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Wprowadzenie 

 

Praca ta jest wynikiem analizy wcześniejszych rezultatów projektu, których celem było określenie 

stanu i występowania przypadków specyficznych trudności w uczeniu się we Włoszech, Szwecji, 

Portugalii, Polsce i Bułgarii. 

W tym momencie wyłania się potrzeba zbudowania narzędzia, które nauczyciele mogliby 

wykorzystać do rozpoznawania, a zwłaszcza radzenia sobie z przypadkami specyficznych trudności 

w uczeniu się w klasach, w których pracują. 

Struktura tego narzędzia zostanie podzielona na trzy główne części: pierwsza z nich to szybkie i 

praktyczne narzędzie pomagające nauczycielowi rozpoznawać przypadki specyficznych trudności 

w uczeniu się w jego klasie; druga część, a także kolejna, to materiały, z których nauczyciel może 

skorzystać, aby podjąć działania właściwe dla ucznia. 

Relacja między nauczycielem a uczniem jest w rzeczywistości podstawą dynamiki szkoły 

i to właśnie w tym aspekcie nauczyciel często potrzebuje adekwatnych i praktycznych narzędzi dla 

tej relacji. W trzeciej części przedstawione są narzędzia służące integracji z całą klasą, 

wykorzystujące strategie takie jak współpraca w uczeniu się. 
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1. Jak rozpoznać specyficzne trudności w uczeniu się? 

 

Specyficzne trudności w uczeniu się (SpLD) są zjawiskiem często występującym w każdym kraju. 

Trudności te są różne: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dyslalia, dysortografia, ADHD (Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder). 

Dziecko lub młoda osoba z trudnościami w nauce często prezentuje niektóre z następujących cech: 

- nadpobudliwość; 

- problemy psychomotoryczne; 

- niestabilność emocjonalną; 

- ogólne problemy z orientacją; 

- zakłócenia uwagi; 

- impulsywność; 

- zaburzenia pamięci lub rozumowania; 

- trudności w słuchaniu i mówieniu.  

Sygnałami pomocnymi w rozpoznaniu, czy w danej grupie lekcyjnej występują przypadki uczniów 

ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się są: 

- lepsza umiejętność ustnego wyjaśniania niż pisania; 

- trudności z matematyką, językiem matematycznym, pojęciami matematycznymi; 

- trudności z motoryką i koordynacją ruchową; 

- trudności z prostymi obliczeniami; 

- lepsza zdolność uczenia się za pomocą elementów wizualnych niż prezentowanych ustnie; 

- trudności w skupieniu uwagi; 

- trudności w utrzymaniu koncentracji w konkretnym obszarze tematycznym; 

- impulsywność; 

- trudności w zrozumieniu tego, co zostało powiedziane; 
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- trudności w zapamiętywaniu poszczególnych informacji; 

- często błędne odczytywanie treści; 

- mylenie podobnych liter lub cyfr (odwrócony szyk lub błędna kolejność); 

- odwracanie lub pomijanie liter, słów lub zwrotów podczas pisania; 

- literowanie tych samych słów w inny sposób; 

- trudności w posługiwaniu się numerami; 

- trudności w zapamiętywaniu adresów; 

- mylenie kierunków prawo i lewo, w górę i w dół. 

Ocena trudności w uczeniu się powinna być dokonywana jak najwcześniej przez multidyscyplinarny 

zespół w celu zapewnienia całościowej oceny ucznia. Rodzina zawsze będzie kluczowym partnerem 

od etapu oceny do etapu działań interwencyjnych w szkole i poza nią1.  

  

 
1 Instrukcja dla nauczycieli ICT, TI4PES project, s. 4 
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2. Strategie interwencyjne dla SpLD 

 

Nie ma unikalnego sposobu radzenia sobie ze SpLD, ponieważ każdy przypadek jest indywidualny, 

każdy uczeń jest inny, a każda sytuacja musi być rozumiana w swojej wyjątkowości. Mimo to, 

z pewnością istnieją strategie interwencyjne, których warto używać, jak np. wskazówki i dobre 

praktyki wykorzystywane podczas zajęć komputerowych. 

W klasie, w interakcji z uczniami: 

- nie zaleca się używania tablicy, ale jeśli jest to absolutnie konieczne, upewnij się, że wszyscy 

przepisali przed zmazaniem z tablicy; 

- nie uwydatniaj błędów popełnionych przez uczniów z dysgrafią; 

- pozwól dzieciom na nagrywanie lekcji; 

- używaj map i wykresów, aby pokazać objaśnienia; 

- pamiętaj, że dzieci z dodatkiem dla uczniów z niepełnosprawnością (DSA) mogą potrzebować 

więcej czasu, ale nie mogą być karane z tego powodu; 

- twórz okazje do mówienia wśród uczniów o swojej różnorodności. 

W dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych bardzo ważne jest zwrócenie uwagi 

na znaczenie komputera, tak aby zachęcić uczniów do korzystania z niego (automatyczna korekta), 

nie tylko na lekcjach, ale również podczas odrabiania prac domowych. 

Niektóre sugestie mogą być bardzo pomocne w prawidłowym korzystaniu z komputera: 

- dołączać do tekstu obrazy, diagramy, tabele, ale w sposób liniowy, bez tłoczenia stron, w miarę 

możliwości należy używać drukowanych dużych liter; 

- nie stosować zbyt często wyjustowania, łatwiej jest wtedy odczytać tekst; 

- używać pogrubionej czcionki; 

- używać różnych kolorów. 
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Instrukcje dotyczące przygotowywania slajdów 

1. Używaj specjalnych czcionek, na przykład: czcionki dyslektyczne 

https://www.opendyslexic.org/. 

2. Jeśli w jednym slajdzie znajdują się różne kategorie, wyświetlaj tytuły kategorii w różnych 

kolorach. 

3. Różne kolory obiektów i różne kolory tła możesz stosować w celu poprawy czytelności slajdu. 

4. Zawsze używaj podstawowych kolorów (czerwony, żółty, zielony, niebieski, itp.). 

5. Kontrast jest bardzo ważny w przypadku koloru tła i koloru czcionki (np. ciemna czcionka na 

jasnym tle). 

6. Kończ zdania kropką (.) 

7. Konsekwentnie używaj symboli i tekstu. Jeśli symbole pojawią się później w treści, powinien 

to być ten sam symbol dla tego samego tematu. 

8. Używaj niewielkiej ilości tekstu w slajdach (zawieraj proste, łatwe do odczytania teksty). 

9. Zachowaj ten sam symbol, jeśli będziesz kontynuować temat (w całym temacie). 

10. Zmieniając temat, zmieniaj kolor i styl slajdów, aby były one łatwe do zrozumienia. 

11. Pierwszy slajd powinien być podsumowaniem lub mapą myśli całej zawartości (włącznie 

z symbolami i/lub kolorami). Ten sam kolor/symbol powinny być używane dla odpowiednich 

slajdów. 

12. Możesz umieścić tytuł i podstawowe informacje na jednym slajdzie. 

13. Spraw, aby zawartość była czytelna. Wyjaśniaj w prosty sposób. 

14.  Wykorzystuj kolory w celu rozróżnienia zawartości. 

15. Zarówno tytuł, jak i tekst wyrównuj do lewej (nie do środka lub do prawej strony). 

16. Kluczowe/ważne terminy w slajdach możesz pogrubić. 

17. Jeśli w slajdzie znajdują się różne zdania rozpoczynające się od pytajników lub słów 

kluczowych, przygotuj pytajniki/słowa kluczowe w różnych kolorach. 

18. Jeśli chcemy dodać  logo projektu / logo Erasmus, dodaj je w stopce i to w bardzo małych 

rozmiarach. 

19. Zawsze umieszczaj tekst po lewej stronie, a zdjęcia po prawej stronie. 
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20. Podczas objaśniania procesu uwzględniaj maksymalnie 2-3 kroki na slajdzie. 

21. Slajdy mogą być przygotowywane w stopniowej progresji kolorów w jednym temacie (np.: od 

jasnozielonego do ciemnozielonego). 

22. Nowy temat może być w innym kolorze. 

23. Stopniowanie gradientu kolorów może być użyte w każdym slajdzie (aby pokazać postęp). 

24. Nawiasy początku i końca mogą być w tym samym kolorze. 

25. Zachowaj różne zakresy tematyczne w różnych kolorach. 

26. Prezentuj treść używając prostych zdań. 
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3. Strategie włączenia społecznego dzieci ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się. 

Uczenie się we współpracy jest metodologią, która wykorzystuje współdziałanie w celu poprawy 

procesu uczenia się i umiejętności społecznych jako kluczowych zdolności, rozwijając wzajemną 

współzależność w duchu współpracy i odpowiedzialności. W związku z tym jest ono szczególnie 

wskazane, ponieważ bez względu na osobiste uwarunkowania poszczególnych członków grupy 

stwarza wszystkim duże szanse powodzenia, bez rywalizacji. 

Teorie, z których wywodzi się metodologia uczenia się we współpracy, są powiązane z dwoma 

głównymi psychologiczno-społecznymi nurtami: 

- Rozwój poznawczy, który dowodzi, że informacje uzyskane poprzez doświadczenie wpływają 

na struktury poznawcze, modyfikując je i przystosowując do nowych systemów (Piaget). 

Uczniowie pracujący w grupach mają tendencję do rozwiązywania problemów w bardziej 

decyzyjny sposób niż w przypadku indywidualnego radzenia sobie z nimi. (Wygotski) 

- Rozwój społeczny, praca w grupie przyczynia się do współzależności między członkami tak, że 

zmiana stanu dla jednego z nich wiąże się ze zmianą także dla innych; ponadto, wewnętrzna 

motywacja jednego z członków grupy może również pozytywnie zaangażować resztę grupy. 

Uczenie się we współpracy jest uporządkowane w punktach i składa się z szeregu faz, które należy 

przeprowadzić, aby działanie było skuteczne. 

Aktywności w ramach uczenia się we współpracy: 

1. Wprowadzenie. 

2. Cele poznawcze. 

3. Cele społeczne. 

4. Lokalizacje i materiały. 

5. Czas. 

6. Kolejność działań. 

7. Etapy pracy. 

8. Sposób przydzielania ról. 



The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views 

only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.” 

Reproduction and Communication of this document is strictly prohibited, unless specially authorized in writing by the TI4PES Consortium. 

11 

                                                                             
 

 

 

9. Role. 

10. Sposób dokonywania oceny i weryfikacji. 

11. Ocena uczenia się. 

3.1. Propozycje działań w zakresie uczenia się we współpracy 

Jak powiedzieliśmy wcześniej, uczenie się we współpracy jest bardzo dobrą strategią interwencji 

w zakresie włączenia społecznego. Z tego powodu w tej części dokumentu przedstawiono kilka 

przykładów działań sprzyjających inkluzji. Są to rozwiązania, które nauczyciel może wykorzystać 

podczas prowadzenia lekcji w klasie. 

Zawsze należy pamiętać, że każde ćwiczenie powinno przebiegać zgodnie z harmonogramem, który 

można znaleźć w paragrafie 3. W ten sposób ćwiczenie będzie łatwiejsze, bardziej funkcjonalne 

i użyteczne dla nauczyciela oraz oczywiście dla całej klasy i pojedynczego ucznia. 

3.1.1.Myślenie i dzielenie się doświadczeniami 

Cele edukacyjne: Każdy uczeń doświadcza bycia odpowiedzialnym za resztę grupy, zapewniając 

maksymalną dyskusję w grupie na dany temat. 

Cel ćwiczenia: Dzielenie się myślami, uczuciami w relacji jeden na jeden oraz w dużej grupie. 

Przebieg: Pierwszym krokiem jest przedstawienie tematu uczniom, którzy muszą się nad nim 

zastanowić przez kilka minut. Następnie uczniowie w parach muszą jeszcze przez kilka minut 

omówić problem i wysłuchać wzajemnie swoich opinii na ten temat. Ostatnim krokiem jest 

umożliwienie każdej parze podzielenia się z całą grupą swoimi wnioskami na dany temat. 

3.3.2. Uczniowie stali się nauczycielami 

Cele edukacyjne: Pewność siebie i zdolność do skupienia się na wystąpieniu publicznym. 

Cel działania: Uczniowie zdobywają wiedzę na dany temat, a następnie przekazują ją grupie. 

Przebieg: Uczniowie są podzieleni na grupy; każda z nich otrzymuje fragment informacji. Uczniowie 

opracowują, przygotowują swoje informacje i przekazują je całej grupie. Może to być wykorzystane 

jako zadanie krótko- lub długoterminowe. 
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3.3.3. Szybkie powtórzenie 

Cele edukacyjne: Praca z wcześniej przygotowanym materiałem dydaktycznym. 

Cel ćwiczenia: Interakcja z innymi uczniami klasy i wykorzystanie pytań dyskusyjnych  w celu 

powtórzenia wiadomości. 

Przebieg: Nauczyciel zadaje uczniom pytanie. Pytanie musi być krótko omówione przez kilku 

uczniów. Po czterech/pięciu minutach nauczyciel prosi o zmianę partnerów i ponowne omówienie 

problemu. Po kilku zmianach nauczyciel prosi o uwagę i podsumowanie dyskusji. Ćwiczenie może 

być stosowane jako rozgrzewka, icebreaker lub stanowić podsumowanie przed dokonaniem oceny. 

3.2. Propozycje gier edukacyjnych opartych na współpracy 

Czynności związane z uczeniem się we współpracy nie są jedynym możliwym sposobem 

na stworzenie dobrego środowiska dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

W rzeczywistości postawę współpracy warto rozwijać, ponieważ jest korzystna dla zdolności uczenia 

się ucznia oraz jego umiejętności współdziałania wewnątrz klasy z innymi uczniami. 

Dlatego gry mogą być dobrą dodatkową strategią, zawieraną w dynamice treści nauczania obok 

typowych działań edukacyjnych. 

Gry oparte na współpracy pomagają w opracowaniu strategii rozwiązywania problemów 

oraz wspólnym działaniu w oparciu o tę strategię. 

3.2.1. Gra w gesty 

Uczniowie są ustawieni w kręgu. 

Pierwsza osoba wykonuje dziwny gest, po którym może nastąpić również dźwięk. 

Drugi musi powtórzyć gest pierwszej osoby, następnie wykonuje własny gest i tak dalej. 

3.2.2. Magiczny krąg 

Gracze są ustawieni w kręgu, trzymają się za ręce. Dwóch graczy ma w rękach kółko, które musi 

przekazać dalej przez cały krąg uczniów, krąg nigdy nie może zostać rozerwany. 

Gra kończy się, gdy wszystkie osoby znajdujące się w kręgu przeniosą kółko przez cały krąg uczniów. 
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Jeśli krąg z uczniów się przerwie, grę rozpoczyna się od pierwszej osoby. 

3.2.3. Gra tajemnic 

Na początku gry uczestnicy podzielą się samodzielnie na małe grupy, każda z nich będzie miała swój 

unikalny znak, oparty na dźwięku lub hałasie. 

Zabawa zostanie przeprowadzona z zamkniętymi lub zakrytymi oczami. Członek każdej grupy ma 

za zadanie odnaleźć pozostałych członków swojej grupy na podstawie używanego przez nich 

dźwięku lub hałasu. 

 

Wnioski 
 

Podsumowując, dokument ten ma być narzędziem dla nauczycieli pomagającym im radzić sobie 

z trudną kwestią inkluzji szkolnej w klasie z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu 

się. 

W poszczególnych rozdziałach przedstawione są wskazówki, którymi nauczyciele mogą 

się kierować. Jak widać, nie są to surowe wytyczne, nauczyciel może swobodnie wybierać i tworzyć 

nowe aktywności i nowe gry, które będą możliwe do realizacji w klasie. Wybór zawsze będzie 

uwarunkowany potrzebami poszczególnych członków grupy. 

Każda osoba jest inna, każdy członek grupy ma inne potrzeby i inne umiejętności, dlatego ważne jest, 

aby nauczyciel wiedział, w jaki sposób modyfikować dane propozycje dotyczące uczenia się we 

współpracy w klasie. 

Innym ważnym aspektem jest rozróżnienie propozycji pomiędzy zajęciami i grami. 

Pierwsze będą łatwiejsze do wykorzystania jako narzędzia do nauki, ponieważ treści programowe 

mogą być rozwijane dzięki nim, mogą służyć jako elementy planu kształcenia. 

Z kolei gry mogą być wykorzystywane zarówno jako narzędzia sprzyjające jedności i współpracy 

grup w klasie, jako moment przerwy w nauce, jak również jako element integrujący w momencie 

wspólnych działań, dzięki czemu proces uczenia się może być owocny i przyjemny. 

Relacja z innymi osobami w klasie ma w tym przypadku fundamentalne znaczenie. 
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Mamy nadzieję, że to narzędzie będzie ważnym źródłem wsparcia dla nauczycieli, którzy chcą 

zaangażować się w aktywności klasowe oparte na współdziałaniu. 
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