w nim potrzeba kontaktu 
językowego, nie wzbogaca się także o wzorce do 
formowania własnej mowy.

Dlatego najtrudniejszym zadaniem wychowa-
nia i kształcenia dziecka z uszkodzonym słuchem 
jest wytworzenie w nim potrzeby rozmowy z inny-
mi ludźmi. W naturalnie przyjętym systemie mowy 
u dzieci niesłyszących głównym problemem staje 
się wytworzenie kontaktu językowego oraz ich ak-
tywności mówienia. Dla takiego dziecka kluczem 
do poznawania świata i zdobywania wiedzy, do 
autentycznego rozwoju jego potencjalnych inte-
lektualnych możliwości staje się rodzimy język.

Rozwijanie umiejętności językowych oznacza 
jednocześnie sprzyjanie formowaniu psychofi-

zjologicznego mechanizmu odbioru, co ma do-
prowadzić do tworzenia własnych językowych 
wypowiedzi. Dlatego ze wszystkich kierunków 
pracy w rozwijaniu mowy u dzieci niesłyszących 
szczególną uwagę kładę na rozwój ich umiejętno-
ści językowych z wykorzystaniem metody terapii 
piaskowej.

Zabawy w piasku są jedną z form naturalnej 
aktywności dziecka. Z moich obserwacji i do-
świadczeń wynika, że wszelkie zabawy w piasku 
mają pozytywny wpływ na emocjonalne samopo-
czucie dzieci i to sprawia, że właśnie ta metoda 
jest wspaniałym środkiem do stymulowania ich 
samorozwoju.

U podstaw „tajemnicy” terapii piaskowej leży 
spontaniczność zachowania dziecka podczas za-
bawy z piaskiem. Dlatego tę metodę można wy-
korzystywać podczas zajęć rozwijających i edu-
kacyjnych. Budując z dziećmi makiety z piasku, 
wymyślając początek i zakończenia opowiadań      
w prostej i przystępnej dla nich formie przekazuję 
im jednocześnie swoją wiedzę oraz życiowe do-
świadczenie, zapoznaję ich z wydarzeniami i pra-
wami otaczającego świata, a także, co najważniej-
sze pracuję nad wykształceniem i sformowaniem     
u dzieci niesłyszących wypowiedzi językowych, 
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jak również nad wzbogaceniem ich „zapasu” 
słów.

Do prowadzenia zajęć metodą terapii piasko-
wej zbudowano w klasie nieprzepuszczającą wodę 
skrzynkę, której wnętrze (dno i boki) zostało po-
malowane na kolor niebieski. W ten sposób dno 
symbolizuje wodę a boki niebo. Skrzynka jest 
ustawiona przed ławkami uczących się dzieci          
i można do niej podejść z różnych stron.

Rozmiar skrzynki powinien odpowiadać opty-
malnemu polu widzenia i odbioru dziecka, co też 
pozwala mu ogarnąć wzrokiem całą przestrzeń 
naszego działania. Piasek zajmuje mniejszą część 
skrzynki. W ten sposób tworzy symboliczną linię 
horyzontu. W trakcie zajęć korzystamy ze zbioru 
miniaturowyh figurek, a jeśli brakuje nam jakiejś 
postaci lub zwierzęcia tworzymy ją z dziećmi           
z dostępnych materiałów: z plasteliny, gliny, pa-
pieru itp.

Stosując metodę terapii piaskowej na zaję-
ciach, przestrzegam podstawowych zasad zabaw 
w piasku, bez których nie można osiągnąć zamie-
rzonego rezultatu.
Zasada 1.
Stworzenie naturalnego, stymulowanego śro-
dowiska, w którym dzieci czują się komfortowo                        
i bezpiecznie, przejawiając twórczą aktywność. Do 
realizacji wybieram zadania odpowiadające możli-
wościom dzieci. Instrukcję formułuję w przystęp-
nej dla dzieci formie językowej – ze swojej strony 
– wykluczam ocenę negatywną ich działań, idei, 
rezultatów, rozszerzając fantazję i twórcze podej-
ście do tematu.
Zasada 2.
Ożywianie (personifikacja) abstrakcyjnych sym-
boli: liter, cyfr, figur geometrycznych itp. Reali-
zacja tej zasady pozwala sformować i zwiększyć 
pozytywną motywację do zajęć i osobiste zaintere-
sowanie dzieci do tego, co się aktualnie dzieje.
Zasada 3.
Realne przeżywanie, odtwarzanie wszystkich 
możliwych sytuacji wraz z bohaterami opowiadań.                                                                                
U podstaw tej zasady leży wzajemne przechodze-
nie świata wyobrażalnego, odtwarzanego w świat 
realny i na odwrót. Dzieci nie tylko proponują 
wyjście z zaistniałej sytuacji, ale realnie rozgry-
wają ją na piasku przy pomocy miniaturowych 
figurek. Niejako na żywo i w pełni realnie przeko-
nują się czy zaproponowane rozwiązanie przynosi 
pozytywne lub negatywne skutki, czy jest ono pra-
widłowe lub złe.
W ten sposób udaje mi się stworzyć na zajęciach 
twórczą atmosferę dla aktywizacji językowej            
i myślowej działalności uczących się a także urze-
czywistnić zróżnicowane podejście do nich. Dzie-

ci w sposób naturalny uczą się słów, zdań, tekstów, 
świadomie budują oryginalne sytuacje, sceny                                          
i wypowiedzi. Biorąc aktywny udział w twórczych 
poszukiwaniach dzieci, staję się współautorem                                         
i ich partnerem zachęcającym do działania.

Główną zasadą takich lekcji jest: „Nauczaj - 
bawiąc, bawiąc – ucz się”.
Metodykę terapii piaskowej wprowadzamy przy 
nauczaniu dzieci niesłyszących zasad mówienia     
i wykorzystujemy następujące rodzaje zabaw:
•  zabawy uczące – ułatwiają dzieciom proces na-

uki czytania, pisania, liczenia. Pozwalają nauczy-
cielowi zobaczyć, na ile jest dla dzieci dostępny           
i zrozumiały dany materiał językowy. Oprócz 
tego podczas czytania tekstu opowiadania i pod-
czas zabawy na piasku pedagog ma możliwość 
wzbogacać zasób słów u uczniów, wprowadzając 
nowe słowa i wyrażenia poprzez demonstrację 
wzoru danego słowa na piasku. A przy układa-
niu opowiadań nauczyciel pracuje nad rozwojem 
twórczej wyobraźni uczących się.

•   zabawy poznawcze – pomagają dzieciom do-
wiedzieć się, jak bogaty i wszechstronny jest 
nasz świat. Stwarzają możliwość podróżowa-
nia w czasie do różnych krain i na odległe pla-
nety. Przy tym, my nie tylko wyobrażamy so-
bie, przedstawiamy, fantazjujemy, ale również 
realnie tworzymy i przeżywamy. 

Wśród zabaw poznawczych można wydzielić kil-
ka typów:
•  zabawy zapoznające z otaczającym światem. 

Poprzez nie odbywa się poznawanie tego, co 
znajduje się obok nas: zwierzęta (dzikie i do-
mowe), owady, lasy, pola, zbiorniki wodne, 
wyspy, zawody, miasta, transport, codzienny 
byt, itp.;

•  zabawy geograficzne. W ich trakcie uczący 
zapoznają się z życiem istot i zwierząt prehi-
storycznych. Modelują w piasku różne strefy 
przyrodnicze i klimatyczne oraz ukazują, jak 
odbywało się w nich życie.

•  zabawy fantastyczne. Po przeczytaniu bajki lub 
po obejrzeniu filmu rysunkowego proponuje się 
dzieciom odtworzenie na piasku scenki, która 
najbardziej utkwiła w ich pamięci. Odtworze-
nie, odegranie jeszcze raz tej sytuacji, która ich 
poruszyła oraz wymyślenie alternatywnej kon-
tynuacji tego zdarzenia.

W ciągu wielu lat stosowania terapii piaskowej 
mogę stwierdzić, że jest ona celowa, efektywna       
i możliwa do stosowania.
1. Podczas zabawy z piaskiem uczestniczą wszyst-
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kie zachowane analizatory dziecka: wzrokowe, 
kinetyczne, słuchowe, związane bezpośrednio 
z operacjami myślowymi pomagające dziecku 
poznać otaczający go świat.

2. W zabawach z piaskiem stwarza się dzieciom 
możliwość i prawo rozwoju w swoim tempie. 
Przy tym pedagog nakierowuje uczących się 
ale nie ogranicza ich działań. W ten sposób jest 
realizowane u dzieci pragnienie tworzenia cze-
goś swojego i dobrze im znanego.

3. Zapoznając dzieci poprzez zabawę w piasku      
z nowymi pojęciami otaczającego świata, wy-
twarza się u nich potrzeba językowego kontak-
tu, pragnienie dokonania oceny nowego przed-
miotu lub postępku bohatera, kontynuowanie 
lub rozpoczęcie opowiadania.

4. Organizacja dowolnej lekcji z zastosowaniem 
metody zabaw w piasku wymaga dokładnego 

przemyślenia i przygotowania pracy ze słowa-
mi wykonywania określonych ćwiczeń grama-
tycznych. Przecież bez rozumnego przygoto-
wania tekstu dzieci nigdy nie stworzą swojego 
pełnego i interesującego opowiadania. Pracę 
prowadzimy od nowych słów do tworzenia         
z nimi zwrotów, następnie zdań i w końcu po-
wstają pełne, logiczne wypowiedzi, z których 
otrzymujemy plan opowiadania, tekst opowia-
dania, opis wyglądu zewnętrznego bohaterów, 
charakterystykę strefy klimatycznej, itp.

5. Przeprowadzenie takich lekcji jest interesują-
ce zarówno dla uczących się, jak również dla 
samego nauczyciela. Wspólne tworzenie łączy      
i wytwarza nić wzajemnego zrozumienia peda-
goga i uczniów a dla nauczyciela interesująca 
jest obserwacja i samo otwieranie i poznawania 
wewnętrznego świata swoich wychowanków.

Wykorzystanie metody terapii piaskowej na lekcjach.
Główną zasadą prowadzenia zajęć jest „nauczaj - bawiąc, bawiąc – ucz się”.

Lekcja Rodzaje pracy Działania z piaskiem
Czytanie 1. Czytanie tekstu opowiadania, wiersza.

2. Odpowiedzi na pytania dotyczące tek-
stu.

3. Opisanie wyglądu zewnętrznego głów-
nych bohaterów i ich zachowania oraz 
postępków.

4. Opowiadanie tekstu lub nauka wiersza 
na pamięć.

5. Wykonywanie zadań gramatycznych      
z tekstem opowiadania.

6. Sformułowanie głównej myśli opowia-
dania, wiersza.

1. Tworzenie wzorów na piasku.
2. Potwierdzanie odpowiedzi swoimi działa-

niami na piasku.
3. Utworzenie wzorów głównych bohaterów 

spośród różnorodnych materiałów na ma-
kiecie przez każdego ucznia indywidualnie.

4. Wykorzystanie makiety jako środka obrazu-
jącego.

5. Zademonstrowanie działań zabawowych     
z elementami makiety.

Rozwój mowy 1. Układanie opowiadania według podane-
go początku lub końca.

2. Układanie opowiadań.
3. Ułożenie w grupie lub indywidualnie 

planu opowiadania.
4. Ponowne opowiedzenie ułożonej opo-

wieści według planu.

1. Odgrywanie przez uczniów możliwych 
sytuacji odzwierciedlających dalszy lub 
wcześniejszy bieg wydarzeń opowiadania.

2. Konsekwentna prezentacja działań na pia-
sku.

3. Ułożenie komponentów makiety zgodnie     
z instrukcjami nauczyciela.

Otaczający świat 1. Utworzenie makiet zgodnie z programo-
wą tematyką.

2. Omówienie wykonanej pracy.
3. Charakterystyka porównawcza:
     gleba, zbiorniki wodne, roślinność, 

świat zwierzęcy, itp

1. Wykonanie pejzaży, miejscowości, stref przy-
rodniczych z wykorzystaniem naturalnych 
materiałów.

2. Wybór znajdujących się w zestawie figurek 
lub wykonanie ich z plasteliny, gliny, papie-
ru, kamieni.

3. Wykorzystanie makiety w celu zaprezento-
wania.
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Elżbieta Domska
nauczycielka wczesnej edukacji, oligofrenopedagog i terapeuta uwagi słuchowej metodą Tomatisa

w Szkole Podstawowej nr 6

Spotkania	z	Tomatisem	w	Szkole	Podstawowej	nr	6	
w	Elblągu

Metoda Tomatisa lub Tomatis (jak mówi się         
o niej w Szkole Podstawowej nr 6 w Elblągu) to te-
rapia uwagi słuchowej  opracowana i rozpowszech-
niona przez profesora Alfreda Tomatisa – francu-
skiego otolaryngologa.

 Do naszej szkoły trafiła w 2006 roku w związku 
z zaproszeniem do udziału w projekcie Ministerstwa 
Edukacji i Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu      
w Warszawie współfinansowanym ze środków Unii 
Europejskiej. Szkoła, jako jedna z dwustu placówek 
edukacyjnych w Polsce - głównie szkół specjalnych 
i z oddziałami integracyjnymi, otrzymała w ramach 
projektu kosztowny (wartości ponad 200 tys. zł) 
sprzęt i przeszkolenie  nauczyciela do prowadzenia 
terapii. I tak się zaczęło. Nie brakowało zapału ze 
strony dyrektora szkoły i mojej, żeby przygotować 
i urządzić nowy gabinet, w którym zgodnie z wy-
mogami metody można by było prowadzić zajęcia 
terapeutyczne z uczniami. Wyremontowano klasę, 
wygłuszono ściany, zgromadzono zabawki, gry         
i materiały papiernicze, przygotowano meble do 
zainstalowania sprzętu, materace i poduchy słu-
żące relaksacji w czasie zajęć, pozyskano godziny 
na realizację terapii, przeprowadzono szkoleniową 
radę pedagogiczną, na której zapoznano nauczycieli 
z założeniami metody i objawami zaburzeń uwagi 
słuchowej, które predysponują dziecko do zgłosze-
nia go na terapię.  W lutym 2006 roku wszystko 
było gotowe. Pierwsza grupa dzieci rozpoczęła za-
jęcia. W trakcie długiego już okresu funkcjonowa-
nia tej metody w naszej szkole, udało się uzyskać 
certyfikat terapeuty metody Tomatisa jeszcze dwóm 
nauczycielom, którzy w oparciu o nią prowadzili 
przez dwa lata dodatkowe zajęcia terapeutyczne 
w ramach udziału w projekcie „Uwaga!Sposób na 
sukces”, który realizowany był przez firmę Young 
Digital Planet SA i współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej. Obecnie ich kompetencje nie są 
wykorzystywane, ponieważ szkoła pozyskuje go-
dziny na prowadzenie terapii jedynie w wymiarze 
połowy etatu przewidzianego dla nauczyciela tera-
peuty. Nie daje to szansy na zwiększenie zasięgu 
oddziaływania na uczniów i niesienia im wsparcia 
za pomocą dodatkowego narzędzia, którym dyspo-
nuje szkoła. Ogromnym marzeniem jest obecnie 
pozyskanie środków na nowy, bardziej nowoczesny 
sprzęt do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Kwo-
ta, choć mniejsza od tej z 2006 roku, jest też na tyle 

wielka, że trudno ją zdobyć szkole. Nie zrażając się 
jednak, razem z dyrektorem podejmujemy działania 
w kierunku osiągnięcia tego celu.

Na czym polega metoda Tomatisa?
Profesor Alfred Tomatis od lat 40-tych XX wie-

ku prowadził badania nad funkcją narządu słuchu. 
Odkrył, że przy pomocy odpowiedniego treningu 
słuchowego można skutecznie eliminować szereg 
zaburzeń w sferze somatycznej, emocjonalnej i ję-
zykowej, jeśli są one spowodowane zaburzeniami 
słuchania (czyli tzw. uwagi słuchowej) i zaburzenia-
mi lateralizacji słuchowej (słuchanie lewym, a nie 
prawym uchem). Zaburzenia uwagi słuchowej (słu-
chania) to przede wszystkim zaburzenia analizy per-
cepcji dźwięku (świadomego odbierania bodźców 
dźwiękowych, wydobywania sygnałów istotnych, 
odrzucania nieistotnych, zdobywania informacji o 
otaczającym świecie) przy zachowanym jego słysze-
niu. Można doskonale słyszeć, a nie słuchać. Uwa-
ga słuchowa kształtuje się przez całe życie i może 
podlegać treningowi. Metoda Tomatisa jest właśnie 
metodą takiego treningu słuchowego, przy pomocy 
którego zmniejsza się lub eliminuje zaburzenia uwa-
gi i lateralizacji słuchowej. W metodzie tej prowadzi 
się stymulację słuchową ośrodków korowych mó-
zgu za pomocą urządzenia zwanego „elektroniczne 
ucho”, w którym zachodzą różne procesy akustycz-
ne i specjalnie skonstruowanych słuchawek przewo-
dzących dźwięk drogą powietrzną (uszy) i kostną 
(kości czaszki) oraz gimnastykuje się mięśnie sró-
duszne (napinacz błony bębenkowej i kosteczek 
słuchowych). Dodatkowo wzmacnia się słuchanie 
prawym uchem, powodując pierwszeństwo w od-
bieraniu informacji dźwiękowej przez lewą półkulą 
mózgową. Metoda przygotowuje mózg do lepszego 
słuchania, uczy gotowości na słuchanie.

Organizacja i przebieg terapii.
Rozpoczęcie terapii poprzedza przeprowadze-

nie diagnozy testem uwagi i lateralizacji słuchowej.      
To ona oraz wywiad z rodzicami i wychowawcą 
ucznia kwalifikuje na zajęcia. Trening słuchowy po-
lega na systematycznym odsłuchiwaniu programu 
muzycznego. Materiałem dźwiękowym są utwory 
Mozarta i chorały gregoriańskie. Terapia metodą 
Tomatisa jest długotrwała. Uczniowie przydziela-
ni są do sześciosobowych grup. Każda taka grupa 
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przechodzi 3 lub 4 sesje treningowe. Każda sesja 
natomiast trwa 10 dni (tj. 2 tygodnie, wyłączając 
soboty i niedziele). W ciągu tych 10 dni dziecko 
korzysta z „elektronicznego ucha” (słucha muzyki) 
przez 2 godziny zegarowe bez przerwy. Po każdej 
takiej sesji następuje przerwa od 2 do 6 tygodni. 
Systematyczny i długotrwały trening słuchowy po-
trzebny jest do tego, by mózg mógł się przestawić         
i nauczyć słuchać inaczej. Przerwy po sesjach to czas 
na stabilizację uruchomionych dla mózgu możliwości. 

 
Najbardziej charakterystyczne objawy zaburze-
nia uwagi słuchowej to:
•  nadwrażliwość na dźwięki,
•  zaburzenia koncentracji,  
•  mylenie podobnie brzmiących głosek, słów,
•  trudności w rozumieniu poleceń, pytań,
•  monotonne wypowiedzi,
•  problemy z płynnością i wyrazistością wypowiedzi,
•  ubogie słownictwo,
•  niechęć do komunikacji,
•  mylenie liter lub odwracanie ich kolejności,
•  słabe rozumienie tekstu czytanego,
•  trudności w opanowaniu techniki czytania,
•  trudności w pisaniu,
•  kłopoty z przyswajaniem języków obcych
•  utrzymujące się długo wady wymowy,
•  niewyraźne pismo,
•  mylenie strony prawej i lewej,
•  problemy z organizacją ruchu,
•  nadaktywność,
•  męczliwość,
•  przygnębienie i bierność,
•  brak wiary w siebie, nieśmiałość,
•  drażliwość,
•  brak motywacji do nauki i pracy.

Jak widać, obszar zależny od tego, jak słuchamy 
jest bardzo rozległy. Nie dziwi to, ponieważ zakres 
funkcji narządu słuchu jest bardzo szeroki. Jego 
podstawowe funkcje to: odbiór i percepcja bodź-
ców słuchowych, regulacja równowagi ciała (układ 
przedsionkowy w uchu wewnętrznym) i dynami-
zacja aktywności mózgu (dostarczanie energii). 
Dźwięki o wysokich częstotliwościach (cieniutkie) 
są pokarmem dla mózgu, energetyzują go.

Komu może pomóc, kogo może wspierać, dla 
kogo jest metoda Tomatisa?

Można by odpowiedzieć dla wszystkich. Ta me-
toda to nieinwazyjne oddziaływanie na ośrodki ko-
rowe mózgu w sposób łagodny i niewymagający za-
angażowania ze strony uczestników terapii. Mogą z 
niej korzystać dzieci od najwcześniejszych lat życia 
i dorośli. Służy osobom ze sprawnością intelektu-
alną, z  upośledzeniami umysłowymi, zaburzenia-
mi zachowania i osobowości. W szkole ma swoje 

szczególne zastosowanie. Kieruje się ją przede 
wszystkim do uczniów z dysleksją i innymi proble-
mami szkolnymi, również z trudnościami w nauce 
języków obcych, których podłożem jest zaburzona 
uwaga słuchowa, z autyzmem, zespołem Aspergera 
i ADHD, z trudnościami w obrębie mowy (wady 
wymowy, jąkanie, opóźniony rozwój mowy).

Bardzo interesujące jest zastosowanie metody 
Tomatisa wspomagająco podczas nauki języków ob-
cych. Każdy język posiada pewne charakterystycz-
ne dla siebie spektrum częstotliwości (wysokości 
dźwięków mowy). Przebywając wyłącznie wśród 
osób mówiących językiem ojczystym, zatracamy      
w pewnym sensie umiejętność słuchania częstotli-
wości dźwiękowych różniących języki. Pojawiają 
się wtedy problemy z wysłuchiwaniem i powtarza-
niem słów w obcym języku, z wiernym naśladowa-
niem akcentu. Słuchanie podczas treningów muzyki 
z bogatym spektrum częstotliwości dźwiękowych              
z pasma mowy pozwala powtórnie „otworzyć uszy” 
na te zakresy częstotliwości, których nie używamy w 
języku ojczystym, a których słyszenie jest konieczne, 
aby mówić poprawnie w języku obcym.

Jakich efektów możemy spodziewać się po prze-
bytej terapii?

W pierwszej kolejności odnotowuje się poprawę 
w wynikach badań po przeprowadzonej diagnozie 
końcowej. Te zmiany nie przekładają się natych-
miast i w całej rozciągłości na widoczną poprawę 
w kondycji psychofizycznej dziecka. Metoda To-
matisa pracuje nad wyeliminowaniem przyczyn 
wynikających z zaburzonej uwagi słuchowej, a one 
nie są przecież jedynym czynnikiem zakłócającym 
procesy poznawcze i emocjonalne, z którymi dziec-
ko zgłasza się na terapię. Metoda Tomatisa otwie-
ra jedną z zamkniętych dotąd dróg radzenia sobie           
z problemem. Wobec tego należy  traktować ją jako 
metodę wspomagającą, która otwiera nowe możli-
wości. Jednak w pełnym wykorzystaniu tych możli-
wości muszą pomóc dziecku specjaliści: logopeda, 
terapeuta pedagogiczny, psycholog. Ich praca po 
przebytej terapii jest znacznie skuteczniejsza.

Metoda Tomatisa stosowana jest na świecie od 
czterdziestu lat  w kilkudziesięciu krajach. W Polsce 
wdrażana jest od 1998 roku tylko w dwóch ośrodkach: 
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie 
oraz Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowane-
go przy UMCS w Lublinie. W Szkole Podstawowej 
nr 6 w Elblągu istnieje od 2006 roku, co wyróżnia ją 
spośród innych placówek. Szkoła od kilku lat propa-
guje wiedzę o tej metodzie wśród studentów studiów 
dziennych i podyplomowych z PWSZ w Elblągu. Ży-
czeniem grona pedagogicznego i społeczności szkol-
nej jest jej istnieje w bogatej ofercie szkoły, ponieważ 
dobrze służy uczniom, którzy potrzebują wsparcia.
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Agata Ujazda
 pedagog specjalny, terapeuta słuchu i mowy 

w Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi nr 15 w Elblągu

Terapia	małego	dziecka	z	wadą	słuchu

Coraz więcej jest dzieci, u których wcześnie 
wykryto wadę słuchu, które dzięki wczesnej inter-
wencji zarówno rodziców, jak i terapeutów, oraz 
szybkiemu zaaparatowaniu zdołały poczynić duże 
postępy w nabywaniu mowy. Wczesne wychowa-
nie słuchowe jest początkiem długiej pracy, ale 
stanowi niezwykle istotny moment. Osobą najważ-
niejszą dla nowo narodzonego dziecka jest matka, 
która jest jednocześnie rodzicem i terapeutą.

Praca z małymi dziećmi z wadą słuchu polega 
na skupieniu się na resztkach zachowanego słuchu 
i rozwijaniu wszystkich obszarów funkcjonowa-
nia. Stosowanie jednej metody do tak małych dzie-
ci jest niemożliwe. Łączenie m.in. mimiki, gestów, 
obrazków, etykiet czy ćwiczeń słuchowych, wer-
balnych daje tysiące możliwości przeróżnych za-
baw. Terapeuta powinien modyfikować ćwiczenia, 
być elastycznym w stosunku do dziecka, ponieważ 
czasami to ono kieruje nami, a nie odwrotnie. 

Metoda werbo-tonalna ma wiele wspólnego 
z zabawą, która jest najlepszą formą nauki przy-
swajaną przez dzieci. Pozwala osiągnąć ogromne 
postępy w rozwoju ogólnym, łącznie z rozwojem 
mowy. Opracowana została przez prof. Petara Gu-
berinę w latach 50-tych w Centrum Rehabilitacji 
Słuchu i Mowy SUVAG w Zagrzebiu (Chorwa-
cja). W Polsce prekursorką tej metody była dr Zo-
fia Kułakowska, dzięki której odbyły się pierwsze 
szkolenia prowadzone przez specjalistów z Me-
dycznego Centrum Audiofonologii w Brukseli.     
W naszym kraju jest pięciu certyfikowanych tre-
nerów metody werbo-tonalnej.

Terapia polega na połączeniu ruchu ciała               
z rytmem muzycznym po to, aby uwrażliwić słuch 
i usprawnić komunikację językową dziecka. Sty-
mulujemy w ten sposób rozwój motoryki i zmysł 
równowagi dziecka. Każdej samogłosce przypo-
rządkowany jest odpowiedni rekwizyt – w celu jej 
wywołania i utrwalania (np. głosce „A” – pompon, 
„ O” – chusta). Dziecko kojarzy przedmiot z głoską 
i w efekcie wydaje dany dźwięk. Najważniejszym 
celem tej metody jest przełożenie ruchów całego 
ciała (makroruchów) na ruchy narządów mowy 
(mikroruchy). Związek, jaki między nimi zaistnie-
je, tworzy się za sprawą ruchów ciała, rytmu mu-
zycznego oraz zabaw fonacyjnych, uwielbianych 
przez dzieci. Ruch ciała wspomaga wywoływanie 
głosu, korygowanie nieprawidłowej artykulacji, 
natomiast rytm muzyczny wykorzystujemy do 
tworzenia sylab, zdań bez użycia odczytywania 
mowy z ust, ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na elementy suprasegmentalne mowy, tj. akcent, 
melodię, tempo.

Praca z malutkim dzieckiem jest szczególnie 
wymagająca, a dla samego terapeuty i rodzica sta-
nowi poważne wyzwanie. Istotne jest stałe mówie-
nie do dziecka, otaczanie go mową, wciąganie do 
rozmów oraz wczesna, odpowiednia nauka i ćwi-
czenia.

Nic tak nie cieszy, jak widok uśmiechniętego 
dziecka, które robi choćby minimalne postępy          
i samo czerpie radość z rehabilitacji. Rehabilitacji, 
która powinna być nauką poprzez zabawę.

Maciej Chwoszcz 
rehabilitant, oligofrenopedagog w Przedszkolu 

nr 19 w Elblągu

Terapia	ręki	w	przedszkolu

Ręka, jako wyspecjalizowany narząd, odpowie-
dzialna jest w naszym życiu za większość funkcji. 
Potrafi nam służyć, jako silne narzędzie do popy-
chania, podnoszenia ciężarów i jednocześnie wy-
konuje bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy 
takie jak szycie czy pisanie. Ta szeroka specjaliza-
cja kończyn sprawia, że to w głównej mierze ich 
sprawność decyduje o poziomie funkcjonowania 

każdego człowieka. Rozwój kory mózgowej czyni 
nasze ręce i dłonie czymś niezwykle wyjątkowym 
i fascynującym. Dzięki niemu jesteśmy w stanie 
zapoczątkować ruch, kontrolować jego trwanie 
oraz płynnie go zakończyć. Obszar kory mózgo-
wej odpowiedzialny za ruchy całej kończyny gór-
nej, a szczególnie dłoni, kciuka i palców, zajmu-
je zdumiewająco dużą powierzchnię w stosunku 

Dorota Sapińska
nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog 
w Przedszkolu nr 19 w Elblągu
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do innych części ciała, co dobitnie wskazuje na 
ogromne znaczenie funkcjonalne ręki w naszym 
życiu.

Czym jest terapia ręki?
„Terapia ręki ma na celu usprawnianie tzw. 

małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni 
i palców, jak również dostarczanie wrażeń doty-
kowych zarówno z zakresu czucia powierzchnio-
wego, jak i głębokiego. Są to ćwiczenia i zabawy 
mające rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziec-
ka, umiejętność chwytu oraz koordynację pomię-
dzy dłońmi, która jest niezbędna do wykonywania 
różnych funkcji.” 

Ponieważ ręka spełnia swoje funkcje, gdy 
wszystkie jej elementy składowe, a więc kości, 
stawy i mięśnie działają prawidłowo i zachowana 
jest ich wielostronna współpraca, stąd ważne jest, 
żeby podczas terapii nie usprawniać poszczegól-
nych części składowych ręki, ale postrzegać ją ca-
łościowo i pracować nad rozwojem funkcji, takich 
jak np. nauka trzymania łyżki, picia z kubeczka itp. 
W późniejszym czasie obejmuje też naukę pisania. 
Wszystkie proponowane zabawy mają jednak swo-
ją kolejność i nie mogą być wprowadzane w spo-
sób przypadkowy. Należy także pamiętać o tym, 
że rozwój małej motoryki zawiera się w rozwoju 
psychomotorycznym dziecka i przebiega równole-
gle do jego całościowego rozwoju, co oznacza, że 
wszystkie działania proponowane w trakcie terapii 
muszą być odpowiednio dobrane, nie tylko do po-
ziomu manualnego dziecka, lecz także do pozio-
mu jego funkcjonowania poznawczego.

Metoda terapii w piaskownicy jest znaną od 
ok. 100 lat metodą psychoterapii. Carl Gustaw 
Jung stosował elementy Sandplay od 1912 roku 
odkrywając stopniowo terapeutyczną role zaba-
wy w piasku. W Wielkiej Brytanii dr Margaret 
Lowenfeld jako pierwsza zastosowała zabawę 
w piaskownicy, jako metodę terapeutyczną w le-
czeniu psychiatrycznym dzieci i młodzieży już w 
1928 roku. Nazwała ja „grą światów”. Szwajcarka 
Dora Kalff rozpoczęła współpracę z Lowenfeld 
w Londynie w 1956 roku. Gdy Kalff powróciła do 
Szwajcarii, zaczęła stosować technikę Lowenfeld 
w ramach własnej praktyki. Połączyła ją z teoriami 
analizy C.G Junga i stworzyła własną metodę, któ-
ra nazwała: ”sandplay” (zabawa w piasku).

Według Dory Kalff interakcje z piaskiem, 
wodą i figurkami, jaka ma miejsce podczas sesji 
Sandplay pozwala dotrzeć do swoich emocji, nie-
świadomości i dać im wyraz poprzez stworzenie 
obrazu w piasku. 

Metoda ta została zaadaptowana na potrzeby 
dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i nasto-

latków a nawet osób w podeszłym wieku. Jest nie-
zwykle przyjemna i dostarcza wielu pozytywnych 
doznań. 

Terapia sensoryczna przy użyciu piasku jest 
źródłem różnorodnych bodźców, jakich możemy 
dostarczyć receptorom rozmieszczonym na skórze. 
W warunkach gabinetu z oczywistych względów 
musimy ograniczyć stymulację do wrażliwych 
czuciowo obszarów rąk i ewentualnie stóp. Piasek 
może być wspaniałym nośnikiem bodźców. Jeśli 
połączymy go z innymi materiałami i przyrządami 
uzyskamy obszerne spektrum oddziaływań senso-
rycznych.

Terapia i zabawa z wykorzystaniem piasku ma 
również szereg innych możliwości. Ćwiczenie ru-
chów precyzyjnych dłoni, kreślenie znaków, a co 
za tym idzie, trening koordynacji wzrokowo-ru-
chowej to tylko przykładowe zastosowania piasku.  
Jak zawsze dużo zależy od terapeuty.

W Przedszkolu nr 19 w Elblągu w ramach te-
rapii ręki prowadzona jest piaskowa terapia pole-
gająca na wykorzystaniu piasku do rehabilitacji           
u dzieci z niepełnosprawnością ruchową. W przed-
szkolu w ramach terapii ręki objęte są dzieci z nie-
pełnosprawnością ruchowa, z Zespołem Downa, 
autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną          
i z MPD. 

Rehabilitant do zajęć wykorzystuje drewnianą 
skrzynkę wypełnioną piaskiem. Ćwiczeń jest cała 
masa – nie chodzi o to, by zrobić piaskownice, dać 
ją dziecku a po jakimś czasie, gdy się znudzi wy-
nieś do piwnicy.

Zabawy z piaskiem suchym
Zaczynamy od przywitania się z dzieckiem. Na 

początku jest swobodna zabawa, dotykanie rącz-
kami piasku w celu oswojenia się z taką fakturą. 
Pokazujemy dziecku, w jaki sposób zostawiać na 
piasku ślady. Po swobodnej zabawie przychodzi 
czas na rysowanie określonych kształtów. Można 
wykorzystać do tego np. wierszyk o kotku, piesku 
czy domku itp.

Następnie dziecko może powtarzać to, co my 
rysujemy w piasku. Zaczynamy od prostych linii 
w różnych kierunkach, potem wprowadzamy łuki, 
by po jakimś czasie próbować zamknąć jakiś ob-
szar, przygotowując małe rączki do kreślenia kół. 

Zanurzamy w piasku pojedyncze palce a na-
stępnie dłonie, przesypujemy piasek z jednej ręki 
do drugiej a następnie zasypujemy jedną ręką dru-
gą. Do tego wiele zadań z zagarnianiem, przesypy-
waniem, nasypywaniem, przesiewaniem itp.

Zabawy z piaskiem mokrym 
Odbijanie stempelków z własnych rąk i rąk re-
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habilitanta, porównywanie wielkości stempli. 
Robienie dziurek palcem w piasku i robienie 

dziurek kilkoma palcami a następnie całą ręką. 
Lepienie z mokrego piasku kul. Budowanie 

murków i innych budowli. 
Przyklejanie do rączki jak największej ilości 

piasku, przenoszenie rękami piasku z jednej stro-
ny na drugą itp.

Sprawdzanie temperatury wody (ciepła i zim-
na), robienie drobnego deszczyku przy użyciu pal-
ców, robienie ulewy.

Zabawy z piaskiem i przyborami
Do zabaw z piaskiem suchym czy mokrym mo-

żemy użyć różnego rodzaju przyrządów takich jak: 
foremki, grabki, grzebienie, walce o różnej faktu-
rze, drewniane patyki o różnej długości i grubości, 
stemple, jeżyki (piłeczki), sita małe i duże, wiader-
ka, pędzle, sztućce, talerzyki, miseczki itp. Często 
podczas zajęć w tle słychać relaksacyjną muzykę. 
Może to być muzyka powiązana tematycznie z za-

jęciami, ale niekoniecznie. 
Terapia piaskowa jest skuteczna we wsparciu 

pedagogicznym dzieci z różnymi trudnościami 
w uczeniu się. Dzieci doświadczające ich czu-
ją się sfrustrowane i tracą motywacje do nauki, 
mają niską samoocenę a w efekcie stają się nawet 
agresywne. Metoda ta ma zastosowanie w pracy 
z dziećmi z problemami w nauce, z afazją, po-
operacyjnymi trudnościami w ekspresji werbal-
nej, niepełnosprawnością ruchową, także u dzieci                   
z zaburzeniami integracji sensorycznej. Rozwija 
kreatywność i pobudza wyobraźnię, wzmacnia od-
porność emocjonalną, rozwija wrażliwość, pozwa-
la przezwyciężać trudności rozwojowe, pozwala 
odreagować emocje.

Zabawy w piasku stanowią niezastąpione ćwi-
czenia pozwalające na doskonalenie sprawności 
manualnej, koordynacjo wzrokowo-ruchowej oraz 
wypracowaniu płynności ruchów dłoni, co wpływa 
na lepsze przygotowanie dzieci do nauki pisania.

Agnieszka Zagulska-Narwojsz
pedagog, animator kultury i logopeda w Szkole Podstawowej nr 8 i w Przedszkolu nr 5 

w Elblągu

Wykorzystanie	metody	piaskowej	
w	praktyce	edukacyjnej

16 grudnia 2014 r. byłam uczestniczką konfe-
rencji „Wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi” zorganizowanej przez 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Na-
uczycieli w Elblągu, na której poznałam metodę 
piaskową. Przyznam się, że jako logopeda pracu-
jąca z dziećmi bez problemów ze słuchem i więk-
szymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, 
nie widziałam szerszego zastosowania metody              
w mojej codziennej pracy. Poza oczywiście ćwi-
czeniami ortofonicznymi.

Lubię jednak próbować nowych rzeczy i po-
szerzać warsztat pracy, więc przy wsparciu męża 
przygotowałam „piaskownicę” i podarowałam 
swoim dzieciom najwięcej kinder jajek w życiu, 
ale i potrzebne figurki zwierzątek też udało mi się 
zdobyć.

Na co dzień pracuję w szkole podstawowej, 
czasami też służę pomocą logopedyczną dzieciom 
spoza placówki. Od kilku tygodni pracuję z pię-
cioletnim Maciusiem, z samoistnym opóźnieniem 
rozwoju mowy. Chłopiec w dniu naszego pierw-
szego spotkania powiedział „wawa”, co z „lala”       
i „dada” stanowiło jego cały słownik czynny. Ma-

ciuś był badany psychologicznie, neurologicznie 
i laryngologicznie, nie wykryto przyczyn opóź-
nienia mowy. Z wywiadu z matką również trudno 
wnioskować o jakiejś konkretnej przyczynie braku 
rozwoju mowy. Biernie Maciej rozumie wszystko.

Chłopiec, ze względu na trudności z porozumie-
waniem się bywał agresywny, nieufny w stosunku 
do osób spoza najbliższego otoczenia, w grupie ró-
wieśniczej bywał wycofany. Miał także ogromne 
trudności ze skupieniem uwagi. Malca roznosiła 
energia, nie było mowy o ćwiczeniach „tradycyj-
nej” logopedii, wszelkie pomoce także audiowizu-
alne po kilku chwilach przestawały być dla Maćka 
atrakcyjne. Jednym słowem terapia stała w miej-
scu, bo nie miałam już pomysłów na zainteresowa-
nie dziecka na tyle, żeby zaczęło pracować.

Na jednym ze spotkań pokazałam mu stwo-
rzoną „piaskownicę” i zaproponowałam zabawę 
zwierzątkami. Maciej od razu przystąpił do „pra-
cy”, budował zwierzakom domki, no i hit naj-
większy – zrobił im rzekę. Bez żadnej dodatkowej 
motywacji z mojej strony bawił się tak blisko pół 
godziny. Jego mama była zdumiona, nie mniej niż 
ja, bo właściwie pierwszy raz chłopiec skupił się 
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na czymś z pasją, bez namowy, obiecania nagro-
dy i innych form motywowania. Kolejne zajęcia 
również udało się przeprowadzić przy skupieniu           
ze strony dziecka. Tym razem jednak pojawił się 
mostek na rzeczce i zwierzątka musiały „popro-
sić” o przejście na drugą stronę. Maciuś w miarę 
swoich możliwości (znacznie obniżona spraw-
ność aparatu artykulacyjnego) wydawał dźwięki 
onomatopeiczne i każde zwierzątko kilkakrotnie 
przeszło przez mostek. Potem w piasku ukryłam 
małe, zalaminowane „minki” do ćwiczeń. Dużo 
radości dawały dziecku ich poszukiwania. Minki  
naśladował nie patrząc w lustro, ani na mnie, więc 
kolejne zajęcia zaczęliśmy „tradycyjnie” i niestety 
sielanka się skończyła. Chłopiec był zły, że zaba-
wa zwierzątkami będzie nagrodą po wykonaniu 
innych zadań. Nie pracował w ogóle, więc zgod-
nie z umową nagrody nie było. Z zajęć wyszedł 
strasznie zawiedziony. Przyznam się, że i mama 
dziecko była wielce niepocieszona, ale byłam kon-
sekwentna (a też ciężko mi było patrzeć na pochli-
pującego malucha i to z mojej „winy”). Kolejne 
spotkanie było dużo efektywniejsze. Maciej wie-
dział o nagrodzie i co musi zrobić, żebyśmy się po-
bawili. Oczywiście, nie udało mi się zrealizować 
wszystkich zamierzeń na tym spotkaniu, ale chło-
piec koncentrował się zdecydowanie lepiej na za-
daniach, w ogóle potrafił skupić uwagę i słuchać, 

uważnie. Progres w rozwoju mowy był znaczny. 
Oczywiście zwierzątka zaczęły się nudzić i teraz 
jesteśmy na etapie rajdu po pustyni jego resorkami 
od „mjaja” – mikołaja.

Obecnie Maciej od miesiąca nie realizuje tera-
pii ze mną, ze względu na chorobę, pracuje jednak 
z rodzicami (pożyczyłam im „piaskownicę) i bę-
dąc w kontakcie z mamą, dowiedziałam się, że po 
raz pierwszy zwrócił się do niej tak długo wycze-
kiwanym „mama”. Mam nadzieję, że i ja z meto-
dą piaskową, miałam swój udział w tym pięknym 
wydarzeniu. Liczę, że terapia w dalszym ciągu 
będzie przebiegała pomyślnie, uważam jednak, że 
to „metoda piaskowa” pozwoliła mi „dotrzeć” do 
chłopca, zatrzymać jego uwagę i zaciekawić go na 
tyle, żeby dostrzegł sens swojej trudniej i żmudnej 
pracy.

W zawodzie pracuję od kilku lat i Maciek jest 
piątym dzieckiem z tak poważnym OPR, z którym 
prowadzę taką terapię. Chcę podkreślić, że metoda 
piaskowa zaskoczyła mnie swoją skutecznością, 
nie tylko w aspekcie logopedycznym, ale row-
nież w zakresie koncentracji i pozyskania uwagi 
dziecka na dłużej. Planuję pracować w ten sposób 
z uczniami nadpobudliwymi, a drugiej strony też 
z dziećmi wycofanymi, gdyż metoda piaskowa 
świetnie rozwija kreatywność.
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