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1. Znaczenie świadomości występowania specyficznych trudności w 
uczeniu się dla kształcenia zawodowego (CEIPES, AEVA) 
 

 

 Trudności w uczeniu się mają związek z problemami w zakresie procesów 

neurologicznych. Problemy przetwarzania nerwowego zakłócają przebieg podstawowych 

umiejętności takich jak czytanie, pisanie czy uczenie się matematyki. Trudności na podłożu 

neurologicznum mogą także zakłócać przebieg wyższych procesów psychicznych jak 

organizacja, planowanie w czasie, abstrahowanie, długotrwałą lub krótkotrwałą pamięć czy 

uwagę. To istotne aby zdać sobie sprawę, że trudności w uczeniu się mogą wpływać na 

indywidualne życie, takie jak relacje z rodziną, przyjaciółmi czy w miejscu pracy. 

Dziecko lub młoda osoba z trudnościami w uczeniu się często przejawia niektóre z 

poniższych cech, takie jak: 

• nadpobudliwość 

• trudności psychomotoryczne 

• niestabilność emocjonalną 

• problemy w orientacji 

• zakłócenia uwagi 

• impulsywność 

• zaburzenia pamięci i rozumowania 

• trudności w słuchaniu i mówieniu. 

Nie wszystkie dzieci z trudnościami w uczeniu się mają te same rodzaje objawów tych 

trudności. 

A zatem, najczęstszymi typami trudności w uczeniu się są: 

• Dysleksja: opisywana przez Międzynarodowe Towarzystwo Dysleksji (2003, za: Teles 

2009) jako spowodowana trudnościami w adekwatnym i/lub płynnym rozpoznawaniu 

słów oraz niskim poziomem umiejętności dekodowania i poprawnego pisania. 

Trudności te są zwykle uwarunkowane deficytem fonologicznego aspektu języka. 

Wtórnie mogą występować trudności w rozumieniu czytanego tekstu, które mogą 

ograniczać doświadczenia w czytaniu przez co utrudniać rozwój słownictwa oraz 

wiedzy ogólnej. 
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• Dysgrafia: określona przez Portugalskie Stowarzyszenie Osób ze Specyficznymi  

Trudnościami w Nauce (2016) jako: trudności w pisaniu pod względem 

funkcjonalnym powodujące zmianę formy lub znaczenia. Zakłócenia motorycznego 

komponentu aktu pisania, powodujące wzmożony nacisk mięśni i zmęczenie, co z 

kolei jest odpowiedzialne za słabe pismo, słabo zróżnicowane, źle wykonane, bez 

zachowania prawidłowych proporcji liter. 

• Dyskalkulia: zaburzenie uwarunkowane neurologicznie, które głównie zakłóca 

rozumienie i używanie liczb. 

• Dyslalia: zaburzenie mowy, charakteryzujące się nieprawidłową artykulacją głosek 

przez co wymową słów. 

• Dysortografia: definiowana jako „zestaw błędów w prawidłowym pisaniu pod 

względem ortograficznym, bez zakłóceń zapisu graficznego wyrazów czy ich obrysu” 

(Garcia Vidal, 1989, quoted by Torres & Fernández, 2001, p.76). Jest ona związana z 

umiejętnością prawidłowego dekodowania mowy lub pisma. 

• ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Zespół Nadpobudliwości Ruchowej 

z Deficytem Uwagi) to neurologicznie uwarunkowane trudności w zakresie uwagi, 

nadpobudliwości i impulsywności.  

 Ocena trudności w nauce powinna być dokonana tak wcześnie jak to tylko możliwe i 

 powinna być przeprowadzona przez interdyscyplinarny zespół, aby zapewnić 

 całościową ocenę ucznia. Rodzina zawsze powinna być kluczowym partnerem od 

 oceny po interwencję w szkole i poza nią. Interwencja powinna być przeprowadzona 

 na podstawie wcześniej zaprojektowanego programu interwencyjnego w celu 

 zaspokojenia potrzeb edukacyjnych na poziomie czytania, pisania i / lub liczenia 

 każdego ucznia. Metody i strategie, które należy zastosować, powinny być w pełni 

 zindywidualizowane i dostosowane do profilu dziecka. Podobnie wymagania 

 dotyczące poziomu umiejętności czytania, pisania czy liczenia powinny uwzględniać 

 możliwości każdego z dzieci.  

 Oprócz kompetencji psychopedagogicznych równie ważne w procesie interwencji są 

 aspekty społeczno-emocjonalne (motywacja, samoocena), behawioralne (uwaga, 

 koncentracja, wytrwałość w wykonywaniu zadań, szybkość pracy) oraz praca nad 

 metodami i technikami uczenia się. 
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 Szkoła włączająca ma na celu zapewnienie wszystkim uczniom, niezależnie od ich 

cech fizycznych lub intelektualnych, równego do niej dostępu. Szkoła, jako miejsce  

osobistego i społecznego kształcenia, może zapewnić uczniom ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, którzy nie są w stanie lub mają trudności z ukończeniem edukacji 

obowiązkowej (do 18 lat), kursów zawodowych / zawodowych, pomoc w przejściu do 

aktywnego życia. 

Zgodnie z aktem prawnym Dec.-Law nr 3/2008 (Edukacja specjalna), a ostatnio także z 

innym dekretem ustawowym Dec.-Law nr 54/2018 (Edukacja włączająca), szkoła oprócz 

elastycznego zarządzania programem nauczania wymaga od zaangażowanych dyrektorów, 

nauczycieli i techników, dywersyfikacji działań / strategii, które mogą pomóc wszystkim 

uczniom w kształceniu się, promując tym samym ich większy sukces edukacyjny. 

Kursy zawodowe są przeznaczone dla uczniów, którzy ukończyli 9. rok nauki lub 

równoważne szkolenie, i którzy wybierają bardziej praktyczny system nauczania, 

zorientowany wprost na ich integrację z rynkiem pracy. 

Z doświadczenia Szkoły Zawodowej w Aveiro możemy ogólnie stwierdzić, że nauczyciele, 

technicy i inni partnerzy, którzy realizują ten sposób nauczania-uczenia się, uważają kursy 

zawodowe za korzystne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, głównie ze 

względu na ich szkolenie praktyczne, a także biorąc pod uwagę, że pozwalają one na lepsze 

wejście na rynek pracy. Uważają tak pomimo tego, że istnieje powszechna zgoda co do 

trudności, jakie wszyscy napotykają w związku z zawodowym wprowadzaniem tych uczniów 

na rynek pracy. Znane są badania, które potwierdzają występowanie trudności w tym 

obszarze, a nawet poddają w wątpliwość, czy włączenie tych studentów do kursów 

zawodowych pozwala im na większą autonomię w nabywaniu kompetencji. Mimo to jedno 

wydaje się pewne, nauka uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będzie bardziej 

efektywna przy współpracy wszystkich osób zaangażowanych w proces nauczania-uczenia 

się, a mianowicie nauczycieli w klasie, techników, rodziców / opiekunów, podmiotów 

zewnętrznych (tj. firm pozaszkolnych, w których uczniowie odbywają staże). Pomysł, że 

nauczyciel edukacji specjalnej jest jedynym odpowiedzialnym za edukację i integrację ucznia 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinien zostać odrzucony. 

 

 

Bibliografia: 

Disgrafia. http://www.appdae.net/disgrafia.htm. 
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2. Znaczenie wiedzy dotyczącej specyficznych trudności  
w uczeniu się w nauczaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT) (HYTTON) 
 

 

 Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) mają wiele do zaoferowania osobom 

mającym specyficzne trudności w uczeniu się (SpLD), zwłaszcza w pisaniu i / lub czytaniu. 

Technologie informacyjno-komunikacyjne można wykorzystać, aby pomóc osobom z 

trudnościami w uczeniu się, takimi jak dysleksja, poprzez zapewnienie wsparcia w pisaniu i 

czytaniu oraz danie możliwości wzmocnienia i ćwiczenia tych umiejętności. 

Uczniowie z trudnościami w uczeniu się przejawiają rozbieżności między wiedzą 

(zdolnościami) a rezultatami jakie osiągają w co najmniej jednym z następujących obszarów: 

czytaniu, pisaniu, organizowaniu i sekwencjonowaniu problemów, dokonywaniu analizy i 

syntezy, przyswajaniu języka, matematyce oraz rozumowaniu i słuchaniu. Wiele z tych 

umiejętności może mieć kluczowe znaczenie w uczeniu się / rozumieniu technik ICT lub 

programowania. 

Wiele osób mających trudności wynikające np. z dysleksji stwierdza, że mają problemy z 

technicznym aspektem pisania, co może spowolnić czynność pisania i wzbudzić niechęć do 

pisania. Wymagany wysiłek często odwraca ich uwagę od myślenia o treści utworu, a 
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końcowe sprawdzenie będzie trudniejsze, jeśli ich pismo będzie trudne do odczytania. Za 

pomocą klawiatury i ekranu mogą poświęcić więcej uwagi treści i pisowni. 

 

Technologie informacyjno-komunikacyjne a specyficzne trudności w uczeniu się 

 

Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) oferują ogromny potencjał wspierania 

uczenia się przez całe życie dla wszystkich grup uczniów, w tym uczniów z trudnościami w 

uczeniu się. Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych powinno zwiększyć 

niezależność, integrację i równość szans osób z SpLD, a tym samym ułatwić ich włączenie do 

społeczeństwa jako cenionych, szanowanych i wnoszących wkład członków (UNESCO IITE, 

2006). 

 

Kiedy rozpoczynamy edukację w zakresie ICT, ważne jest, aby mieć jasny obraz potrzeb 

(wymagań) użytkownika i zrozumieć, w jaki sposób narzędzia ICT mogą pomóc w ich 

zaspokajaniu. Ma to na celu zapewnienie, że wybrany sprzęt i / lub oprogramowanie jest 

odpowiednie i może być używane. Pełny edytor tekstu może nie być odpowiedni dla małego 

dziecka, które dopiero uczy się pisać. Student studiujący na uniwersytecie będzie potrzebował 

systemu dostosowanego do cech swojej pracy. Do pełnej oceny przydatności wybranego 

sprzętu lub platformy, w czasie początkowego okresu korzystania z nich może być potrzebne 

wsparcie i szkolenie. 

Istnieje wiele rodzajów technologii (oprogramowania edukacyjnego i sprzętu) dla uczniów z 

trudnościami w nauce. Ze względu na obfitość takich technologii często trudno jest 

zdecydować, czego ostatecznie używać z uczniami. Przy wyborze oprogramowania lub 

sprzętu należy wziąć pod uwagę pewne czynniki. Model SETT opracowany przez Joy Zabala 

koncentruje się na czterech kluczowych obszarach: 

• ucznia 

• środowisko uczenia się (miejsce) 

• zadania (treści nauczania) 

• narzędzia. 

 

Uczeń 
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Przy dopasowywaniu technologii do potrzeb i możliwości uczniów ważne jest, aby proces ten 

był oparty na uczniach, a nie na technologii. Początkowo należy skupić się na potrzebach 

ucznia i celu korzystania z ICT, a nie na samym narzędziu. 

 

Środowisko uczenia się 

Zastanów się nad wszystkimi miejscami (środowiskami uczenia się), w których uczeń będzie 

korzystał z ICT, a także nad tym, w jaki sposób korzystanie z ICT zostanie uwzględnione w 

tych środowiskach. Zastanów się także, jakie w tych miejscach jest dostępne wsparcie dla 

ucznia. 

 

Zadania (treści nauczania) 

Ważne jest również aby pamiętać o wymaganiach programowych i wynikających z nich 

zadaniach. Dokładnie sprawdź, co należy do treści nauczania i jakie zadania mają wykonywać 

uczniowie, aby ustalić, kiedy najlepiej będzie wykorzystać technologie informacyjno-

komunikacyjne do wspierania uczenia się. 

 

Narzędzia 

Po wstępnym zastanowieniu się, kto będzie korzystał z technologii, gdzie będzie ona 

wykorzystywana i do czego będzie używana, następnym krokiem powinno być przyjrzenie się 

dostępnym narzędziom. Narzędzia odnoszą się nie tylko do samej technologii, ale także 

strategii jej wykorzystania. Zespół (nauczyciele, technicy i inni specjaliści, itp.) może podjąć 

świadomą decyzję przy wyborze technologii tylko wówczas, gdy najpierw dokona analizy 

informacji dotyczących ucznia, środowiska uczenia się i zadań jakie ten uczeń ma do 

wykonania.  

 

Informacje powinny być gromadzone w czterech wymienionych obszarach (uczeń, 

środowisko uczenia się, zadania i narzędzia) przez zespół odpowiednich osób 

zaangażowanych w edukację ucznia (np. nauczyciel głównego nurtu, nauczyciel specjalista 

współorganizujący proces kształcenia, uczeń, rodzice, asystenci w klasie, itd.). 

 

 

Specyficzna sytuacja, kiedy wykorzystujemy ICT jako medium do nauki ICT 
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Technologie informacyjno-komunikacyjne to bardzo obszerny temat. Istnieje wiele obszarów, 

które można wybrać kierując się potrzebami i możliwościami uczniów. Istnieją pakiety lub 

aplikacje, których można nauczyć się podczas zwykłego procesu uczenia się krok po kroku. 

Programowanie może być nieco bardziej rozbudowane, szczegółowe i logiczne. Pierwszym 

problemem może być to, w jaki sposób osoby z SpLD mogą uczyć się tematów ICT, podczas 

gdy mają trudności z poznaniem nowej terminologii i radzenia sobie ze strukturami i logiką. 

Istnieją pewne różnice między językami programowania a językami neutralnymi. 

Programowanie jest językiem formalnym. Oznacza to, że kierują nim surowe zasady. 

Maszyna rozumie tylko swój własny język co może powodować niejednoznaczność w 

kodowaniu. Chodzi tutaj o to, jak uczynić naukę języka programowania łatwą dla uczniów z 

trudnościami w uczeniu się przy jednoczesnym zachowaniu określonych zasad kodowania? 

Istnieje wiele języków programowania, takich jak funkcyjne języki programowania i 

imperatywne języki programowania. Funkcyjne języki programowania zawierają krótkie 

słowa. Podczas programowania imperatywnego, takiego jak Java, możliwe jest zdefiniowanie 

długich zmiennych ze względu na dostępność kilku bibliotek i klas. Te różnice między 

językami mogą budzić obawy: czy uczniowie potrafią się uczyć i programować w dowolnym 

języku programowania, czy tylko pewnego rodzaju programowania. 

Środowiska języków programowania są także różne. Mają różne ustawienia kolorów i typy 

czcionek. Niektóre z nich mają edytor wizualny, a inne tylko tekst. Różne kierunki między 

pisaniem kodu, który jest do przodu, a kierunkami debugowania, które jest do tyłu. I tutaj 

znowu możemy postawić nurtujące pytanie, czy osobom ze specyficznymi trudnościami w 

uczeniu się ułatwi to programowanie, czy raczej je utrudni? 

 

Technologię wspomagającą definiuje się jako dowolny element, element wyposażenia, 

produkt lub system, niezależnie od tego, czy został zakupiony na rynku (z półki), 

zmodyfikowany lub dostosowany, który może być wykorzystany do bezpośredniego 

wsparcia, utrzymania lub poprawy zdolności funkcjonalnych osób z trudnościami w uczeniu 

się (Edukacja osób niepełnosprawnych) Ustawa (IDEA) 2004, rozdział 33, sekcja 1401 (25) 

USA).  

Technologie wspomagające (AT) są ważnymi czynnikami przy adaptacji w klasie uczniów z 

trudnościami w uczeniu się. Aby zapewnić uczniom dodatkowe wsparcie jeśli jest to 

wymagane, nawet w standardowym komputerze i oprogramowaniu można wprowadzić 

odpowiednie zmiany i modyfikacje. 
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3. Ogólna charakterystyka specjalnych potrzeb edukacyjnych 
 

 Termin specjalne potrzeby edukacyjne został wprowadzony po raz pierwszy przez 

Mary Warnock w przygotowanym dla brytyjskiego rządu dokumencie pod nazwą Report of 

the Committee of Enquiry into the Education of Handicapped Children and Young People. 

Dokument ten odnosił się do potrzeb dzieci i młodzieży mających indywidualne potrzeby 

edukacyjne, wynikające z różnych przyczyn, w tym z niepełnosprawności. Dzisiaj, w dobie 

fundamentalnych przemian w konstruowaniu świata społecznego specjalne potrzeby 

edukacyjne postrzega się raczej jako interakcję pomiędzy indywidualnymi cechami uczniów a 

środowiskiem edukacyjnym, w którym się uczą” („an interaction between the individual 

characteristics of learners and the educational environments in which they are learning”) 

(Frederickson, Cline 2002:26).  
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 W każdym kraju UE obowiązują nieco odmienne regulacje prawne, w których 

wskazuje się grupy uczniów szczególnie wymagających udzielenia im specjalnego wsparcia 

edukacyjnego. W Polsce są to uczniowie, których specjalne potrzeby edukacyjne wynikają 

m.in. z: 

• niepełnosprawności; 

• niedostosowania społecznego; 

• zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

• zaburzeń zachowania lub emocji; 

• szczególnych uzdolnień; 

• specyficznych trudności w uczeniu się; 

• deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

• choroby przewlekłej; 

• sytuacji kryzysowych i traumatycznych; 

• niepowodzeń edukacyjnych; 

• zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

• trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 

Aby w pełni zrozumieć trudności na jakie w procesie edukacji napotykają uczniowie ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi należy szczegółowo prześledzić nie tylko program 

nauczania, a także przebieg procesu kształcenia, kompetencje i metody stosowane przez 

nauczycieli, style kierowania klasą oraz m.in. cechy funkcjonowania ucznia w rodzinie oraz 

wśród rówieśników.  

 Ten wielokontekstowy sposób opisywania indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

uczniów jest możliwy zwłaszcza z wykorzystaniem wskazywanego przez Konwencję ONZ o 

prawach osób z niepełnosprawnościami i zalecanego do stosowania w krajach UE narzędzia 

diagnozy funkcjonalnej, znanego pod nazwą Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania 

Niepełnosprawności i Zdrowia  (International classification of functioning, disability and 

health  - ICF) (WHO 2009), podkreślającego wielowymiarowość i wieloaspektowość 

zarówno przyczyn jak i skutków określonych cech funkcjonowania danej jednostki. 
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4. Charakterystyka trudności w uczeniu się  
	

4.1. Przyczyny specyficznych trudności w uczeniu się (SpLD) (APS) 
 

Specyficzne zaburzenia uczenia się (SpLD) znajdują się wśród najczęściej 

diagnozowanych trudności w uczeniu się. Wśród ich przyczyn najczęściej wymienia się 

opóźnienia lub zaburzenia rozwoju umiejętności poznawczych, co z kolei wymaga 

podejmowania różnych rodzajów interwencji. W obowiązującym w krajach Unii Europejskiej 

Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, rewizja dziesiąta 

(International Statistical Classificatdion of Diseases and Related Health Problems, tenth 

revision), specyficzne zaburzenia uczenia się (SpLD) są określane mianem specyficznych 

zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych i są kodowane jako F-81. W ramach tej kategorii 

wyróżnia się: specyficzne zaburzenia czytania (F.81.0), specyficzne zaburzenia analizy 

dźwiękowo-literowej (F. 81.1), specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych 

(F.81.2), mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych (F.81.3), a także inne rozwojowe 

zaburzenia umiejętności szkolnych (F.81.8) (www.who.int). 

Pomimo licznych badań jakie były i są prowadzone w różnych ośrodkach naukowych 

na świecie jednoznaczna etiologia tego typu zaburzeń nie jest dokładnie znana. Przyjmuje się, 

że w ich powstawaniu biorą udział czynniki biologiczne, i w tym kierunku prowadzona jest 

współcześnie większość badań. Wśród tego typu czynników wykazano m.in. możliwe 



13 

	

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. 

 

	

13	

podłoże genetyczne (Pennington i Olson 2005; Demonet i wsp. 2004), związki z opóźnionym 

dojrzewaniem układu nerwowego (Habib 2000) czy też z mikrouszkodzeniami układu 

nerwowego (Habib 2004; Demonet i wsp. 2004). Wśród nowszych doniesień zwraca się 

uwagę m.in. na teorię deficytu fonologicznego (Swan i Goswami 1997; Pennington i Lefly 

2001), deficytu przetwarzania czasowego (Rice i Brooks 2004), czy deficytu móżdżkowego 

(Fawcett, Nicolson 2004). 

Równocześnie z prowadzeniem badań nad przyczynami specyficznych zaburzeń 

uczenia się opracowuje się i sprawdza skuteczność różnych metod interwencji pedagogicznej. 

Jak dotąd najczęściej stosuje się treningi funkcji poznawczych i różne metody stymulacji 

zmysłowej (zwłaszcza słuchowej). Jednak jak dotąd nie udało się jednoznacznie potwierdzić 

niezawodnej skuteczności którejś z nich. Zwykle niedługo po publikacji nowych doniesień o 

skuteczności jakiegoś sposobu postepowania pojawiają się publikacje krytyczne, wskazujące 

na niedostatki zastosowanej procedury badawczej (przede wszystkim zastosowanej metody 

badań), liczebności grupy osób badanych  lub poprawności wnioskowania. 

Jak dotąd, najbardziej skutecznym sposobem postepowania wydaje się  zatem 

dostosowywanie metod, form, środków dydaktycznych i organizacji procesu kształcenia do 

możliwości i potrzeb indywidualnych uczniów ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju. 
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4.2. Objawy specyficznych zaburzeń czytania – dysleksja (PARVI) 
 

Dysleksja jest zaburzeniem komunikacji językowej. Termin „dysleksja” pochodzi z języka 

greckiego i oznacza „trudności ze słowami” (dys-trudność, lexis-wyraz, czytanie). 

Termin dysleksja został po raz pierwszy użyty przez Berlin (1887), a „wprowadzony” przez 

Ortona  (1937). Zastąpił termin „ślepota na słowa”. 

„... Zespół dysleksji to zbiór wielu objawów, które wpływają na proces nauczania w zakresie 

czytania, pisania, organizacji czasu i przestrzeni” (Chanavoma, 2001). 

Podczas diagnozy i konsultacji należy wziąć pod uwagę, że dysleksja stanowi problem w: 

• procesie wizualnego i słuchowego postrzegania informacji; 

• pobieraniu informacji na różnych poziomach: sortowanie, rozdzielanie, 

organizowanie; 

• przetwarzaniu informacji; 

• zapamiętywaniu – głównie utrzymywaniu informacji w pamięci krótkotrwałej, co  

utrudnia lub uniemożliwia przetwarzanie bodźców i ich przechowywanie w pamięci 

długotrwałej; 

• odtwarzaniu informacji na poziomie językowym i motorycznym; 

Osoby z dysleksją osiągają co najmniej przeciętne lub powyżej przeciętnej wyniki 

badania ilorazu inteligencji (IQ). 
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Pierwsze objawy opóźnionego opanowywania umiejętności czytania występują we 

wczesnych latach szkolnych; wzrok i słuch funkcjonują prawidłowo; dzieci mają motywację 

do czytania; mają również duży potencjał edukacyjny; nie mają niepełnosprawności fizycznej 

ani problemów emocjonalnych związanych z czytaniem (Pavlidis, 1999). 

 

Jedna z teorii dotyczących przyczyn dysleksji twierdzi, że może być ona genetycznie 

uwarunkowana i podlega dziedziczeniu. 

 

Najczęstsze obserwowane objawy dysleksji są następujące: 

• zamiana lub mylenie liter podobnych pod względem kształtu (podobne graficznie)  

i/lub oznaczających głoski podobne pod względem brzmienia (podobne fonetycznie); 

• czytanie „litera po literze” lub „sylaba po sylabie”; 

• zamiana dźwięków lub sylab danego słowa; 

• zakłócenia lub brak rozumienia czytanych tekstów: 

• agramatyzm (błędy gramatyczne) podczas czytania poprawnych pod tym względem  

tekstów. 

Dysleksja jest zaburzeniem, które przejawia się również podczas czytania liter brajlowskich. 

W zależności od trudności możemy podsumować trudności w dwóch dużych grupach 

podstawowych. Pierwsza grupa odnosi się do niemożności lub trudności w nauce liter, a 

druga odnosi się do trudności w czytaniu słów i zrozumieniu znaczenia tekstów. 

Europejskie Stowarzyszenie Dysleksji (European Dyslexia Association – EDA) podaje 

następującą definicję: 

 

„Dysleksja jest odmiennym sposobem w nabywaniu i wykorzystywaniu umiejętności 

czytania, pisowni i pisania, który ma pochodzenie neurologiczne”. 

 

Definicja Międzynarodowego Stowarzyszenia Dysleksji (International Dyslexia Association - 

IDA, 1994) mówi, że jest to „neurologiczna, często rodzinnie uwarunkowana predyspozycja, 

która zakłóca nabywanie i przetwarzanie języka. Przejawia się jako trudności w postrzeganiu 

i wyrażaniu języka, w tym fonologiczne przetwarzanie czytania, pisania, pisowni, pisma 

ręcznego, a czasem nawet liczenia. Dysleksja nie jest wynikiem braku motywacji, wad 

zmysłów, nieodpowiedniego nauczania lub trudności związanych ze środowiskiem 
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społecznym. Mimo że dysleksja jest zaburzeniem na całe życie, osoby z dysleksją często 

pozytywnie reagują na podjętą w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób interwencję. ” 

 Trudności te zazwyczaj wynikają z językowego deficytu fonologicznego, który jest 

często nieoczekiwany w stosunku do prawidłowego poziomu innych zdolności poznawczych i  

prowadzonego skutecznego nauczania w klasie. 

Drugorzędne konsekwencje mogą obejmować problemy z rozumieniem czytanego tekstu i 

ograniczonymi doświadczeniami czytania, które z kolei mogą utrudniać rozwój słownictwa i 

wiedzy akademickiej. 

 Wiele krajów i organizacji przyjęło tę definicję (możesz dowiedzieć się więcej o tym, 

jak osiągnięto konsensus w sprawie tej definicji: Definicja Consensus Project. 

https://www.eda-info.eu/dyslexia-in-europe). 
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4. 3. Objawy specyficznych zaburzeń pisania – dysgrafia i dysortografia (PARVI) 
 

 

 Termin dysgrafia odnosi się do trudności w pisaniu i jest to specyficzne zaburzenie 

występujące zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Bardzo często wszelkiego rodzaju problemy 

pojawiające się podczas pisania są uważane za dysgrafię. Jednak z diagnostycznego punktu 

widzenia m.in. następujące przypadki nie powinny być uznawane za dysgrafię: 

- „leniwe” pisanie (brak motywacji); 

- niedostateczne doświadczenie (zaawansowanie) w pisaniu 

- brak koncentracji podczas pisania. 
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Niektóre z powyższych sposobów pisania mogą pojawić się w piśmie osoby dotkniętej 

dysgrafią, ale nie są one specyficzne. Specyficzne objawy dysgrafii to: 

• skurcze palców podczas pisania; 

• zakłócenie proporcji pomiędzy zapisywanymi literami (litery bardzo duże obok bardzo 

małych); 

• mieszanie drukowanych i pisanych liter w tekście pisanym; 

• bardzo wolne tempo pisania (pomimo starań), zwłaszcza w czasie pisania dłuższych 

tekstów; 

• zapominanie słów jakie należy zapisać i potrzeba częstego ich powtarzania podczas 

zapisywania; 

• zmienny kierunek pisania (część wyrazu/tekstu zapisana od lewej do prawej, część od 

prawej do lewej, na zmianę) 

• niewłaściwy chwyt pisarski (narzędzie pisarskie trzymane w złym miejscu, za blisko 

lub za daleko od piszącej końcówki, nieprawidłowo ułożone palce na narzędziu, itp.); 

• niezdolność do zachowania poprawnego układu pisma na stronie (rozplanowania 

przestrzennego). 

  

 Każdy kraj określa własne kryteria wskazujące na„ dysgrafię ”według: 

• rodzaju elementów graficznych lub symboli używanych w piśmie w odpowiednim 

języku; 

• rodzaju najczęstszych błędów w procesie pisania; 

• specyfiki języka mówionego 

• wpływu na społeczno-kulturowe funkcjonowanie osoby doświadczającej trudności w 

mowie pisanej. 

 

Najpoważniejszą postacią dysgrafii jest agrafia, która oznacza całkowity brak umiejętności 

pisania, który nie ma zawiązku np. z niepełnosprawnością intelektualną. Zwykle łączy się z 

niskim poziomem sprawności motorycznych w obrębie rąk. Może także utrudniać 

prawidłowy przebieg procesu koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

 

 Dysortografia jest zaburzeniem w zakresie zapisu poprawnego pod względem 

ortograficznym. Zwykle łączy się z dysleksją, ale czasami może występować w postaci 
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izolowanego zaburzenia. Głównym objawem dysortografii jest popełnianie błędów 

ortograficznych (mylenie liter typu u-ó, ch-h, rz-ż, ą-a, ę-e, ą-om, ę-em, ni-ń, ci-ć, itp.), 

pomimo często bardzo dobrej znajomości zasad ortograficznych. 

 

 

Bibliografia: 
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4. 4. Objawy specyficznych zaburzeń umiejętności matematycznych – dyskalkulia  
(APS) 

 

Specyficzne rozwojowe zaburzenie umiejętności matematycznych (kod F.81.2 w  

ICD-10), potocznie nazywane dyskalkulią (MD) lub dyskalkulia rozwojową (DD), dotyczy 

około 3-6% populacji uczniów (Kucian & von Aster 2015).  

Niektórzy autorzy twierdzą, iż objawy dyskalkulii pozostają w relacji do wieku i etapu 

kształcenia, a niektórzy również, że jest możliwe wyodrębnienie podtypów dyskalkulii. 

 W przypadku młodzieży i młodych dorosłych do najczęściej wymienianych w 

literaturze objawów dyskalkulii w środowisku edukacyjnym należą m.in. trudności z: 

• wykonywaniem rachunków w myślach (nawet młodzież i uczniowie szkół 

średnich liczą na palcach, konkretach, za pomocą technik rysunkowych itp.), 

wykonywaniem rachunków różniczkowych, myśleniem algorytmicznym  

• operowaniem pojęciami matematycznymi, takimi jak np. czas, liczby 

całkowite, zmienne itd. 

• operowaniem w przestrzeni (np. w trójwymiarze) 

• wykonywaniem zadań wymagających zapisywania liczb, ręcznym 

programowaniem działania urządzeń elektronicznych 

• poprawnym odczytywaniem liczb 

• poprawnym operowaniem osią liczbową i przestrzennymi reprezentacjami 

liczb (np. określaniem pozycji liczb dodatnich i ujemnych na osi liczbowej, 

pozycji liczb rosnących lub malejących, itd.) (por. Gut 2016, s. 70) 



19 

	

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. 

 

	

19	

• porównywaniem wartości liczbowej cyfr arabskich, w odróżnieniu od 

porównywania liczebności elementów w zbiorach, z czym trudności nie mają 

• rozwiązywaniem problemów dnia codziennego, jak np. przeliczaniem 

pieniędzy, szacowaniem kosztów zakupów, myleniem numerów autobusów, 

pamiętaniem ważnych dat (urodzin, rocznic itp.), orientacja kierunkową i w 

przestrzeni, szacowaniem czasu potrzebnego na wykonanie danej czynności i 

orientacją w czasie, zapamiętywaniem i przewidywaniem kolejności ruchów, 

zebranych lew, np. w czasie gier karcianych, planszowych itd. 
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5. Objawy zaburzeń w komunikacji werbalnej i niewerbalnej (apraksja, 
dyzartria, zaburzenia głosu, jąkanie, zaburzenia wzrokowo-
przestrzenne) (PARVI) 

 

 

 Zaburzenia komunikacji dzielą się na dwie główne grupy: zaburzenia języka (jako 

systemu) i zaburzenia mowy (jako dźwiękowej formy realizacji systemu języka). Zaburzenia 

mowy dotyczą zwłaszcza artykulacji (wymowy) i fonacji (głosu). Zaburzenia językowe to 

nieprawidłowości w rozwoju języka mówionego i pisanego. 

1. Zaburzenia głosu (dysfonia). Zaburzenia głosu wpływają na jakość głosu, który jest 

potrzebny do realizacji głośnej wypowiedzi językowej. Do zaburzeń głosu zalicza się: 

• dysfonię – do objawów której należą zakłócenia wysokości, siły i barwy 

wydobywanego głosu. 

• afonię – całkowity bezgłos, niemożność wydobycia głosu. 
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• rynofonię – zakłócenia toru oddychania w czasie mówienia (mowa nosowa, nosowe 

zabarwienie wymowy głosek tzw. ustnych, które w prawidłowej wymowie powstają w 

czasie wydostawania się powietrza wyłącznie przez jamę ustną, np. samogłoski w j. 

polskim). 

 

 

2. Zaburzenia artykulacji (dyslalia). Zaburzenie artykulacji oznacza, że stała cechą mowy 

danej osoby jest nieprawidłowa wymowa określonych dźwięków mowy. W czasie mówienia 

głośnego występują trudności w artykulacji jednego lub kilku dźwięków z jednej grupy 

fonetycznej, a także nieprawidłowe artykułowanie dwóch lub więcej dźwięków z różnych 

grup fonetycznych. W zależności od określonego zaburzenia występuje 

pominięcie/zastąpienie/zniekształcenie pojedynczego dźwięku lub wielu dźwięków. 

Jeżeli osoby z dyslalią prawidłowo rozwijają się pod względem intelektualnym, nie mają wad 

narządów zmysłów ani wad narządu mowy zwykle maja trudności wyłącznie z wymową. 

Popełniane przez nich błędy artykulacji są stałe i powtarzalne. Dyslalia może występować 

jako zaburzenie izolowane lub być rezultatem innego zaburzenia, które ją wywołuje, na 

przykład deficytu intelektualnego lub sensorycznego. W takich przypadkach błędy są zwykle 

poważniejsze i występują w większej liczbie niż w tzw. dyslalii prostej. 

W innych rodzajach dyslalii zaburzenia artykulacji mogą być wynikiem nieprawidłowej 

budowy aparatu artykulacyjnego, źle ustawionych szczęk, zbyt dużego odstępu między 

górnymi i dolnymi zębami, nieprawidłowo zbudowanych zębów (zbyt małych lub zbyt 

dużych), nieprawidłowej wielkości i/lub nieprawidłowo zbudowanego języka czy 

podniebienia, skróconego wędzidełka podjęzykowego, jak i wielu i innych przyczyn.  

3. Zaburzenia płynności mowy. Najczęstszym zaburzeniem płynności mowy jest jąkanie. 

Podczas jąkania zakłócona jest współpraca między oddychaniem, fonacją i artykulacją, której 

rezultatem jest zaburzenie płynności mowy. W czasie mówienia dochodzi do kilkukrotnego 

powtarzania tych samych dźwięków, sylab, słów, przedłużania dźwięków, zablokowania 

płynności mowy, skurczy mięśni narządów biorących udział w tworzeniu mowy, zaburzeń 

oddychania podczas mówienia i wielu innych. 

4. Dyzartria to zaburzenie mowy spowodowane zaburzoną kontrolą mięśni narządów 

biorących udział w tworzeniu mowy i unerwienia narządów mowy. Niektóre z symptomów to 

niezrozumiała mowa, wolne tempo, upośledzona płynność, słaby głos, powierzchowne 

oddychanie, trudności w wymawianiu dźwięków, zastępowanie dźwięków. Osoby z dyzartrią, 
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pomimo czasami bardzo poważnych trudności z mową (o ile nie mają silnych ograniczeń 

motorycznych kończyn górnych zwykle )  

5. Dyspraksja/apraksja to zaburzenie będące konsekwencją miejscowego uszkodzenia 

ośrodkowego układu nerwowego. Mówimy tu już nie tylko o objawach w postaci zaburzeń 

artykulacji ale o upośledzeniu organizacji, planowania i kontroli ruchów, w tym także ruchów 

artykulacyjnych. W przebiegu dyspraksji charakterystyczna jest szeroka gama nietrwałych 

błędów artykulacji, zamiany dźwięków, dodawania, powtarzania i rozszerzania dźwięków a 

także m.in. trudności w płynnym wykonywaniu czynności pisania czy prawidłowym 

posługiwaniem się przyborami szkolnymi. 

6. Inne zaburzenia systemu języka. Do zaburzeń języka jako systemu zalicza się także 

następujące: alalię - ogólny brak rozwoju systemu językowego i brak mowy, zaburzenia 

komunikacji językowej związane z autyzmem; zaburzenia języka będące wynikiem głębokiej 

lub lżejszej ale nieskompensowanej wady narządu słuchu; zaburzenia językowe związane z 

niepełnosprawnością intelektualną; afazja – dezintegracja systemu języka i mowy  w wyniku 

organicznego uszkodzenia mózgu następującego już po opanowaniu komunikacji językowej. 

7. Zaburzenia wzrokowo-przestrzenne. Wizualny deficyt przestrzenny to niezdolność do 

interpretacji, organizacji, analizy lub syntezy elementów przestrzennych przekazu wizualnego 

przy braku niepełnosprawności narządu wzroku. Uczeń ma słaby charakter pisma lub grafiki. 

Gubi miejsce podczas czytania i pomija ważne szczegóły lub liczby na stronie. Zaburzenie 

przetwarzania wzrokowego lub zaburzenie percepcyjne oznacza utrudnioną zdolność 

rozumienia informacji pobieranych za pośrednictwem wzroku nieuwarunkowana wadami 

budowy lub nieprawidłowym funkcjonowaniem samego narządu wzroku. Trudności z 

przetwarzaniem wizualnym wpływają na sposób interpretacji lub przetwarzania informacji 

wzrokowych przez mózg. 
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6. Wybrane najskuteczniejsze strategie wspomagania uczenia się 
(PARVI) 
 

 Specyficzne trudności w uczeniu się w większości przypadków utrudniają pomyślny 

przebieg procesu kształcenia i powodują trudności w zdobyciu i wykonywaniu wybranego 

zawodu. W kontekście kształcenia i szkolenia zawodowego trudności tego rodzaju możemy 

podsumować w następujący sposób: 

• Informacje wydrukowane są przyswajane w wolniejszym tempie. Trudności mogą 

wynikać z niemożności rozpoznania poszczególnych symboli, pomijania słów, 

powtarzania czytania akapitów lub trudności z koncentracją; 

• Informacje audio są przyswajane w wolniejszym tempie. Często uczniowie ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z powodów uwarunkowanych 

neurologicznie, nie z własnej woli,  są w stanie utrzymać koncentrację uwagi znacznie 

krócej niż przeciętny człowiek. 

• Niektórzy uczniowie napotykają trudności z myśleniem abstrakcyjnym, które stanowią 

problem gdy trzeba zrozumieć kontekst takich tematów jak np. filozofia, logika czy 

psychologia. 

• Wdrażanie reguł gramatycznych, specyficzne błędy wynikające z dysleksji, a także 

odwracanie / zastępowanie słów w zdaniach, powodują trudności w przygotowaniu 

pisemnych materiałów niezbędnych do szkolenia lub pracy. Matematyczne obliczenia 

i zadania problemowe w matematyce również sprawiają trudności. Trudności te 

można łatwo pokonać za pomocą nowych technologii. 

• Jednym z najczęstszych problemów jest planowanie i zarządzanie czasem - zarówno 

czas wolny, jak i czas szkolny. Utrudnia to śledzenie nadchodzących zadań, 

rozwiązywanie problemów w określonym czasie i dotrzymywanie terminów. 

 

 

Tabela 1 podsumowuje ogólne trudności i mocne strony młodych ludzi z SPLD. Może to być 

dobry punkt wyjścia pomagający zrozumieć jak odblokować pełny potencjał ucznia: 

 

Tabela 1. Typowe trudności i mocne strony osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu 

się (SpLD) 
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Typowe trudności prowadzące do 

mniejszej wydajności ucznia 

Mocne strony mogące pomóc w rozwijaniu 

potencjału ucznia 

Trudności w czytaniu, pisaniu, pisowni, 

wyrażaniu myśli.  

Używanie myślenia symbolicznego w celu 

poprawienia możliwości zapamiętywania lub 

technik poprawiających umiejętność czytania 

przyczyni się do lepszego czytania i pisania, 

zapamiętywania oraz stosowania reguł 

gramatycznych. 

 

Podążanie za instrukcją w określonym 

porządku i przechowywanie informacji. 

Koncepcyjne myślenie i niestandardowe pomysły 

połączone z umiejętnością tworzenia map myśli 

pomoże śledzić kolejność elementów zawartych w 

instrukcji. 

Orientacja w czasie i w przestrzeni Kreatywność i myślenie lateralne (myślenie w 

bok) (termin wprowadzony w roku 1967 przez 

Edwarda de Bono) może pomóc w orientacji w 

czasie i w przestrzeni. 

Trudności z organizacją codziennych 

zadań  

Dzięki twórczemu (pomysłowemu) myśleniu i 

różnym schematom (szablonom) pomagającym w 

uporządkowaniu codziennych zadań można z 

powodzeniem osiągnąć założone cele. 

Source: Buzan,  T. (2006). The Buzan study skills handbook. The shortcut to success in your 
studies with mind mapping, speed reading and winning  memory techniques (Mind Set).  
BBC. 
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Niniejsza tabela przedstawia dobre praktyki i pomysły, które pomogą zoptymalizować proces 

uczenia się i zaoferować lepsze wsparcie młodym ludziom z SpLD, ale także wszystkim 

innym uczniom. 

 

 

А.3.1. Problems with memory, reading, writing, spelling, expression of thought 

 Dysleksja, dysgrafia i dysortografia to najczęstsze rodzaje specyficznych trudności w 

uczeniu się, których głównymi objawami są trudności w nabywaniu umiejętności czytania, 

pisania, ortografii, wyrażania myśli, rozumienia czytanych informacji i ich interpretacji. 

         Przeciętny czytelnik czyta około 200-240 słów na minutę. Kiedy czytamy, nasze oczy 

wykonują małe okresowe „skoki”, zatrzymują się lub „skupiają”, aby przejrzeć tekst. Oczy 

nie poruszają się płynnie i ciągle w tę samą stronę, aby móc odczytać informację muszą móc 

się na ułamki sekund zatrzymać. Oczy osób z dysleksją często poruszają się 

„nierównomiernie” po zamieszczonym na stronie tekście. Prowadzi to do błędnego 

interpretowania liter, nieprawidłowego czytania słów i niezrozumienia informacji. 

 

Praktyczna porada: 

 

Wskazane jest, aby uczniowie używali ołówka, drewnianego lub plastikowego wskaźnika lub 

linijki, aby podążać za tekstem, aby oczy pozostały skupione, a mózg zrozumiał czytane 

informacje. Każdy uczeń musi sam rozpoznać co pomaga mu śledzić tekst i nie gubić się w 

tekście zapisanym na stronie. Taka pomoc jest lepsza niż podążanie za palcem. Jeżeli 

ktokolwiek inny pomaga uczniowi w czytaniu, powinien czytać na głos, aby pomóc uczniowi 

zbudować własny rytm czytania. Można dokonać oceny optometrycznej widzenia. Zalecane 

są ćwiczenia poprawiające widzenie peryferyjne. 

 

 Ludzkie oko jest zaprojektowane w unikatowy sposób. Podczas czytania zachodzi 

centralne ogniskowanie, które angażuje 20 procent pojemności receptorów światła w oku. 

Pozostałe 80 procent dotyczy widzenia peryferyjnego. Dobre widzenie peryferyjne pomaga 

zobaczyć większy fragment tekstu podczas czytania. Umiejętność widzenia peryferyjnego 

można ćwiczyć, np.: 
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W ćwiczeniu użyj tekstu z wystarczająco dużymi literami. Oczy powinny być całkowicie 

zrelaksowane. Wybierz słowo na środku strony i na środku wiersza. Skup na nim wzrok.  

Skupiając wzrok na środku strony i środku wiersza staraj się przeczytać wyrazy po prawej i 

po lewej stronie od centralnego słowa. To samo dotyczy słów powyżej i poniżej. To nie jest 

łatwe zadanie. Wymaga kilku prób. 

 

А.3.2. Zapamiętywanie ciągów informacji 

 

 Jak pomóc w zrozumieniu, uczeniu się i zapamiętywaniu informacji z danej lekcji? 

Ludzki mózg ma tendencję do zauważania i zapamiętywania rzeczy, które miały silny wpływ 

na zmysły (smak, zapach, dotyk, słuch, wzrok). Koncentruje się na tworzeniu sekwencji, 

rysowaniu zdjęć, ale potrzebuje pomocy w zapamiętywaniu faktów, liczb lub innych ważnych 

informacji. 

Sposobem, który pomaga pamięci, jest mnemonika (mnemotechnika). Słowo „mnemonics” 

pochodzi od greckiego słowa mnemon, co oznacza „zapamiętywanie”. Osoba uzywająca 

mnemoniki (mnemotechniki) działa pobudzając wyobraźnię i używając słów lub wrażeń, aby 

zachęcić mózg do tworzenia skojarzeń. Wyobraźnia i skojarzenia są podstawą wszystkich 

technik zapamiętywania. Książki Tony'ego Buzana: „Jak szybko czytać i łatwo 

zapamiętywać”, „Jak najlepiej wykorzystać swój umysł” czy „Szybka pamięć” zawierają 

więcej informacji na ten temat. Dobrą praktyką jest uczenie uczniów, jak komponować mapy 

myśli lub przedstawiać lekcje za pomocą map myśli. 

Oto krótkie podsumowanie metody BOST, a jako przykład mapa myśli lekcji IT 

zatytułowanej „Tworzenie i edycja tekstu”. 

 

Człowiek myśli na dwa sposoby: liniowy i obrazowy. Mówimy, piszemy, czytamy zdania. 

Zdania składają się ze słów, które są logicznie ze sobą powiązane, a słowa składają się z liter. 

Jest to liniowa reprezentacja i przechowywanie informacji. Jednakże ludzki mózg jest w 

stanie odbierać informacje, które nie są uporządkowane liniowo, i robi to codziennie, i 

nieprzerwanie kiedy obserwujemy świat, kiedy patrzymy na obrazy lub zdjęcia, kiedy 

rozpoznajemy znaki. 

       W centrum programu BOST Tony'ego Busana jest myślenie całym mózgiem. W tej 

metodzie słowa kluczowe i kluczowe obrazy odgrywają najważniejszą rolę. Chodzi o 

kojarzenie znaczeń z obrazami. Takie myślenie T. Busan nazywa radiant thinking  (myślenie 
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promieniste). Mapy myśli mogą przyczynić się do pełnego wykorzystania zasobów ludzkiego 

mózgu do nauki i zapamiętywania. 

     Mapy myśli reprezentują sieć graficznego organizowania, kategoryzowania i 

przechowywania informacji, przy użyciu słów kluczowych i obrazów, z których każde 

„przechowuje” określone wspomnienia i przywołuje nowe myśli i pomysły. Każda 

ulokowane wspomnienie na mapie myśli jest kluczem, który otwiera akty, pomysły i 

informacje; uwalnia także pełny potencjał mózgu. 

Aby stworzyć mapę myśli za pomocą metody BOST, potrzebujemy białej kartki papieru. 

Ustawiamy ją poziomo. W środku umieszczamy, rysujemy lub prezentujemy za pomocą słów 

kluczowych główny obraz. To jest główny cel. Następny krok określa główne pomysły. Będą 

to linie, na których których „zawiesimy” nasze myśli, reprezentowane przez słowa lub 

obrazy, które automatycznie spowodują, że nasz mózg zacznie myśleć. Wskazane jest 

stosowanie symboli, obrazów, różnych czcionek, zróżnicowanych grubości liter i wielu 

kolorów z pewną symboliką, na przykład: najważniejsze w kolorze czerwonym, dodatkowe 

informacje w kolorze zielonym, podstawowy kolor - niebieski itp., Strzałki i znaki, kody 

(zakładki, krzyże, kółka, wyróżnianie...). Powinniśmy używać tylko jednego słowa 

kluczowego w wierszu, które jest napisane drukowanymi literami. Najlepiej, jeśli linia jest tak 

długa jak słowa, najlepiej jedno lub dwa, nie więcej. 

 

  
Źródło: TI4PES project 
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А.3.3. Orientacja w przestrzeni i czasie oraz organizacja działań w życiu codziennym 

 

 Aby uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mogli osiągnąć 

optymalny rezultat uczenia się powinny być jasno określone zarówno ostateczny cel, jak i 

wszystkie etapy pracy prowadzącej do osiągnięcia tego celu. Tacy uczniowie powinni 

otrzymać pomoc w jasnym zdefiniowaniu krótko- i długoterminowych celów. W wykonaniu 

powierzonych zadań może pomóc młodym ludziom kalendarz z zaznaczonymi datami 

wykonania poszczególnych prac. W tym celu można użyć standardowego kalendarza z 

wolnym miejscem na notatki lub osobnego kalendarza specjalnie utworzonego przy użyciu 

innego oprogramowania. 

 U podstaw organizacji zajęć i obowiązków oraz czasu wolnego leży samoorganizacja i 

samokontrola. 

Jeśli młody człowiek ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się nie potrafi sam się 

kontrolować, możesz poprosić bliskiego przyjaciela lub członka rodziny o współpracę. 

       Metoda prowadzenia dokumentacji polecana przez Cornella może pomóc w organizacji 

procesu uczenia się. Istota metody jest następująca: kartka papieru jest podzielona na trzy 

części. Górna część podzielona jest pionowo na dwie części w stosunku 3: 1. W szerszej 

lewej części uczniowie robią notatki podczas wykładu. W węższej prawej części uczniowie 

piszą tylko słowa kluczowe dla każdego akapitu. Dół kartki jest oddzielony linią poziomą i 

przeznaczony na „Podsumowanie”. W sekcji „Podsumowanie” uczniowie zapisują 

najważniejszą część strony za pomocą tylko 1-2 zdań. 

 

А.3.4. Technika „Żółw” 

 

 Ta technika pomoże pokonać nagromadzone wewnętrzne napięcie i stres 

spowodowane trudnościami. Gdy żółw napotka trudności, przeszkodę lub niebezpieczeństwo, 

chowa się w skorupie, aż wszystko zniknie. Użyj słowa „żółw” jako sygnału dla uczniów, aby 

„ukryli się” w sobie, dopóki sytuacja się nie uspokoi, dopóki błąd, który popełnili, zostanie 

ponownie rozpatrzony i poprawiony lub póki nie pierwsza fala stresu przed egzaminem. 

Pozycja ciała jest następująca: podbródek - przylegający do klatki piersiowej, wzrok - 

opuszczony na ziemię, ramiona ułożone wzdłuż ciała i dłonie zwinięte w pięści. W tej pozycji 

uczniowie liczą do 10 i rozluźniają mięśnie ciała. 
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