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WPROWADZENIE 

Uznając Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych 
(ustawa 18/2009): 

 
„Niepełnosprawność jest wynikiem interakcji pomiędzy osobami z ograniczeniami 

rozwojowymi a istniejącymi barierami behawioralnymi i środowiskowymi, które 

uniemożliwiają ich pełne i skuteczne uczestnictwo w społeczeństwie na zasadzie 

równości z innymi”. 

 

Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych używa 
terminu „racjonalne usprawnianie”, aby wskazać konieczne i właściwe zmiany 
i dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, 
jeśli jest to potrzebne w konkretnym przypadku, w celu zapewnienia osobom 
niepełnosprawnym możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka 
i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi 
osobami (art. 2). 
Niniejsze sprawozdanie jest pierwszą pracą w ramach projektu „Teaching ICT for 

people with Special Learning Disorder”, finansowanego przez Komisję Europejską 

w ramach programu Erasmus+ (działanie kluczowe 2, strategiczne partnerstwo 

na rzecz innowacji w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego). 

 

W ramach niniejszej pracy konsorcjum tego projektu zamierza przedstawić pewną 

część sytuacji uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (Special 

Learning Disorder – SpLD) w placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego 

w 5 różnych miastach Szwecji, Włoch, Polski, Portugalii i Bułgarii. Celem tych 

niewielkich badań było zwrócenie uwagi na wspólne potrzeby instytutów kształcenia i 

szkolenia zawodowego oraz nauczycieli (zwłaszcza nauczycieli technologii 

informacyjno-komunikacyjnych), porównanie różnych sposobów radzenia sobie 

z tymi potrzebami oraz wskazanie sposobu osiągnięcia następujących wyników 

w celu opracowania nowych narzędzi nauczania technologii informacyjno-

komunikacyjnych dla tej grupy docelowej, odpowiadających potrzebom każdego 

z 5 zaangażowanych środowisk. 
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Aby osiągnąć wyniki i statystyki, które Państwo przeczytacie, partnerzy opracowali 

i przeprowadzili dwie różne ankiety: pierwsza z nich była skierowana do pracowników 

jednostek i instytucji zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym (w tym 

szkół zawodowych), w celu poznania stanu wiedzy na temat obecności i kondycji 

uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (SpLD), w tym kompetencji 

nauczycieli w zakresie radzenia sobie z nimi. 

 

Druga ankieta była skierowana specjalnie do nauczycieli technologii informacyjno-

komunikacyjnych, aby zrozumieć ich doświadczenie, kompetencje i punkt widzenia 

w zakresie nauczania tej grupy docelowej. 

W badaniu uczestniczyli pracownicy, nauczyciele i trenerzy kilku instytucji kształcenia 

i szkolenia zawodowego w Sztokholmie (Szwecja), Palermo (Włochy), Rousse 

(Bułgaria), Warszawie (Polska) i Aveiro (Portugalia). 
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1. Zalecenia europejskie w sprawie 

edukacji włączającej  

Rada Unii Europejskiej uznaje znaczenie inkluzji społecznej osób o specjalnych 

potrzebach poprzez edukację i przyjęcie strategii zapewniających wszystkim równe 

szanse w dostępie do systemu edukacji, w celu ograniczenia liczby osób przedwcześnie 

kończących naukę i przeciwdziałania dyskryminacji. Od lat 90-tych coraz większą 

uwagę zwraca się na „edukację włączającą”, o której wspomina się w kilku oficjalnych 

dokumentach. 

 

W 2009 r. Rada Unii Europejskiej wydała dokument Edukacja i Szkolenia 2020 

(ET 2020), który jest „forum wymiany najlepszych praktyk, wzajemnego uczenia się, 

gromadzenia i rozpowszechniania informacji oraz dowodów na to, co działa, jak również 

wsparcia dla reform politycznych”. Ramy obejmują cztery cele strategiczne: 

- urzeczywistnienie mobilności i uczenia się przez całe życie; 

- poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia; 

- promowanie sprawiedliwości, spójności społecznej i aktywnej postawy obywatelskiej; 

- zwiększanie kreatywności i innowacyjności. 

Zgodnie z ET 2020 „edukacja włączająca (tj. obejmująca rosnącą różnorodność osób 

uczących się), równość, niedyskryminacja i promowanie kompetencji obywatelskich 

(np. wzajemne zrozumienie i demokratyczne wartości)” jest jedną z najważniejszych 

kwestii, które należy uwzględnić w okresie 2016-2020. 

Większość krajów europejskich przyjmuje własną politykę krajową zgodnie 

z   założeniami Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie praw osób 

niepełnosprawnych (2006 r.). Według raportu Europejskiej Agencji Rozwoju Edukacji 

Specjalnej „obecną tendencją w UE i krajach kandydujących jest rozwój polityki na rzecz 

włączenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SEN) do szkół 

ogólnodostępnych, zapewniając nauczycielom wsparcie w różnym stopniu w zakresie 

dodatkowego personelu, materiałów, doskonalenia zawodowego i wyposażenia”. 
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Nie  ma jednak wspólnego porozumienia co do istoty specjalnych potrzeb 

edukacyjnych, a definicje specjalnych potrzeb edukacyjnych różnią się 

w poszczególnych krajach. Ponadto, kraje stosują różne strategie włączania uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, koncentrując się w pewnym stopniu 

na ich integracji w głównym nurcie edukacji, podczas gdy inne mają bardziej odrębne 

systemy edukacyjne. 

Rada Europejska podkreśla potrzebę zapewnienia w systemie kształcenia i szkolenia 

równości i wysokiej jakości oraz uważa, że nierówności wobec uczniów o specjalnych 

potrzebach można nadal zmniejszać na różnych poziomach edukacji szkolnej, 

kształcenia i szkolenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, kształcenia dorosłych i 

uczenia się przez całe życie. Jeśli chodzi o kształcenie i szkolenie zawodowe, ważne 

jest wspieranie ustawicznego kształcenia zawodowego uczniów o specjalnych 

potrzebach. Rada promuje wdrażanie podejścia, które będzie bardziej ukierunkowane 

na szczególne potrzeby każdej osoby i w dalszym ciągu będzie zapewniać 

nauczycielom umiejętności pozwalające im radzić sobie z różnymi potrzebami uczniów. 

Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych zawiera 

między innymi następujące wytyczne dotyczące edukacji w zakresie kształcenia 

i szkolenia zawodowego: 

Artykuł 24: Edukacja [....]. 

5) Państwa strony zapewniają osobom niepełnosprawnym dostęp do ogólnego 

szkolnictwa wyższego, kształcenia zawodowego, kształcenia dorosłych i uczenia się 

przez całe życie bez dyskryminacji i na równych zasadach z innymi osobami. W tym 

celu państwa strony zapewniają osobom niepełnosprawnym racjonalne usprawnienia. 

 

Ponadto proponuje się szkolenie nauczycieli w zakresie świadomości 

niepełnosprawności i stosowania alternatywnych technik edukacyjnych w celu wsparcia 

grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji edukacyjnej. 
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2. SpLD w państwach należących 

do konsorcjum 
 

 2.1. Szwecja 

Definicja SpLD 

W Szwecji nie istnieje prawna definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych. Edukacja 

opiera się na zasadzie „szkoły dla wszystkich” i skupia się na tym, jakie wsparcie mają 

uczniowie – jest dostęp do równej edukacji dla wszystkich. Oznacza to, że uczniowie 

potrzebujący specjalnego wsparcia nie powinni być traktowani ani definiowani jako 

grupa, która różni się od innych uczniów, a ich prawa nie są określane oddzielnie. 

Podkreślono jednak, że szkoły są zobowiązane do zaspokajania potrzeb wszystkich 

uczniów. 

Celem edukacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest stworzenie mapy 

z podkreśleniem i objaśnieniem, w oparciu o kwestie edukacyjne, w jaki sposób można 

kształtować najbliższe otoczenie, aby zaspokoić potrzeby dzieci i uczniów. 

Ramy prawne i instytucjonalne 

Zgodnie z ustawą o edukacji (Skollagen, SFS 1985:1100) wszystkie dzieci i młodzież 

mają prawo do równego dostępu do edukacji, bez względu na płeć, miejsce 

zamieszkania, czynniki społeczne lub ekonomiczne. Edukacja „zapewnia uczniom 

wiedzę i, we współpracy z ich domami, promuje ich harmonijny rozwój jako 

odpowiedzialnych ludzi i członków społeczności”. Uwzględnia się również uczniów 

o szczególnych potrzebach. Szkoły obowiązkowe mogą być krajowe, miejskie 

lub niezależne (prywatne), ale większość uczniów uczęszcza do miejskich szkół 

obowiązkowych. 

Na poziomie lokalnym Szwecja jest podzielona na 290 gmin (kommuner), z których 

każda posiada zgromadzenie wyborcze. Gminy są odpowiedzialne za szeroki zakres 

obiektów i usług, w tym: mieszkalnictwo, drogi, zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie 

ścieków, opiekę społeczną, opiekę nad osobami starszymi i również szkoły. 



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. 

8 

 

8 

8 
   

W związku z oczekiwaniami ze strony Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych 

istnieje Krajowa Agencja do spraw Osób Niepełnosprawnych, Edukacji i Szkół (SPSM), 

która współpracuje z gminami w opiece nad uczniami z trudnościami w uczeniu się. 

Jej celem jest zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym – niezależnie od ich 

zdolności funkcjonalnych odpowiednich warunków do realizacji celów edukacyjnych. 

Odbywa się to poprzez: wsparcie dla osób o specjalnych potrzebach, edukację 

w szkołach specjalnych, dostępne materiały dydaktyczne i finansowanie przez rząd. 

Szwedzki Inspektorat Szkół bada szkoły i ocenia wnioski o prowadzenie prywatnej 

szkoły. Celem jest dobra edukacja w bezpiecznym środowisku. Poza kontrolą 

i  audytem jakości, zapewnia również doradztwo i wskazówki dotyczące zmian 

prawnych, które szkoła powinna wprowadzić. 

Krajowa Agencja Edukacji jest odpowiedzialna za monitorowanie celów krajowych, 

takich jak: szkoły ogólnokształcące, obowiązkowe szkoły ponadgimnazjalne, a także 

edukacja dorosłych. Obejmuje to instytut kształcenia i szkolenia zawodowego 

na   poziomie ponadgimnazjalnym i miejski ośrodek kształcenia i szkolenia 

zawodowego dla dorosłych. 

 Agencja opracowuje również dokumenty programowe (takie jak sylabusy, program 

nauczania i kryteria oceny), wspiera programy szkoleniowe dla dyrektorów szkół 

oraz rozwój kompetencji krajowych dla nauczycieli i personelu szkolnego. 

Ustawa o języku stanowi, że „sektor publiczny ponosi szczególną odpowiedzialność za 

ochronę i promowanie szwedzkiego języka migowego”. Wiąże się z tym szczególna 

odpowiedzialność za aktywne działanie na rzecz wzmocnienia języka migowego 

poprzez uczynienie go widocznym. Odbywa się to przede wszystkim poprzez szkoły 

specjalne oraz poprzez zapewnienie wsparcia edukacyjnego szkołom, w których uczą 

się dzieci, młodzież i dorośli, którzy są głusi lub cierpią na niedosłuch. 

Zakaz dyskryminacji w ustawie o dyskryminacji obowiązuje zasadniczo we wszystkich 

dziedzinach życia społecznego, a sfera edukacyjna nie jest wyjątkiem. Oznacza to, 

że uczniowie z upośledzeniami funkcjonalnymi mają takie same prawa jak inni 

uczniowie do uczęszczania na zajęcia i ukończenia nauki. 
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Procedury i specyfika 

- W przypadku pracy w szkołach obowiązkowych, specjalnych lub średnich szkołach 

ponadgimnazjalnych, na przykład możliwe jest ubieganie się o środki finansowe na tzw. 

interwencje specjalne w szkołach. Dostępne są również inne fundusze przeznaczone 

dla młodzieży i dorosłych, poprzez instytucje edukacyjne lub bezpośrednio dla uczniów. 

- Istnieją szkoły specjalne w Szwecji, w tym pięć regionalnych i trzy krajowe szkoły 

przyjmujące uczniów, którzy potrzebują alternatywy dla zwykłych szkół podstawowych. 

To rodzice ubiegają się o to, by ich dzieci mogły uczęszczać do szkoły specjalnej. Jeśli 

uczeń nie mieszka w odległości dojazdowej, może mieszkać w szkole i brać czynny 

udział w zajęciach w czasie wolnym w trakcie semestru szkolnego. 

- Uczniowie z głuchotą lub niedosłuchem mogą uczęszczać do jednej z regionalnych 

szkół specjalnych. Nauczanie jest dwujęzyczne, tzn. odbywa się w szwedzkim języku 

migowym i w języku mówionym/pisanym szwedzkim. 

- Treść nauczania w szkołach specjalnych nie różni się znacząco od treści nauczania 

w szkołach obowiązkowych. Wszyscy pracujący w szkołach specjalnych posiadają 

wiedzę na temat języka i komunikacji, alternatywnych narzędzi, dostosowanych 

materiałów dydaktycznych i pomocy. Szkoły specjalne mają wyższy stosunek liczby 

nauczycieli do liczby uczniów oraz mniejsze grupy dydaktyczne w celu nawiązania 

kontaktu z uczniami w oparciu o ich indywidualne potrzeby. 

- Jeżeli uczeń potrzebuje specjalnego wsparcia, należy opracować plan działań 

edukacyjnych. Przepisy dotyczące planów dla uczniów potrzebujących szczególnego 

wsparcia zostały doprecyzowane. Potrzeby uczniów są oceniane, a późniejszy plan 

działania zawiera informacje na temat potrzeb uczniów, środków, jakie zostaną podjęte 

i w jaki sposób środki te będą monitorowane i oceniane. Cała edukacja odpowiada, na 

ile to możliwe, krajowym programom nauczania, ale z naciskiem na zaspokojenie 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Około 14% uczniów w szkołach głównego nurtu 

ma indywidualny plan działania (2013), o którym decyduje dyrektor. 

W kilku przypadkach przepis ten jest oferowany w ramach specjalnych programów. 

Potrzeby uczniów są oceniane przez zespół multidyscyplinarny i przeprowadzane 

są  dalsze badania medyczne, społeczne, psychologiczne i pedagogiczne. 

Po wypełnieniu oświadczenia, uczeń może uczestniczyć w tych specjalnych 

programach. Udział w programie specjalnym lub w szkole specjalnej jest dobrowolny. 
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Jeśli uczeń nie zdecyduje się uczęszczać do programu specjalnego lub szkoły 

specjalnej, uczęszcza do szkoły ogólnodostępnej z pomocą i planem działania. 

- Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) charakteryzuje się wysokim poziomem 

uczestnictwa. Ponad 98% absolwentów szkół obowiązkowych kontynuuje naukę 

bezpośrednio w szkołach ponadgimnazjalnych, a połowa z nich rozpoczyna wstępne 

kształcenie i szkolenie zawodowe (IVET). Wszystkie programy IVET oferują dalsze 

kształcenie i istnieje dobrze rozwinięty system kształcenia dorosłych, pozwalający 

osobom, które nie ukończyły obowiązkowego lub ponadgimnazjalnego kształcenia, 

na uzupełnienie wykształcenia po ukończeniu ok. 19 roku życia. 

 

 2.2. Włochy 

Krajowy system edukacji i uniwersytety mają za zadanie określić najbardziej 

odpowiednie metody nauczania i oceny, tak aby uczniowie z SpLD mogli osiągnąć 

sukces edukacyjny. 

Kategorie niepełnosprawności w ramach SpLD są następujące: 

• dysleksja, 

• dysortografia, 

• dysgrafia, 

• dyskalkulia. 

Ramy prawne i instytucjonalne 

We Włoszech ministerstwo edukacji wdrożyło przepisy dotyczące nauki dla uczniów z 

problemami w uczeniu się. 

W związku z tym ogłoszenie ustawy 170/2010 wysuwa na pierwszy plan ważną refleksję 

kulturową i zawodową na temat tego, jakie funkcje dydaktyczne powinny być dzisiaj 

realizowane. Nowe zasady dotyczące konkretnych trudności w uczeniu się 

w środowisku szkolnym po raz kolejny zachęcają szkołę do umieszczenia osoby 

w centrum jej działalności i opieki: „Przy definiowaniu i wdrażaniu strategii edukacyjnych 

i dydaktycznych należy zawsze brać pod uwagę specyfikę i złożoność każdej osoby, jej 

wyartykułowaną tożsamość, jego aspiracje, zdolności i kruchość, na różnych etapach 

rozwoju i szkolenia”. 



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 

 

11 

11 
   

Artykuł 4 – Środki edukacyjne 

Artykuł ten zapewnia, że instytucje edukacyjne „będą realizować niezbędne interwencje 

pedagogiczno-dydaktyczne dla sukcesu edukacyjnego uczniów i studentów ze SpLD, 

włączając indywidualne i spersonalizowane kursy dydaktyczne oraz uciekając się do 

narzędzi kompensacyjnych i środków dyspensyjnych”. 

Artykuł 6 – Formularze weryfikacji i oceny 

Artykuł ten ma na celu uregulowanie kroków, w ramach których uczniowie z SpLD 

powinni być oceniani przez instytucje edukacyjne. Zgodnie z prawem: 

1. Ocena naukowa, okresowa i końcowa uczniów i studentów z SpLD musi być 

zgodna z interwencjami pedagogiczno-dydaktycznymi, o których mowa w poprzednich 

artykułach. 

2. Instytucje naukowe przyjmują metody ewaluacji, które pozwalają studentowi 

z SpLD skutecznie wykazać osiągnięty poziom wykształcenia, poprzez zastosowanie 

środków określających optymalne warunki do oceny wyników, zwracając szczególną 

uwagę na opanowanie treści dyscyplinarnych, bez względu na aspekty związane 

z deficytowością. 

3. Komisja egzaminów państwowych, na zakończenie pierwszego i drugiego cyklu 

kształcenia, należycie uwzględnia specyficzne sytuacje subiektywne, metody 

dydaktyczne i formy oceny określone w kontekście zindywidualizowanych 

i  spersonalizowanych zajęć dydaktycznych. Te same komisje zapewniają również 

stosowanie odpowiednich instrumentów kompensacyjnych i przyjmują kryteria oceny, 

które są szczególnie ważne z punktu widzenia treści, a nie formy. 

4. Instytucje naukowe realizują każdą strategię edukacyjną, aby umożliwić uczniom 

z SpLD naukę języków obcych. W tym celu doskonalą metody, za pomocą których 

uczący się może najlepiej wyrazić swoje umiejętności, wspierając ekspresję ustną, 

a także uciekając się do narzędzi kompensacyjnych i najbardziej odpowiednich 

środków dyspensyjnych. Pisemne testy z języka obcego są projektowane, 

prezentowane i oceniane w sposób zgodny z trudnościami związanymi z SpLD. 

5. Tylko w przypadkach szczególnie poważnych zaburzeń w uczeniu się uczeń 

może być zwolniony z nauczania języków obcych i podążać inną ścieżką edukacyjną. 
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Artykuł 7 – Interwencje szkoleniowe 

Artykuł ten określa wytyczne, którymi powinni kierować się pracownicy dydaktyczni 

w celu zapewnienia lepszej obsługi uczniów z SpLD. Zgodnie z prawem przewiduje się: 

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektorów szkół, w szczególności 

w następujących dziedzinach: 

a) cechy charakterystyczne różnych rodzajów SpLD; 
b) główne narzędzia wczesnego wykrywania ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się; 
c) strategie edukacyjne na rzecz wzmocnienia stosowania pomocy 

wyrównawczej; 
d) zarządzanie klasą w obecności uczniów ze SPLD; 
e) odpowiednie formy kontroli i oceny; 
f) formy ukierunkowania i towarzyszenia przy kontynuowaniu studiów 

na uczelni, w szkolnictwie wyższym i wyższym szkolnictwie technicznym; 
g) doświadczenia ze studiów przypadku uczniów ze SPLD, w celu wdrożenia 

dobrych praktyk dydaktycznych. 

 

2. Ministerstwo przygotowuje odpowiednie plany szkoleń w celu aktywizacji kursów 

specjalizacyjnych lub magisterskich w zakresie dydaktyki i psycho-pedagogiki dla 

określonych problemów z uczeniem się. 

Procedury i specyfika 

- Wyznaczenie nauczyciela wspomagającego 

Funkcja nauczyciela wspomagającego została utworzona jako nauczyciel „specjalista”, 

w odróżnieniu od pozostałych nauczycieli programu nauczania i została dodatkowo 

określona ustawą 517/77. 

Nauczyciele wspomagający są przydzielani do klasy, do której uczęszcza uczeń 

z orzeczoną niepełnosprawnością, w pełnej współwłasności z innymi nauczycielami 

programu nauczania, w celu wdrożenia form integracji i zapewnienia 

zindywidualizowanych interwencji w odniesieniu do potrzeb poszczególnych uczniów. 

Przydzielenie nauczyciela do działań wspierających zajęcia klasowe odzwierciedla 

prawdziwą naturę roli, jaką odgrywa on w procesie integracji. W rzeczywistości to cała 

społeczność szkolna musi być zaangażowana w ten proces, a nie tylko konkretna 

postać zawodowa, której powierzono wyłącznie zadanie integracji. Dzieje się 
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tak dlatego, że uczeń niepełnosprawny jest uczniem klasy, podobnie jak inni i dlatego 

odpowiedzialność za jego ścieżkę edukacyjną spoczywa na całej klasie 

W celu pełnej integracji, nauczyciel wspomagający  interweniuje na podstawie 

konkretnych przygotowań w godzinach lekcyjnych, współpracuje z nauczycielami 

odpowiedzialnymi za program nauczania oraz z Radą Uczniów, tak aby proces 

wspierania ucznia mógł być kontynuowany nawet pod jego nieobecność. 

Koncepcja specjalnych potrzeb edukacyjnych opiera się na globalnej wizji osoby, której 

skutecznie towarzyszy model ICF (Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, 

Niepełnosprawności i Zdrowia). Model ten opiera się na profilu funkcjonowania i analizie 

kontekstu zdefiniowanego przez Światową Organizację Zdrowia. W grupie uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi znajdują się uczniowie z zaburzeniami uwagi i 

zachowania, ci, którzy niedawno imigrowali do Włoch, dzieci z opóźnieniem mowy, 

zespołem Aspergera lub IQ między 70 a 85. 

Podczas końcowego egzaminu państwowego pierwszego cyklu nauczyciel 

wspomagający uczestniczy we wszystkich czynnościach na równi wobec wszystkich 

uczniów. 

IT i SpLD (specyficzne trudności w uczeniu się) 

Technologia informacyjna jest ważnym zasobem promującym autonomię w uczeniu się. 

Istnieje wiele specyficznych programów komputerowych dla uczniów z SpLD, których 

funkcją nie jest wyłącznie kompensacja trudności związanych z ich zaburzeniami, ale 

także stanowią środek do uświadomienia uczniowi jego własnych i indywidualnych 

strategii uczenia się oraz, co ważne, do wzmocnienia poczucia własnej wartości i 

obrazu samego siebie. Ważne jest, aby zalecać nauczycielom używanie tekstów 

edukacyjnych, które są również dostępne w formacie cyfrowym, a jeśli nie to, aby 

pozwolić uczniowi na korzystanie z książek w formie cyfrowej jako alternatywy lub 

dodatku do przyjętego tekstu.  

• Do czytania: oprogramowanie wspomagające i wzmacniające – programy do syntezy 

mowy: wydawnictwa i stowarzyszenia oferują szeroki wybór książek, powieści, 

wszelkiego rodzaju opowiadań w audiotrackach, czytanych przez profesjonalnych 

aktorów oraz ochotników.  

• Do pisania: rozpoczynać pisanie na komputerze z programem do korekty pisowni.  
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• Do nauki: programy do tworzenia map pojęć, map myśli, schematów, tabel jako pomoc 

w nauce i powtarzaniu. Programy te pozwalają na wykorzystanie prezentacji i slajdów 

jako pomocy w słownej ekspresji. Słowniki cyfrowe dla języka włoskiego, języków 

obcych i innych niż ojczysty. Programy komputerowe dla nauk matematycznych, 

równań i tworzenia figur geometrycznych. 

 

 

2.3. Portugalia 
 

Definicja SpLD 

W Portugalii kształcenie specjalne zakłada pojęcie „specjalnych potrzeb edukacyjnych”, 

używając akronimu SEN. Pojęcie SEN wskazuje na zestaw specyficznych cech dzieci i 

młodzieży funkcjonujących w ramach obowiązkowej nauki (od 6 do 18 lat), które dzięki 

pomocnym dla nich wyspecjalizowanym metodom nauczania będą mogły osiągnąć cele 

dydaktyczne. 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to ci, którzy ze względu 

na określone cechy mogą wymagać specjalnego wsparcia edukacyjnego podczas całej 

lub części kariery szkolnej, które ułatwi im szkolny i osobisty rozwój. Te specjalne 

potrzeby edukacyjne mogą być stałe (gdy adaptacje pozostaną przez większość lub 

całą karierę szkolną ucznia) lub tymczasowe (gdy modyfikacje programu nauczania 

zostaną dostosowane w pewnym momencie jego rozwoju szkolnego). 

 

Kategorie niepełnosprawności SEN to: 

• autyzm, 

• upośledzenie słuchu – głuchota, 

• upośledzenie wzroku – ślepota, 

• zaburzenia psychiczne (problemy intelektualne), 

• poważne problemy motoryczne, 

• poważne zaburzenia emocjonalne i behawioralne, 

• szczególne trudności w nauce, 
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• problemy z komunikacją, 

• uraz czaszki/głowy, 

• wiele nakładających się deficytów, 

• problemy zdrowotne. 
 

W miarę możliwości warunki te powinny podlegać wczesnej i specjalistycznej ocenie 

przeprowadzanej przez zespoły multidyscyplinarne, a wyniki oceny przekazywane 

osobie odpowiedzialnej za szkołę, do której uczęszcza uczeń. 

 

Ramy prawne i instytucjonalne 

W Portugalii w styczniu 1990 r. ogłoszono, że „uczniowie o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej podlegają 

obowiązkowej edukacji szkolnej i nie mogą być zwolnieni z nauki w szkole”. 

W 1991 r. Portugalia przyjęła ramy pracy zgodne z definicją działań edukacyjnych 

dla uczniów ze SPE, którzy uczęszczali do publicznych szkół podstawowych i średnich. 

Następnie, w styczniu 2008 r. (DL3 / 2008), określono procedury wdrażania i oceny, na 

przykład Indywidualny Program Edukacyjny (PEI). Program PEI pojawił się w celu 

wspierania działań edukacyjnych i stosowania odpowiednich form oceny, których 

wdrożenie wymagało współpracy wszystkich stron zaangażowanych w proces 

edukacyjny. 

Jako uzupełnienie PEI, szkoła musi opracować Indywidualny Plan Przejścia (PIT), 

ilekroć uczniowie mają stałe specjalne potrzeby edukacyjne, które uniemożliwiają 

im zdobycie wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania. 

Osoby z poważnymi niepełnosprawnościami mają indywidualny program nauczania 

(CEI), który dostosowuje cele i treść nauczania do ograniczeń zarejestrowanych 

u uczniów. W kształceniu i szkoleniu zawodowym uczniowie z CEI nie mogą uzyskać 

kwalifikacji zawodowych na poziomie II lub IV, otrzymują jedynie równowartość 

odpowiednio 9 i 12 klasy. 
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We wszystkich szkołach w Portugalii formalnie utworzono zespoły wspierające dzieci 

i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które nazywane są Specjalnymi 

Usługami Edukacyjnymi. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, specjalne usługi edukacyjne tworzą zestaw 

zasobów, które zapewniają specjalistyczne usługi wsparcia, edukacji, terapeutyczne, 

psychologiczne, społeczne i kliniczne, zaprojektowane w celu zaspokojenia specjalnych 

potrzeb ucznia w celu maksymalizacji jego potencjału. 

Usługi takie powinny być wykonywane w miarę możliwości na zwykłych zajęciach 

i powinny mieć na celu zapobieganie, ograniczanie lub eliminowanie problemu ucznia, 

czy to umysłowego, fizycznego, czy emocjonalnego, i/lub modyfikację środowiska 

uczenia się, aby mógł on otrzymać wykształcenie odpowiednie do potrzeb 

i umiejętności. 

Wszystkie szkoły, szczególnie te z wczesnych szczebli edukacji, powinny posiadać 

sprzęt i usługi odpowiadające specjalnym potrzebom edukacyjnym uczniów. Niestety, 

nie zawsze tak jest, a rodzice często mówią o braku specjalistycznego wsparcia dla ich 

dzieci. 

Procedury i specyfika 

 
• Prawa i obowiązki 

Edukacja specjalna kieruje się zasadami sprawiedliwości i solidarności społecznej, 

niedyskryminacji i zwalczania wykluczenia społecznego, dostępu do równych szans 

i sukcesu edukacyjnego, zaangażowania rodziców i poufności informacji. 

Tak więc szkoły lub zespoły szkół, prywatne placówki oświatowe z równoległością 

pedagogiczną, szkoły zawodowe finansowane bezpośrednio lub pośrednio 

przez Ministerstwo Edukacji nie mogą odmówić zapisania żadnego dziecka lub młodej 

osoby ze względu na niepełnosprawność lub ich specjalne potrzeby edukacyjne. 

W rzeczywistości dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają 

pierwszeństwo przy rekrutacji. 

• Obowiązek zachowania tajemnicy 
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Wszystkie informacje wynikające z działań praktycznych i edukacyjnych podlegają 

restrykcjom konstytucyjnym i prawnym, w szczególności w odniesieniu do poufności 

życia prywatnego i rodzinnego oraz zautomatyzowanego przetwarzania, łączenia, 

przesyłania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych. 

• Identyfikacja uczniów szkół specjalnych 

Edukacja specjalna zakłada jak najwcześniejsze wykrywanie czynników ryzyka 

wystąpienia ograniczeń w funkcjonowaniu lub niepełnosprawności oraz kierowanie 

do odpowiednich form wsparcia dzieci, które mogą go potrzebować.  

Jest to inicjatywa rodziców lub opiekunów, służb wczesnej interwencji, nauczycieli 

lub innych techników lub służb, które interweniują w stosunku do dziecka lub młodej 

osoby, które są świadome istnienia specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

Polecenie/zalecenie jest wystawiane w szkole w miejscu zamieszkania, poprzez 

wypełnienie dokumentu, który tłumaczy przyczyny wnioskowania. Dołącza się całą 

dokumentację uważaną za istotną dla procesu oceny. Po skierowaniu dziecka, rada 

wykonawcza podejmuje działania mające na celu ocenę charakterystyki dziecka, 

weryfikując, czy wpisuje się ona  w założenia kształcenia specjalnego. 

• Indywidualny program edukacyjny 

Dla uczniów o specjalnych potrzebach, programy edukacyjne są projektowane 

z konkretnymi celami i miarami oceny. Indywidualny program edukacyjny zawiera 

identyfikację ucznia, opis jego wykształcenia i wskaźników funkcjonowania 

oraz ostateczne określenie działań edukacyjnych, które mają zostać wdrożone. 

Powinien on również zawierać oczekiwany stopień uczestnictwa ucznia w zajęciach 

szkolnych oraz jego harmonogram godzinowy. 

Szkoła powinna zapewnić uczniom dostęp do innych działań, które mogą poprawić 

ich rozwój, takich jak: logopedia, terapia zajęciowa, ocena psychologiczna i kontrola, 

trening wzroku i interpretacja portugalskiego języka migowego. 

Te zajęcia pozalekcyjne powinny być wykonywane przez specjalistów z odpowiednim 

wykształceniem zawodowym. Wsparcie to może być zapewnione przez samą szkołę 

lub przez innych partnerów zewnętrznych. 

• Liczba uczniów na klasę 
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Zgodnie z prawem, zajęcia z uczniami ze SPE nie mogą odbywać się w grupach 

liczniejszych niż 20 uczniów, co  jest ignorowane przez wiele szkół. 

• Liczba szkół specjalnych w Portugalii 

Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, w roku szkolnym 2017/2018 

zapisanych jest 87081 uczniów ze SPE, o 5000 więcej niż w poprzednim roku szkolnym, 

z czego większość (68465) w szkolnictwie podstawowym. 

Z ogólnej liczby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkolnictwie 

przedszkolnym, podstawowym i średnim w szkołach powszechnych prawie 80% 

(76031) znajduje się w szkolnictwie publicznym. W szkolnictwie prywatnym uczy się 

11050 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

W głównej części Portugalii w latach 2017-2018 83182 uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych otrzymywało specjalistyczne wsparcie pedagogiczne, 40471 

miało indywidualne dostosowania programów nauczania, a 12563 indywidualne 

programy nauczania. 

Zgodnie z danymi Ministerstwa Edukacji, w tym przypadku zatrudnionych jest 7162 

pełnoetatowych nauczycieli kształcenia specjalnego w publicznej sieci Ministerstwa 

Edukacji Narodowej i 356 w niepełnym wymiarze godzin. 

Liczba specjalistów przydzielonych do kształcenia specjalnego w szkole publicznej 

spadła do 1016 (dane z ostatniego roku szkolnego wskazują na 1141). Spośród tych 

wyspecjalizowanych pracowników technicznych 529 to psycholodzy, 183 logopedzi, 

103 tłumacze języka migowego w języku portugalskim, 70 terapeuci zajęciowi, 70 

trenerzy języka migowego w języku portugalskim i 61 fizjoterapeuci. 
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2.4. Bułgaria 
 

Definicja SpLD 

Oba terminy Specific Educational Needs „SEN” i Specific Learning Difficulties „SpLD” 

należy odróżnić od siebie. 

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „SEN” mają znaczne zaburzenia 

w rozwoju, a dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają braki 

w rozumieniu i stosowaniu języka bez trudności fizjologicznych i początkowej 

niepełnosprawności. Grupa SpLD jest również częścią programu grupy „SEN” (Specific 

Educational Needs) . 

Kryteria specjalnych potrzeb edukacyjnych to: 

• deficyty intelektualne, 

• ubytki wzroku, 

• ubytki słuchu, 

• choroby przewlekłe, 

• zaburzenia języka i mowy, 

• zaburzenia artykulacji (dyslalia), 

• całkowity lub częściowy brak mowy (alalia), 

• zaburzone tempo i rytm mowy (jąkanie się), 

• niedobory odczytu mowy (dysleksja), 

• braki w pisaniu (dysgrafia), 

• braki w zakresie koordynacji (dyspraksja). 
 

Ramy prawne i instytucjonalne 

W istniejących aktach ustawodawczych z 2003 r., w prawie węgierskim ustanowiono 

bazowe wymogi w zakresie integracji dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu 

się i/lub z chorobami przewlekłymi w państwowym systemie oświaty. 

Na mocy dekretu nr 232 z dnia 20 października 2017 r. wydano rozporządzenie 

w sprawie włączającego systemu oświaty dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 

w uczeniu się i/lub cierpiącymi na choroby przewlekłe. 
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Edukacja włączająca została przegłosowana przez Radę Ministrów. 

Dzieci posiadające orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych są kształcone 

w ogólnodostępnych szkołach, ale ich edukacja postępuje zgodnie z harmonogramem 

zgodnym z ich indywidualnymi potrzebami. 

Kształcenie i szkolenie zawodowe jest dostępne dla wszystkich dzieci, w tym również 

dla tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

W odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych Ministerstwo Edukacji i Nauki musi 

zapewnić: rozwój programów edukacyjnych, bezpłatne pomoce dydaktyczne, 

urządzenia do szkolenia technicznego, nowoczesne technologie, wspieranie 

specjalnych potrzeb edukacyjnych, specyficzne pomoce indywidualne oraz urządzenia 

ułatwiające proces kształcenia do końca szkoły średniej. 

Procedury i specyfika 

- Ustawa o kształceniu i szkoleniu zawodowym określa, że dla uczniów ze SEN/SpLD 

istnieją programy kształcenia zawodowego, które są tworzone zgodnie z ich statusem 

zdrowotnym i społecznym. Ustawa rozdziela osoby z chorobami przewlekłymi, 

niepełnosprawnością fizyczną lub sensoryczną, dzieci z deficytami intelektualnymi oraz 

dzieci z zaburzeniami zachowania. 

Wszystkie te grupy, z wyłączeniem dzieci z niedoborami intelektualnymi, są szkolone 

zgodnie z programami kształcenia zawodowego lub szkolenia zawodowego, aby 

umożliwić im pełne lub częściowe nauczenie się zawodu odpowiedniego dla ich stanu 

zdrowia i stanu fizycznego. 

- Dzieci z deficytami intelektualnymi są szkolone zgodnie z programami kształcenia 

zawodowego lub szkolenia zawodowego, aby umożliwić im pełne lub częściowe 

uzyskanie pierwszego stopnia kwalifikacji zawodowych. 

- Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia określają zawody, dla których 

różne grupy dzieci mogłyby zostać przeszkolone. 

- Po ukończeniu kształcenia zawodowego uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia 

szkoły średniej oraz świadectwo kwalifikacji zawodowych i/lub świadectwo ukończenia 

kształcenia podstawowego lub dokument ukończenia danego roku kształcenia 

średniego oraz świadectwo kwalifikacji zawodowych. 
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3. Opinie osób odpowiedzialnych za 
kształcenie zawodowe dotyczące 
(SpLD) 

W poniższym rozdziale przedstawione zostaną wyniki badania przeprowadzonego 

przez 5 partnerów projektu. Celem badania był wgląd w postrzeganie problematyki 

(SpLD) przez osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w blisko 50 instytucjach 

kształcenia zawodowego w krajach partnerskich (w Szwecji, Włoszech, Polsce, 

Portugalii oraz Bułgarii). W ten sposób możliwe jest zwiększenie poziomu świadomości 

na temat SpLD w kształceniu zawodowym. 

Całkowita liczba zaangażowanych instytucji to 46, odpowiednio: 12 dla Włoch, 

14 dla Polski, 10 dla Portugalii i 10 dla Bułgarii. 

Większość instytucji kształci około  400 uczniów w wieku między 13 a 16 lat. 

 

Wykres 1. Liczba uczniów uczestniczących w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET). 
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Wykres 2. Średni wiek uczniów. 

Organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego, którzy odpowiedzieli na ankietę, to 

głównie dyrektorzy i nauczyciele. W Polsce większość ankiet wypełniali dyrektorzy 

instytucji, podczas gdy w innych krajach odpowiedzi udzielali przede wszystkim 

nauczyciele. 

 

Wykres 3. Stanowiska osób, z którymi przeprowadzono wywiady w instytucjach kształcenia 

i szkolenia zawodowego. 
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Wykres 4. Liczba uczniów ze stwierdzonym  SpLD. 

 

Wykres 5. Liczba uczniów z SpLD  w ciągu ostatnich 10 lat. 

Jednym z celów badania było określenie, ilu uczniów ze SpLD jest obecnych 

w instytucjach, z którymi skontaktowano się obecnie i w ciągu ostatnich 10 lat. 
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W Palermo większość instytucji deklarowała, że ma 10 uczniów z SpLD, tak jak w ciągu 

ostatnich 10 lat, natomiast większość instytucji, z którymi skontaktował się w Polsce 

partner polski, zadeklarowała, że ma 60 uczniów ze SpLD (z opinią). W Bułgarii 9 na 10 

instytucji zadeklarowało posiadanie ponad 10 uczniów z SpLD: 3 z nich od 10 do 30, 3 

z nich od 30 do 60 i 3 z nich zadeklarowały posiadanie ponad 60 uczniów z SpLD. 

W niektórych krajach nie wszystkie osoby z SpLD kiedykolwiek otrzymały właściwą 

diagnozę, więc przyjęliśmy założenie edukacyjne, że w wielu instytutach mogą być 

uczniowie z SpLD, którzy nie są tego świadomi lub nie posiadają odpowiednich 

zaświadczeń. Z tego powodu zapytaliśmy również respondentów: „Jak wielu uczniów z 

SpLD jest obecnych w instytucji, ale nie są tego świadomi?”. 

 

Wykres 6. Liczba uczniów z SpLD bez diagnozy. 

Odpowiedzi na to pytanie wskazują, że większa liczba uczniów nie była zdiagnozowana 

w kierunku SpLD w Polsce: więcej niż 60 uczniów w 2 szkołach, więcej niż 30 w 4 

instytucjach; we Włoszech większość instytucji deklaruje, że ma mniej niż 10 uczniów 

bez zaświadczeń; w Bułgarii większość instytucji deklaruje, że ma mniej niż 10 uczniów 

nieświadomych swoich specyficznych trudności w uczeniu się, ale 4 instytucje 

deklarują, że mają od 10 do 30 uczniów w tej sytuacji. 
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Druga część badania koncentrowała się na kompetencjach i wiedzy nauczycieli 

i personelu szkół na temat SpLD. Pierwsze pytanie na ten temat brzmiało: 

Ilu pracowników w instytucji wyspecjalizowało się w dziedzinie specyficznych trudności 

w uczeniu się (lub posiada kompetencje w zakresie radzenia sobie z nimi)? 

 

Wykres 7. Liczba odpowiedzi na temat tego, ilu pracowników specjalizuje się w SpLD w danej instytucji. 

 

Wykres 8. Ocena wiedzy nauczycieli na temat SpLD. 
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Zgodnie z zebranymi odpowiedziami, krajem, w którym większość instytucji deklaruje 

posiadanie większej liczby osób specjalizujących się w SpLD, jest Polska, zatrudniająca 

ponad 20 pracowników w 9 z 14 przypadków. 

 

W celu poszerzenia wiedzy na temat świadomości respondentów w zakresie nauczania 

osób ze SpLD, poprosiliśmy ich również o ocenę jakości wiedzy na temat tej 

problematyki przekazywanej przez ich instytucje w skali od 1 (bardzo zły) do 5 (bardzo 

dobry) (Wykres 8). 

We wszystkich krajach ocena wydaje się być dość dobra, choć nie doskonała; również 

wobec efektów kształcenia się uczniów (Wykres 9). 

 

Wykres 9. Wyniki oceny uczniów z SpLD. 

Trzecie pytanie tego sondażu koncentrowało się na typie SpLD, który został wykryty 

najczęściej w badanych instytucjach. 

We wszystkich krajach, w których badanie zostało przeprowadzone, dysleksja wydaje 

się być najczęściej spotykanym zaburzeniem. 
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Wykres 10, 11, 12, 13. Typ SpLD najczęściej spotykany w każdym kraju. 
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4. Nauczanie ICT uczniów z SpLD  
 

Kolejne ważne badanie zostało przeprowadzone przez partnerów konsorcjum TI4PeS. 

To drugie badanie skierowane jest wyłącznie do nauczycieli technologii informacyjno-

komunikacyjnych zaangażowanych w kształcenie i szkolenia zawodowe, jego celem 

było: 

1. Rozpoznanie potrzeb nauczycieli technologii informacyjno-komunikacyjnych 

w celu poprawy ich umiejętności i kompetencji w zakresie radzenia sobie z osobami ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

2. Zrozumienie, w jaki sposób treści nauczania mogą być naprawdę pomocne 

i użyteczne dla nauczycieli którzy zajmują się ICT. 

Zamierzeniem partnerów było dotarcie do co najmniej 10 nauczycieli ICT; cel ten został 

osiągnięty przez każdego z partnerów, AEVA z Portugalii dotarła do 17 różnych 

nauczycieli. 

Po pierwsze, ankieta weryfikowała, czy nauczyciele byli świadomi tego, że uczyli swoich 

przedmiotów uczniów przejawiających SpLD. Ponad 60% w każdym kraju 

odpowiedziało pozytywnie, szczególnie w Portugalii, gdzie 12 z 16 nauczycieli miało 

uczniów ze SpLD w swojej klasie. Bardzo niewielka część ankietowanych 

zadeklarowała, że nie wie, czy uczyli osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu 

się. 
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Wykres 14. Odpowiedź na pytanie „Czy kiedykolwiek uczyłeś swojego przedmiotu uczniów  

z SpLD?”. 

Następnie nauczyciele zostali zapytani, czy napotkali jakieś problemy lub szczególne 

trudności podczas nauczania tej grupy uczniów. Wyniki były mieszane, podczas gdy we 

Włoszech wszystkich 10 nauczycieli odpowiedziało, że nie mieli żadnych problemów, w 

Portugalii i Bułgarii ponad 70% doświadczyło pewnego rodzaju trudności. W Polsce 5 

na 8 nauczycieli nie napotkało żadnych komplikacji. 
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Wykres 15. Liczba problemów zauważonych przez nauczycieli. 

Kolejne pytanie skierowane do nauczycieli dotyczyło tego, czy uczestniczyli w szkoleniu 

na temat SpLD, aby mogli lepiej zrozumieć problem i lepiej radzić sobie z  nim. 

Zaskakujące jest to, że Włochy i Polska, kraje, które doświadczyły mniej problemów 

związanych z trudnościami w uczeniu się, to jednocześnie te kraje, które otrzymały 

mniej szkoleń w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się, 80% nauczycieli 

nie otrzymało na ten temat żadnych informacji. Z drugiej strony, 13 z 17 portugalskich 

nauczycieli przeszło wcześniejsze szkolenia na ten temat, a 2 z kolei przeprowadziło 

własne badania. W Bułgarii 5 nauczycieli zostało przeszkolonych w zakresie 

specyficznych trudności w uczeniu się, a 4 nie. 

Głównymi napotkanymi problemami były te dotyczące braku środków na bardziej 

indywidualną opiekę nad uczniami z SpLD. Zbyt wielu uczniów sprawia, że nauczyciele 

nie są w stanie skoncentrować się na nauce uczniów z SpLD. Innymi ważnymi 

przeszkodami są komplikacje związane z treściami nauczania oraz zawodowe 

doświadczenie nauczycieli z uczniami z SpLD. 
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Wykres16. Szkolenia o SpLD odbyte przez nauczycieli. 

 

Czwarte pytanie ankiety miało na celu ustalenie, czy nauczyciele wierzyli, że mogą 

nauczyć tworzenia oprogramowania ucznia z SpLD. Odpowiedzi były ogólnie 

pozytywne, chociaż w Portugalii i we Włoszech pierwsze odpowiedzi były „być może”, 

co oznacza, że pomimo niepoddawania się, nie są do końca pewni, że mogą to zrobić. 

Kiedy poproszono ich o wyjaśnienie, w jaki sposób zdobyli swoją wiedzę, większość 

z nich uzyskała ją w ramach seminariów i kursów, tylko jeden z nich ukończył studia 

podyplomowe w zakresie SpLD. 
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Wykres 17. Zdolność nauczycieli do nauczania oprogramowania uczniów z SpLD. 

W końcu zapytaliśmy kadrę nauczycielską o opinię na temat możliwości uzyskania 

przez uczniów z SpLD takich samych efektów kształcenia jak w przypadku każdego 

innego ucznia w dziedzinie ICT, wszyscy odpowiedzieli pozytywnie. Niemniej jednak, 

podczas gdy we Włoszech i w Polsce pozytywna opinia wyniosła ponad 90%, w 

Portugalii i Bułgarii liczba tych odpowiedzi spadła do 70%. 

Większość z nich była przekonana, że każdy uczeń ma potencjał, a ICT jest tematem 

bardzo intuicyjnym, który mógłby być dobry dla ucznia SpLD. 

Zapytani o to, czego im brakowało do właściwego nauczania osób z SpLD, 

odpowiedzieli praktycznie jednogłośnie: bardziej formalnego szkolenia w zakresie 

postępowania z osobami z SpLD. 
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Wykres 18. Opinia nauczycieli na temat różnych wyników nauczania pomiędzy uczniami 

z SpLD a resztą uczniów 

  

WNIOSKI 

Podsumowując, ta wstępna część badań i gromadzenia danych była przydatna 

do zrozumienia środowisk partnerów oraz miejsc, w których zaczynają się rozbieżności 

i punkty wspólne. 

Po pierwsze, obecność uczniów ze SpLD jest spójna we wszystkich klasach krajów 

partnerskich. Przeważająca obecność zjawiska jest już wskaźnikiem silnie 

podkreślającym potrzebę zajęcia się tą kwestią. 

Podstawowa rozbieżność występuje w różnych definicjach konkretnych zaburzeń 

w uczeniu się w każdym kraju; w niektórych jest to zaburzenie podlegające regulacji 

i rozpoznaniu, w innych nie. Rzeczywiście, aspekt ten stwarza różnice i trudności 

w tworzeniu wspólnej strategii, dlatego też niezbędnym elementem byłoby rozpoczęcie 

tworzenia narzędzi praktycznych, które mogłyby być użyteczne dla szerokiego grona 

użytkowników. 
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Czy uważasz, że uczniowe z SpLD mogą osiągnąć w ICT takie 
same wyniki jak pozostali uczniowie?

Tak Nie
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Jednakże, pomimo wszystkich różnic i dzięki danym zebranym w ramach badania, 

podkreślono ogromną potrzebę wykorzystania/tworzenia nowych narzędzi. Nauczyciele 

potrzebują nowych i różnych szkoleń, aby radzić sobie, interweniować i zarządzać 

dynamiką klasy, która obejmuje uczniów z określonymi trudnościami w uczeniu się. 
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