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Wstęp 
 

Niepełnosprawność w uczeniu się jest terminem używanym do opisania trudności w takich 

umiejętnościach jak pisanie, czytanie, działania arytmetyczne, mówienie i rozumowanie 

(APA, 2013). W niektórych krajach terminy "niepełnosprawność w uczeniu się", "zaburzenie 

uczenia się" i "trudności w uczeniu się" są używane zamiennie, w innych - dokonuje się 

między nimi wyraźnego rozróżnienia. Niezależnie jednak od tego, która z opcji jest 

stosowana, faktem jest, że wiele dzieci, które mają problemy w szkole, jest często 

wykluczanych z zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z powodu słabych umiejętności uczenia 

się. Ich trudności powodują coraz wyraźniejszy brak zainteresowania całą nauką szkolną i 

spadek poczucia własnej wartości, co często skutkuje niskimi wynikami w nauce, 

przedwczesnym kończeniem szkoły i niedostateczną realizacją w późniejszym życiu, a tym 

samym wpływa na ich samopoczucie. Innym poważnym problemem jest to, że tylko niewielki 

odsetek dzieci, które mają trudności w nauce, jest rozpoznawany wystarczająco wcześnie, co 

oznacza, że nie otrzymują one wsparcia, którego potrzebują, aby odnieść sukces. 

Zgodnie z Europejskim Filarem Praw Socjalnych (Dec.2017) "każdy ma prawo do wysokiej 

jakości edukacji włączającej...", co oznacza, że wszyscy uczniowie powinni być mile widziani 

w każdej szkole w regularnych klasach i wspierani w nauce, wnoszeniu wkładu i 

uczestniczeniu we wszystkich aspektach życia szkolnego.  

Dane statystyczne, zebrane i opublikowane przez Europejską Agencję ds. Potrzeb 

Specjalnych i Edukacji Włączającej, dają wgląd w odsetek dzieci ze SPE w całej populacji 

szkolnej w każdym kraju (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 

2018). A statystyki pokazują, że liczba uczniów, którzy napotykają różnego rodzaju trudności 

w nauce, w ostatnich dekadach stale rośnie.  Oznacza to, że coraz więcej dzieci i młodzieży w 

wieku szkolnym potrzebuje specjalnej pomocy i wsparcia. 

Raport Światowej Organizacji Zdrowia stwierdza, że liczba pedagogów jest niewystarczająca, 

aby zaspokoić potrzeby edukacyjne uczniów z trudnościami w uczeniu się. Odsetek 

nauczycieli szkół podstawowych, którzy uczestniczyli w szkoleniach na temat dysleksji lub 

innych trudności w uczeniu się, jest dość niski, a większość z nich przyznała, że potrzebuje 

głębszej wiedzy i szkoleń na temat rozpoznawania tych trudności oraz skuteczniejszego 

wspierania uczniów z problemami Badanie przeprowadzone wśród młodych nauczycieli (w 

ciągu pierwszych 5 lat ich praktyki nauczycielskiej) wykazało, że tylko około 40% z nich 

przeszło krótki kurs na temat trudności w uczeniu się podczas studiów. Biorąc pod uwagę, że 

umiejętności czytania i pisania są rozwijane w pierwszej klasie szkoły podstawowej, można 

się spodziewać, że nauczyciele szkół podstawowych będą mieli większe szanse zetknięcia się 

z uczniami z trudnościami w uczeniu się niż nauczyciele innych przedmiotów. Dlatego też 

najważniejszymi aktorami w rozpoznawaniu tych uczniów są nauczyciele szkół 

podstawowych.  

Obecne technologie, które mogą być wykorzystywane do celów edukacyjnych, mają ogromny 

potencjał, by zaspokoić potrzeby edukacyjne dzieci z trudnościami w uczeniu się. Dobór 

odpowiednich technologii wspomagających poprawiłby ich motywację i jakość życia. 

Nauczyciele szkół podstawowych i nauczyciele o specjalnych potrzebach edukacyjnych (obie 

grupy są uprawnione do udzielania dodatkowego wsparcia uczniom z trudnościami w uczeniu 



 

 

się) jeszcze bardziej potrzebują poznać i przyswoić innowacyjne praktyki za pomocą 

aktualnych narzędzi i zasobów technologicznych, a także samodzielnie tworzyć wysokiej 

jakości cyfrowe materiały edukacyjne. Niemniej jednak, większość nauczycieli w okresie 

przed rozpoczęciem pracy zawodowej nie posiada wystarczającej wiedzy i umiejętności, by 

zaadaptować tę technologię w środowisku edukacyjnym. Ponadto, zarówno nauczyciele 

przed, jak i w trakcie kształcenia mają niewystarczającą wiedzę i umiejętności w zakresie 

projektowania, rozwoju i adaptacji bogatych środowisk edukacyjnych. Dla wielu nauczycieli 

integracja technologii ze środowiskiem uczenia się jest złożonym i trudnym zagadnieniem. 

Dlatego potrzebują oni wsparcia technicznego i pedagogicznego, by zapewnić swoim 

uczniom z trudnościami w nauce efektywne środowisko uczenia się. 

Zawód nauczyciela stoi w obliczu szybko zmieniających się wymagań, które wymagają 

nowego, szerszego i bardziej zaawansowanego zestawu kompetencji niż dotychczas. 

Wszechobecność urządzeń i aplikacji cyfrowych wymaga w szczególności od nauczycieli 

rozwijania kompetencji cyfrowych. 

Głównym celem tego podręcznika jest dostarczenie nauczycielom szkół podstawowych oraz 

młodym nauczycielom, którzy są na początku swojej kariery pedagogicznej, pogłębionej 

wiedzy na temat trudności w uczeniu się i kompetencji cyfrowych, dzięki czemu będą oni 

bardziej efektywni w swojej pracy i będą lepiej służyć potrzebom wszystkich swoich 

uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROZDZIAŁ 1: TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ: DEFINICJE, 

KLASYFIKACJA, TEORIE 

1. POJĘCIA, RÓŻNE SPOSOBY ZROZUMIENIA 

1.1. DEFINICJE 

Przez lata różne środowiska naukowe, grupy naukowców, organizacje i instytucje podawały 

rozmaite definicje tego, czym są trudności w uczeniu się i czym są problemy z nauką. Istnieje 

wiele cech wspólnych między tymi definicjami, ale także pewne różnice. Istnieją również 

różnice w opiniach na temat tego, czy należy rozróżniać te dwa pojęcia, czy też można je 

stosować zamiennie. Rozumienie i stosowanie tych pojęć jest różne w zależności od kraju (i 

odpowiednio przyjętych definicji i klasyfikacji); nawet w krajach, w których mówi się tym 

samym językiem (np. USA, Wielka Brytania, Australia). Poniżej przedstawiono kilka 

najczęściej używanych definicji, jak również definicje przyjęte w krajach partnerskich projektu.  

1.1.1. NJCLD (National Joint Committee on Learning Disabilities) 

W Stanach Zjednoczonych istnieje organizacja znana jako NJCLD (National Joint Committee 

on Learning Disabilities), która skupia przedstawicieli różnych organizacji zaangażowanych w 

edukację i dobro osób z trudnościami w uczeniu się. Zgodnie z definicją przyjętą przez NJCLD, 

pojęcie "trudności w uczeniu się" jest wskaźnikiem znaczącej rozbieżności między oczywistą 

zdolnością dziecka do nauki a osiąganymi przez nie wynikami. Określono kilka kryteriów 

pozwalających na zdefiniowanie trudności jako zaburzeń w uczeniu się. Jednym z tych 

kryteriów jest obecność dysfunkcji w ośrodkowym układzie nerwowym. Jest to jednak 

sprzeczne z faktem, że wiele osób z zaburzeniami centralnego układu nerwowego (np. 

porażenie mózgowe) nie ma trudności w uczeniu się. NJCLD zwraca uwagę, że trudnościom w 

uczeniu się mogą towarzyszyć niepełnosprawności o różnym charakterze, ale nie ma między 

nimi bezpośredniego związku. Dlatego specjaliści prowadzący badanie i ocenę zaburzeń 

uczenia się powinni być szczególnie ostrożni i precyzyjni.(NJCLD, 1987)  

1.1.2. Okrągły stół LD (2002) 

W 2002 roku odbył się Okrągły Stół na temat zaburzeń uczenia się (LD Roundtable), w którym 

uczestniczyło dziesięć wiodących organizacji w tej dziedzinie. Po dyskusjach sformułowano 



 

 

następującą definicję zaburzeń uczenia się, a w szczególności specyficznych trudności w 

uczeniu się: Grupa zaburzeń wpływających na proces uczenia się i poznania. Są one uważane 

za specyficzne w tym sensie, że każde z tych zaburzeń ma znaczący wpływ na stosunkowo 

ograniczony aspekt procesu uczenia się i wyniki w nauce. Specyficzne trudności w uczeniu się 

mogą występować w połączeniu z innymi zaburzeniami (np. niepełnosprawnością 

intelektualną, zaburzeniami zachowania, brakiem możliwości uczenia się lub pierwotnymi 

deficytami sensorycznymi), ale nie są konsekwencją tych równoczesnych deficytów. (Reschly, 

D.J.; Hosp, J.L.; Schmied, C.M., 2003; Bradley, R.; Danielson, L.C.; Hallahan, D.P., 2002)  

1.1.3. DSM-5 (Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne) 

Kwestia określania zaburzeń uczenia się wywołuje znaczące i nieustające kontrowersje wśród 

specjalistów. Termin "zaburzenia uczenia się" nie występuje w DSM-4 (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders), ale w 2013 roku został dodany w najnowszym wydaniu 

katalogu Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - DSM-5. To nowe wydanie zawiera 

sekcję dotyczącą zaburzeń o podłożu neurologicznym, w tym specyficznych trudności w 

uczeniu się, a także zaburzeń komunikacyjnych i motorycznych. Specyficzne trudności w 

uczeniu się według DSM-5 obejmują trudności w czytaniu, pisaniu i matematyce. Jednocześnie 

DSM-5 nie ogranicza trudności w uczeniu się do konkretnej diagnozy, takiej jak trudności w 

czytaniu, matematyce czy pisaniu. Zamiast tego zastosowano jedno kryterium diagnostyczne, 

opisujące deficyty w zakresie ogólnych umiejętności akademickich, które zawierało 

szczegółową charakterystykę specyficzną dla obszarów czytania, matematyki i wypowiedzi 

pisemnej. (DSM-5,2013) 

1.1.4. ICD-10 (Światowa Organizacja Zdrowia) 

W ostatniej edycji ICD Światowej Organizacji Zdrowia (ICD-10), wydanej w 2016 roku, cały 

zakres zaburzeń uczenia się opisany jest pod kodem F81 - Specyficzne zaburzenia rozwojowe 

umiejętności scholastycznych. Obejmuje on zaburzenia, w których normalne wzorce 

nabywania umiejętności są zaburzone na wczesnych etapach rozwoju dziecka. Nie jest to po 

prostu konsekwencja braku możliwości uczenia się, nie jest to tylko wynik upośledzenia 

umysłowego i nie jest to spowodowane jakąś formą nabytego urazu mózgu lub choroby. 

Zaburzenia uczenia się obejmują kilka obszarów, w nabywaniu których jednostka napotyka na 

charakterystyczne trudności, zazwyczaj spowodowane nieznanymi czynnikami. Kiedy 

mówimy o "typowych trudnościach w uczeniu się", nie wyklucza to możliwości efektywnego 



 

 

uczenia się na różne sposoby (przy użyciu różnych metod i strategii). Dlatego bardziej trafne 

byłoby stwierdzenie, że niektóre osoby mają specyficzne różnice w uczeniu się, co pozwoliłoby 

uniknąć błędnego klasyfikowania ich jako osoby niepełnosprawne i niezdolne do uczenia się, 

co nadaje im negatywną etykietę. 

1.1.5. Inne 

Learning Disability Association (LDA) rozważa trzy aspekty definicji tego, co stanowi 

niepełnosprawność w uczeniu się: praktyczny, medyczny i prawny. To co te trzy definicje mają 

wspólnego to fakt, że zaburzenia uczenia się są związane z deficytami w jednym lub więcej 

procesach psychologicznych, które mogą przejawiać się w trudnościach w opanowaniu 

pewnych elementów uczenia się, takich jak czytanie, pisanie, matematyka. 

Z praktycznego punktu widzenia, trudności w uczeniu się (czasami używa się terminu 

"specyficzne trudności w uczeniu się") są pojęciem uogólniającym, które obejmuje szeroki 

zakres zaburzeń uczenia się o podłożu neurologicznym. Zaburzenia te dotyczą percepcji 

wzrokowej i słuchowej, zdolności pamięciowych, mowy ekspresyjnej, sprawności motorycznej 

ogólnej i subtelnej itp. Ważne jest, aby zauważyć, że specyficzne trudności w uczeniu się nie 

są spowodowane przez problemy z inteligencją lub rozwojem emocjonalnym, nie są wynikiem 

złego wychowania lub złego nauczania. 

W tym podręczniku nie będziemy rozważać aspektu prawnego tego pojęcia, ponieważ jest on 

określany przez ustawodawstwo w poszczególnych krajach, gdzie istnieją różnice nie tylko w 

rozumieniu zaburzeń uczenia się, ale także w procedurach oceny i możliwościach wsparcia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W UCZENIU SIĘ, ZABURZENIE UCZENIA 

SIĘ I TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ  

1.2.1. Różnice w pojęciach stosowanych w różnych krajach 

Sposób, w jaki pojęcia są rozpatrywane i interpretowane w różnych krajach, zależy od idei, 

norm, języka, dziedzictwa historycznego i paradygmatów naukowych, które kształtują 

edukację i system kształcenia w danym kraju. I tak, rozumienie pojęcia "trudności w uczeniu 

się" waha się od jego akceptacji jako zaburzenia charakteryzującego się przeciętnym i 

ponadprzeciętnym poziomem inteligencji opóźnionym w jednym lub kilku bardzo 

specyficznych obszarach (np. czytanie, pisanie, arytmetyka), do stanu bardzo zbliżonego do 

tego, co dawniej określano jako "lekkie upośledzenie umysłowe" (obecnie pojęcie to nie jest 

już uznawane za poprawne politycznie). 

W niektórych krajach (np. w USA) terminy Learning disabilities ("zaburzenia uczenia się") i 

Learning difficulties ("trudności w uczeniu się") używane są zamiennie. Według Neurological 

Disorders and Stroke (NINDS) "Trudności w uczeniu się są zaburzeniami, które wpływają na 

zdolność rozumienia lub używania języka mówionego lub pisanego, wykonywania obliczeń 

matematycznych, koordynowania ruchów lub kierowania uwagą. Chociaż trudności w uczeniu 

się występują u bardzo małych dzieci, zaburzenia te zazwyczaj nie są rozpoznawane, dopóki 

dziecko nie osiągnie wieku szkolnego." Wśród najczęstszych zaburzeń uczenia się wymienia 

się dysleksję, dyskalkulię, ADHD itp. 

W innych krajach (np. w Wielkiej Brytanii) dokonuje się rozróżnienia pomiędzy zaburzeniami 

uczenia się a trudnościami w uczeniu się. Niepełnosprawność w uczeniu się odnosi się do 

zaburzeń rozwojowych lub warunków, które są prawie niezmiennie związane z 

poważniejszymi uogólnionymi zaburzeniami poznawczymi.  The Lancet definiuje 

"niepełnosprawność w uczeniu się" jako "znaczące ogólne zaburzenie funkcjonowania 

intelektualnego nabyte w dzieciństwie". Oznacza to trudności w codziennych czynnościach - 

na przykład w prowadzeniu gospodarstwa domowego, nawiązywaniu kontaktów towarzyskich 

lub zarządzaniu pieniędzmi - które dotykają kogoś przez całe życie. Osoby z zaburzeniami 

uczenia się mają tendencję do dłuższego uczenia się i mogą potrzebować wsparcia, aby 

rozwijać nowe umiejętności, rozumieć skomplikowane informacje i współdziałać z innymi 

ludźmi. 



 

 

Z drugiej strony, trudności w uczeniu się (używa się również terminu "specyficzne trudności w 

uczeniu się") określają stan, w którym dana osoba ma trudności z opanowaniem jednej lub 

więcej umiejętności bezpośrednio związanych z dziedziną akademicką. Obecność 

specyficznych trudności w uczeniu się nie oznacza, że dana osoba nie jest w stanie się uczyć i 

osiągać dobrych wyników w nauce, ale że trudno jest jej to robić w tradycyjny sposób. Do 

najczęściej występujących specyficznych trudności w uczeniu się należą: dysleksja (trudności 

w opanowaniu umiejętności czytania), dysgrafia (trudności w opanowaniu umiejętności 

pisania), dyskalkulia (trudności w opanowaniu umiejętności matematycznych), dyspraksja 

(trudności motoryczne i koordynacyjne).  Do tej grupy zalicza się również schorzenie znane 

jako zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). 

 

1.2.2. Znaczenie pojęcia ”zaburzenia uczenia się”/ "trudności w uczeniu się" w 

krajach partnerskich 

a/ Definicje i sposoby wyrażania trudności w uczeniu się w Bułgarii 

Terminy "specyficzne trudności w uczeniu się" i "specyficzne zaburzenia uczenia się" są 

stosowane bez specjalnego rozróżnienia w bułgarskich ramach prawnych. W różnych 

dokumentach terminy "zaburzenia uczenia się" i "trudności w uczeniu się" używane są 

zamiennie. W Rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o edukacji publicznej, 

Postanowienia dodatkowe, § 3.2. (znowelizowanym, SG nr 43/2014, obowiązującym od 

23.05.2014 r.) czytamy: "Dzieci i uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych to dzieci 

i uczniowie o potrzebach edukacyjnych, u których mogą występować niepełnosprawności 

sensoryczne, niepełnosprawność ruchowa, niepełnosprawność sprzężona, upośledzenie 

umysłowe, zaburzenia komunikacji, specyficzne zaburzenia uczenia się (dysleksja, dysgrafia, 

dyskalkulia), zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia 

zachowania." (Przepisy wykonawcze do ustawy o edukacji publicznej, 2014). W Bułgarii 

dzieci i uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się są zintegrowani w 

przedszkolach i szkołach w ramach publicznego systemu edukacji, otrzymując pomoc 

psychologiczną i pedagogiczną od psychologa, logopedy i nauczyciela nauczania specjalnego.  

Podobnie jest z terminem "dysleksja", który jest używany w odniesieniu do szerokiego 

zakresu specyficznych trudności w uczeniu się. Według prof. V. Matanova "Dysleksja to 



 

 

ogólna kategoria specyficznych zaburzeń uczenia się, która odnosi się do zdolności w siedmiu 

specyficznych obszarach funkcjonowania: mowie, języku ekspresyjnym, podstawowych 

umiejętnościach czytania, rozumieniu czytania, podstawowych umiejętnościach pisania, 

rozumieniu pisma, podstawowych umiejętnościach matematycznych i myśleniu 

matematycznym" (Matanova, 2001). Terminy dysgrafia, dyskalkulia i dyspraksja są również 

używane przez specjalistów do nazywania trudności w pewnych specyficznych obszarach 

uczenia się. 

Edukacja włączająca zgodnie z Rozporządzeniem o włączaniu edukacji podległym 

Ministerstwu Edukacji i Nauki Bułgarii (2017) to "proces świadomości, akceptacji i wsparcia 

dla każdego dziecka lub ucznia w oparciu o jego potrzeby oraz dla zróżnicowania potrzeb 

wszystkich dzieci i uczniów poprzez aktywizację i włączenie zasobów mających na celu 

usunięcie wszelkich przeszkód w procesie studiowania i uczenia się oraz zapewnienie 

możliwości rozwoju i uczestnictwa wszystkich dzieci i uczniów we wszystkich aspektach 

życia społeczności" (Sekcja II, Artykuł 3 (1)). Istnieją różne formy edukacji włączającej 

(Radulov & Tzvetkova, 2013; Tzvetkova-Arsova, 2014, 2018): 

1. Fizyczna inkluzja - ta najbardziej podstawowa forma inkluzji zakłada, że uczniowie ze 

specjalnymi potrzebami są fizycznie obecni w normalnej klasie i wierzy się, że kiedy 

uczniowie ze specjalnymi potrzebami i bez takich potrzeb znajdą się razem w jednej 

klasie, nastąpi między nimi komunikacja i procesy socjalizacji, bez żadnych 

rzeczywistych gwarancji, że tak się stanie. 

2. Integracja społeczna - zakłada, że nauczyciele, asystenci nauczycieli, rodzice i inni 

pracownicy szkoły zorganizowaliby i ułatwili komunikację i socjalizację uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z ich kolegami z klasy, zachęcając do 

interakcji. 

3. Inkluzja edukacyjna - jest to najwyższa i najbardziej złożona forma inkluzji. Jest 

zbudowana na formach fizycznych i społecznych. W jej ramach uczniowie ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i bez takich potrzeb uczą się razem tych 

samych przedmiotów szkolnych, choć mogą nie opanować tego samego materiału lub 

nie na tym samym poziomie. 

Głównym celem współczesnej edukacji jest wdrażanie wszelkich form włączania uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do szkół ogólnodostępnych. 



 

 

b/ Definicje i sposoby wyrażania trudności w uczeniu się w Turcji 

Uczniowie z trudnościami w uczeniu się w Turcji kontynuują naukę w klasach integracyjnych 

oraz w specjalnych ośrodkach edukacyjnych i rehabilitacyjnych (Deniz, 2019). Przepisy i 

działania wspierające są prowadzone dla powiązanych procesów szkolenia i diagnozy w 

zakresie niepełnosprawności uczenia się. Regulacje są nadal publikowane w obecnej formie, 

zmieniając swoją strukturę w zależności od zmieniających się potrzeb. W rozporządzeniu 

opublikowanym po raz pierwszy w 1962 roku nie dokonano klasyfikacji osób ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, podczas gdy uczniowie ze specjalnymi potrzebami zostali 

podzieleni na kategorie w rozporządzeniu opublikowanym w 1968 roku, ale wśród tych 

kategorii nie było wyrażenia specjalne trudności w uczeniu się (MEB, 1962; MEB, 1968). W 

1975 roku, mimo że po raz pierwszy użyto terminu specjalne trudności w uczeniu się, w 

definicjach uwzględniono takie trudności, jak czytanie, pisanie i rysowanie (MEB, 1975). Do 

dziś definicje specjalnych trudności w uczeniu się są rozszerzane w zależności od potrzeb, a w 

publikacjach używane są podobne sformułowania (MEB, 1985; MEB, 2000; MEB, 2006; 

MEB, 2012; MEB, 2018). Zgodnie z opublikowanymi przepisami, definicja specjalnych 

trudności w uczeniu się "kształcenie specjalne i wsparcie ze względu na trudności w słuchaniu, 

mówieniu, czytaniu, pisaniu, ortografii, koncentracji lub operacjach matematycznych, które 

występują w jednym lub więcej procesach wyszukiwania informacji wymaganych do 

zrozumienia i używania języka w formie pisemnej lub ustnej. osoba, która potrzebuje usługi 

edukacyjnej" (MEB, 2012). Trudności w uczeniu się w badaniach prowadzonych w Turcji do 

dziś. Chociaż używa się terminów takich jak: niepełnosprawność w uczeniu się, specyficzna 

niepełnosprawność w uczeniu się, specyficzne trudności w uczeniu się i zaburzenia uczenia się, 

definiuje się je również jako osoby mające trudności w czytaniu, pisaniu i matematyce. (Görgün 

& Melekoğlu, 2019; Özkardeş, 2013). 

c/ Definicje i sposoby wyrażania trudności w uczeniu się na Litwie 

Na Litwie dokonuje się wyraźnego rozróżnienia między terminami "niepełnosprawność w uczeniu 

się", "zaburzenie uczenia się" i "trudności w uczeniu się" (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki 

Republiki Litewskiej, Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej oraz Ministra Zabezpieczenia Społecznego 

i Pracy Republiki Litewskiej, nr V-1265/V-685/A1-317, przyjęte 13 lipca 2011 r.). 

Niepełnosprawność w uczeniu się 

• Zaburzenia inteligencji 

• Zaburzenia widzenia 

• Zaburzenia słuchu 



 

 

• Zaburzenia ruchu 

• Zaburzenia rozwojowe (autyzm dziecięcy, zespół Aspergera, zespół Retta) 

Zaburzenia uczenia się 

• Ogólne zaburzenia uczenia się 

• Specyficzne zaburzenia uczenia się: 

• Zaburzenia czytania 

• Zaburzenia w pisaniu 

• Zaburzenia nauki arytmetyki 

• Niewerbalne zaburzenia uczenia się 

• Trudności emocjonalno-behawioralne: 

o Zaburzenia aktywności/uwagi 

o Zaburzenia aktywności 

o Zaburzenia uwagi 

o Zaburzenia aktywności i uwagi 

o Zaburzenia zachowania 

o Zaburzenia emocjonalne 

• Zaburzenia językowe 

Trudności w uczeniu się - Trudności czasowe spowodowane problemami zdrowotnymi, 

kryzysami emocjonalnymi itp. 

 

d/ Definicje i sposoby wyrażania trudności w uczeniu się w Polsce 

W Polsce pojęcia "niepełnosprawność" i "specjalne potrzeby edukacyjne" nie są synonimami i 

nie mogą być stosowane zamiennie. Polski system edukacji uznaje fakt, że potrzeby uczniów 

mogą być różne i w niektórych przypadkach mogą wymagać specjalnego podejścia nauczycieli, 

zarówno wtedy, gdy wynika to z określonych niepełnosprawności, jak i wtedy, gdy nie 

występują one u ucznia (Bartnikowska & Antoszewska, 2017). 

W Polsce funkcjonuje wiele szkół prywatnych wspierających uczniów z trudnościami lub 

zaburzeniami w uczeniu się (LD). Należą do nich szkoły w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, 

Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Lublinie i Rzeszowie. 



 

 

Niektóre szkoły w Polsce zapewniają uczniom z zaburzeniami uczenia się wsparcie w pełnym 

wymiarze godzin, w ramach specjalnie do tego celu utworzonej klasy lub programu. Inne 

zapewniają wsparcie w niepełnym wymiarze godzin dla studentów z zaburzeniami uczenia się 

poprzez dostosowania lub modyfikacje w klasie. Każda z tych opcji jest odpowiednia zarówno 

dla studentów zagranicznych, jak i krajowych z jednym lub kilkoma zaburzeniami lub 

specjalnymi potrzebami. 

W Polsce istnieje wiele różnych typów szkół prywatnych i niepublicznych. Należą do nich 

szkoły dla osób z trudnościami w uczeniu się (i inne szkoły specjalne). Istnieją prywatne szkoły 

dla osób z trudnościami w uczeniu się na poziomie przedszkolnym, podstawowym, 

gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. 

Szkoły te zapewniają wsparcie dla szerokiego zakresu zaburzeń uczenia się. Robią to poprzez 

wykwalifikowane instrukcje i specjalistyczne programy. Poniżej opisano niektóre z głównych 

typów szkół i programów LD. 

Dedykowane szkoły LD: Są to samodzielne szkoły dla osób z zaburzeniami uczenia się 

(zarówno dzienne, jak i z internatem), w których 100% uczniów ma LD. Zapewniają one 

wsparcie w pełnym wymiarze godzin dla uczniów z jedną lub więcej LD. Przeszkoleni 

nauczyciele i personel mogą skupić się na dostosowaniu środowiska do potrzeb uczniów z LD, 

bez żadnych kompromisów. Szkoły te zazwyczaj dysponują także wieloma specjalnymi 

zasobami, takimi jak dodatkowy personel pomocniczy, pomoce technologiczne, programy 

doradztwa i korepetycji. Niektóre z tych szkół koncentrują się na jednym lub kilku 

specyficznych zaburzeniach LD, podczas gdy inne oferują wsparcie dla większości lub 

wszystkich LD. 

Specjalne klasy dla osób z upośledzeniem umysłowym: Są to szkoły z co najmniej jedną 

oddzielną, dedykowaną klasą, w której 100% uczniów ma trudności w nauce. Klasy te 

odbywają się równolegle z normalnymi klasami bez LD. Zazwyczaj klasy te zapewniają 

wsparcie w pełnym wymiarze godzin dla uczniów z jedną lub kilkoma trudnościami w uczeniu 

się. Zazwyczaj pracują w nich nauczyciele ze specjalistycznym przeszkoleniem, jak również 

dodatkowy personel pomocniczy. 

Klasy LD wycofane lub wyciągnięte: Są to szkoły z klasami kształcenia specjalnego, w których 

uczniowie otrzymują wsparcie LD w niepełnym wymiarze godzin. W tych szkołach uczniowie 

LD są okresowo wyłączani z regularnych zajęć, aby otrzymać specjalistyczne wsparcie i 



 

 

program dla swoich problemów z nauką. Te specjalne zajęcia edukacyjne mogą odbywać się 

raz w tygodniu lub kilka razy dziennie. Mają one na celu uzupełnienie i wzmocnienie nauki w 

zwykłej klasie. 

Szkoły z klasowym wsparciem dla LD: Niektóre szkoły nie mają specjalnej klasy dla osób z 

trudnościami w uczeniu się lub klasy specjalnej w niepełnym wymiarze godzin, ale mimo to 

zapewniają wsparcie dla osób z LD. W takich szkołach nauczyciele zapewniają wsparcie 

uczniom z LD w zwykłej klasie. Odbywa się to poprzez wprowadzenie udogodnień w klasie, 

takich jak wydłużenie czasu na testy lub zadania, lub modyfikacje, takie jak zmiana programu 

nauczania lub oczekiwań na poziomie klasy dla uczniów z LD. 

e/ Definicje i sposoby wyrażania trudności w uczeniu się na Łotwie 

Trudności w uczeniu się są zaburzeniami neurologicznymi, które wpływają na zdolność mózgu 

do rozumienia, zapamiętywania lub przekazywania informacji. Zaburzenia te związane są z 

nierównomiernym dojrzewaniem mózgu - niektóre zdolności rozwijają się wolniej lub 

niewystarczająco, co sprawia, że uczenie się jest bardzo trudne. Zaburzenia uczenia się nie są 

upośledzeniem umysłowym. W rzeczywistości, zaburzenia te są często trudne do wykrycia, 

ponieważ inteligencja dzieci może wahać się od umiarkowanej do doskonałej. Eksperci 

uważają, że zaburzenia te są w rzeczywistości znacznie bardziej powszechne i że wiele dzieci 

nie uczęszcza do szkoły tak dobrze, jak mogłyby z powodu niezdiagnozowanych problemów z 

nauką. Trudności w uczeniu się nie przemijają, lecz utrzymują się przez całe życie - są 

uporczywe i utrzymują się u dorosłych. 

Przejawy trudności w uczeniu się: 

• Trudności w uczeniu się charakteryzują się trudnościami w przetwarzaniu informacji, 

które wpływają na podstawowe umiejętności uczenia się. 

• Uczniowie z trudnościami w uczeniu się charakteryzują się niedopasowaniem 

pomiędzy normalną inteligencją a słabymi osiągnięciami. Dlatego pierwszą rzeczą, na 

którą należy zwrócić uwagę, jest to, czy sukcesy dziecka są zgodne z jego intelektem. 

• Uczeń z trudnościami w uczeniu się może mieć zarówno słabe umiejętności czytania i 

pisania, jak i problemy z rozwiązywaniem zadań arytmetycznych i tekstowych. 

• Uczniowie ci zazwyczaj potrzebują więcej czasu na przetwarzanie informacji, co 

oznacza, że procesy myślowe przebiegają wolniej lub inaczej niż u innych dzieci. 

 



 

 

Trudności w uczeniu się mogą być również spowodowane obniżonym lub opóźnionym 

rozwojem wszystkich zdolności poznawczych, kiedy dziecko jest w stanie przyswoić wiedzę i 

umiejętności tylko na niepełnym lub podstawowym poziomie zgodnie ze standardem 

kształcenia i aby to osiągnąć potrzebuje indywidualnej i specjalnie dostosowanej pomocy 

pedagogicznej. Rodzice często nie potrafią rozpoznać tego typu zaburzeń rozwojowych, 

ponieważ mogą je wykryć tylko specjaliści - psycholog, psychiatra, logopeda, pedagog. Pomoc 

ta jest najbardziej skuteczna w przypadku dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku 

przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Trudności w uczeniu się mogą być również 

konsekwencją przeżyć emocjonalnych - stresu, konfliktów rodzinnych, niedostatecznej opieki 

lub obecności rodziców, nadopiekuńczości, doświadczeń przemocy, długotrwałych problemów 

zdrowotnych, które utrudniają integrację z rówieśnikami i rytm nauki, negatywnie wpływają 

na samoocenę. Trudności w nauce mogą być związane z niedostatecznym rozwojem woli i 

motywacji dziecka, co może być konsekwencją zaburzeń zdrowia psychicznego, 

niewystarczającego wychowania, permisywizmu i braku granic w traktowaniu dzieci, 

negatywnego nastawienia rodziny do szkoły i edukacji jako konsekwencji wyznawanych 

wartości. 

Zgodnie z łotewską Ustawą o Edukacji Narodowej od 1 września 2020 roku specjalne programy 

edukacji podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością fizyczną, chorobami somatycznymi, 

zaburzeniami językowymi, trudnościami w uczeniu się muszą być realizowane w szkołach 

ogólnokształcących (ogólnodostępnych) w formie klas specjalnych lub grup szkolnych, a także 

w celu integracji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasach 

ogólnokształcących. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. PRZYCZYNY TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ 

Przyczyny trudności w uczeniu się nie zostały jeszcze dobrze zbadane, ale eksperci, choć nie 

są jednomyślni, zgadzają się, że nie ma czynnika, który można by podać jako jedyną przyczynę 

trudności w uczeniu się. Wśród możliwych przyczyn wymienia się opóźnione dojrzewanie 

lewej półkuli mózgowej, dysfunkcje centralnego układu nerwowego, deficyty w postrzeganiu 

lub problemy z przetwarzaniem informacji. 

1.3.1. Dziedziczność i genetyka 

Często dzieci, które mają trudności w uczeniu się mają rodziców i/lub rodzeństwo, którzy mają 

takie same problemy. Ale jest też wiele przypadków, kiedy dzieci mają tzw. "spontaniczne 

mutacje" (co oznacza, że problem nie jest obserwowany u żadnego z rodziców), które mogą 

powodować różnego rodzaju i o różnym stopniu nasilenia zaburzenia rozwojowe, w tym 

trudności w uczeniu się (Johnson, B., 2017). Niektóre badania (McRae i in., 2017) podają, że 

około 0,33% dzieci ma takie spontaniczne mutacje. W innym źródle (Walsh, 2017) jako 

przykład wskazuje się, że wada w genie CDK13 wpływa na zdolności uczenia się i komunikacji 

u dzieci. 

1.3.2. Neurologia 

Przez wiele lat uważano, że trudności w uczeniu się wynikają z problemów w rozwoju 

określonych obszarów w mózgu. Jednak niektóre badania zmieniły tę teorię, sugerując, że 

problemy z nauką wynikają ze słabej łączności pomiędzy różnymi obszarami mózgu. Dzieci, u 

których występuje słaba korelacja pomiędzy różnymi obszarami mózgu, są bardziej narażone 

na trudności w uczeniu się, ujawniają najnowsze badania przeprowadzone przez Uniwersytet 

w Cambridge (Siugzdaite i in., 2020). Według wniosków wysuniętych przez dr Duncana Astle 

"węzły odgrywają kluczową rolę w wymianie informacji między obszarami mózgu." (Science 

Daily, 2020). 

W rzeczywistości, sto lat temu Samuel Orton po raz pierwszy podejrzewał związek między 

niedorozwojem korelacji między dwiema półkulami mózgu jako główną przyczyną trudności 

w czytaniu. 



 

 

1.3.3. Poznanie 

Trudności w uczeniu się u dzieci odnoszą się do "upośledzenia w nabywaniu lub rozwijaniu 

umiejętności uczenia się u dzieci w wieku szkolnym, które mają odpowiednie możliwości 

uczenia się, z powodów środowiskowych, psychologicznych i jakościowych, które objawiają 

się częstymi słabymi osiągnięciami w nauce lub wynikającym z nich zatrzymaniem klasy" 

(Reis, Baum & Burke, 2014). 

Kiedy mówimy o funkcjach poznawczych, które mogą powodować trudności w nauce, możemy 

skupić się na rozwoju mowy, umiejętnościach pamięciowych, aspektach uwagi i szybkości, z 

jaką dziecko przetwarza informacje. 

Pamięć robocza i pamięć długotrwała są szczególnie ważne, jeśli chodzi o uczenie się. 

Problemy z pamięcią roboczą mogą wpływać na zdolność dziecka do podążania za 

wskazówkami, radzenia sobie z wieloetapowymi instrukcjami, szybkiego przetwarzania 

informacji itp. Wpływają również na nabywanie podstawowych umiejętności, takich jak 

czytanie i pisanie. Z drugiej strony problemy z pamięcią długotrwałą mogą prowadzić do 

trudności w przypominaniu sobie informacji, radzeniu sobie z sekwencjami, organizowaniu 

myśli i pomysłów oraz umiejętności jasnego ich przekazywania (zarówno ustnie, jak i 

pisemnie). Problematyczna może być również organizacja działań (zwłaszcza zadań, których 

wykonanie wymaga więcej niż dwóch kroków), a także obliczenia lub wykonywanie ich we 

właściwej kolejności (zgodnie z zasadami matematyki). 

Uwaga odgrywa również bardzo ważną rolę w uczeniu się, ponieważ wpływa na zdolność 

dziecka do wykonania zadania w odpowiednim czasie i z odpowiednią jakością. Według J.R. 

Andersona uwaga to behawioralny i poznawczy proces selektywnego skupiania się na 

określonym aspekcie informacji, ignorujący pozostałe, zbędne części. (Anderson, 2004) 

Uwaga składa się z kilku głównych komponentów, z których trzy mają duże znaczenie dla 

uczenia się: koncentracja (zdolność do świadomego skupienia uwagi na obiekcie, jego 

składnikach, zdolność do zrozumienia zadania), trwałość (jak długo można utrzymać uwagę na 

tym samym obiekcie na pierwotnym poziomie) i przełączanie (zdolność do przenoszenia uwagi 

z jednego obiektu na drugi, gdy jest to potrzebne). 

 

 



 

 

1.4. SKUTKI 

1.4.1. W obszarze akademickim 

Dysleksja jest zaburzeniem, które wpływa głównie na umiejętność czytania i pisania, 

powodując trudności w aspekcie językowym, jako istotnej części procesu uczenia się, który jest 

zaburzony w przetwarzaniu informacji, tworząc lukę pomiędzy umiejętnościami i 

zdolnościami, mając za bardzo ważny czynnik wiek, wyniki w nauce (Castejón & Navas, 2011). 

Jednocześnie dysleksja wpływa nie tylko na uczenie się, ale na wszystkie aspekty codziennego 

życia danej osoby (Riddick, 2009). 

Czytanie jest skomplikowanym procesem, którego mechanizmy są w dużej mierze niewidoczne 

dla obserwatora (Clay, 1991, 2005, 2009) i wciąż nie jest dobrze rozumiane. Istnieje wiele 

publikacji, w których autorzy przedstawiają różne modele procesu opisującego, w jaki sposób 

dzieci uczą się czytać: niektórzy z nich zwracają uwagę na rozumienie (Spiro, Coulson, 

Feltovich, & Anderson, 1994; Anderson, 2003; Ruddell & Unrau, 2004), inni na rozpoznawanie 

słów (Adams, 1990), jeszcze inni koncentrują się na postawie uczniów (Mathewson, 1994) lub 

interakcji uczniów z tekstem (Rosenblatt, 2004). Bez względu na to, jaki model nauki czytania 

zostanie zastosowany, istnieje wiele umiejętności, które dziecko powinno rozwinąć na 

wystarczająco dobrym poziomie na długo przed rozpoczęciem nauki w szkole. Aby płynnie 

przejść przez ten proces, dziecko musi mieć dobrą koordynację mięśni oczu (aby oczy mogły 

podążać za liniami tekstu), dobrą orientację przestrzenną (aby interpretować litery i słowa), 

dobrze rozwiniętą pamięć (wzrokową, słuchową i roboczą). Proces wymaga również zdolności 

do pracy z sekwencjami, dobrej znajomości i zrozumienia struktury zdań i gramatyki; zdolności 

do kategoryzacji i analizy itp. Ponadto, należy wspomnieć, że czytanie to nie tylko umiejętność 

poprawnego dekodowania słów; drugim bardzo ważnym aspektem czytania jest rozumienie. 

Rozumienie to "zdolność do rozumienia informacji przedstawionych w formie pisemnej 

nazywana jest rozumieniem tekstu pisanego" (Keith, Foorman, Perfetti, Pesetsky & Seidenberg, 

2001). Aby osiągnąć dobry poziom rozumienia tekstu, konieczne jest prawidłowe dekodowanie 

słów i tworzenie powiązań między tekstem a wcześniejszą wiedzą. Innymi słowy, rozumienie 

jest "twórczym, wielopłaszczyznowym procesem" zależnym od czterech umiejętności 

językowych: fonologii, składni, semantyki i pragmatyki (Tompkins, 2011). 

W przypadku deficytów w zakresie spostrzegania, orientacji przestrzennej, pamięci i/lub uwagi 

jest bardzo prawdopodobne, że młody uczeń będzie miał problemy z opanowaniem dobrej 



 

 

techniki czytania, a poziom rozumienia tekstu będzie również niższy.  W rezultacie dziecko nie 

będzie odczuwało przyjemności z czytania. Jeśli dodatkowo, mimo starań, nie będzie widziało 

poprawy w technice czytania i/lub rozumieniu, bardzo szybko straci zainteresowanie czytaniem 

i motywację do czytania. 

Procesy czytania i pisania są ze sobą ściśle powiązane, co tłumaczy fakt, że w większości 

przypadków, gdy pojawiają się trudności w czytaniu, dotykają one również pisania. Jeśli chodzi 

o problemy związane z pisaniem, zwracamy uwagę na dwa aspekty: ortografię i pismo 

odręczne. W niektórych krajach termin "dysgrafia" jest używany do opisania trudności w obu 

aspektach, w innych krajach są używane dwa różne terminy: "dysortografia" (specyficzne 

zaburzenie ortografii) i "dysgrafia" (problemy związane z pismem ręcznym). Bez względu na 

to, która definicja jest używana, ważne jest, aby wiedzieć, że słabe pismo ręczne i 

nieprawidłowa pisownia nie zawsze są wynikiem braku wysiłku i staranności. Przyjmuje się, 

że do końca szkoły podstawowej nawet uczeń z dysleksją zdołał nauczyć się czytać i pisać, 

bardzo często wiele problemów, z którymi boryka się w procesie poznawania czytania i pisania, 

obserwuje się jeszcze na wyższych etapach edukacji, co sprawia, że jego czytanie i pisanie 

odbiega od poziomu klasy/wieku. 

Dość często trudnościom w czytaniu i pisaniu towarzyszą trudności w liczeniu i matematyce 

(dyskalkulia). Dyskalkulia to zaburzenie uczenia się, które upośledza zdolność danej osoby do 

uczenia się pojęć związanych z liczbami, wykonywania dokładnych obliczeń matematycznych, 

rozumowania i rozwiązywania problemów oraz wykonywania innych podstawowych 

umiejętności matematycznych (American Psychiatric Association, 2018). Różne badania 

podają różny odsetek - od 30 do 70% uczniów z LD doświadcza problemów z matematyką (np. 

Badian, 1999; Kovas et al., 2007; Landerl & Moll, 2010; White, Moffitt, & Silva, 1992). 

Trudności w matematyce obserwuje się również u około 11% dzieci z ADHD/ADD (Soares & 

Patel, 2015). Wielu autorów (np. De Smedt & Boets, 2010; Göbel, Watson, Lervåg & Hulme, 

2014; Simmons & Singleton, 2008; Träff & Passolunghi, 2015) uważa, że problemy związane 

z matematyką można przypisać deficytom w zakresie procesów fonologicznych (które są 

również jednym z najważniejszych komponentów w procesie nabywania umiejętności 

czytania).  

 

 



 

 

Najczęstsze trudności związane z dyskalkulią to: 

• Trudności z przetwarzaniem liczb i ilości; 

• Trudności z łączeniem liczb i symboli z ilościami; 

• Trudności w uczeniu się i przypominaniu sobie faktów matematycznych (np. tabliczki 

mnożenia); 

• Trudności w posługiwaniu się pieniędzmi, określaniu czasu itp.. 

Oczywiście, problemy z czytaniem i pisaniem również wpływają na umiejętności 

matematyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o zadania słowne (trudności z czytaniem i rozumieniem) 

i/lub zapisywanie odpowiedzi (zamiana cyfr). Deficyty w orientacji przestrzennej mogą 

powodować trudności w geometrii. Problematyczne jest również wykonywanie działań na 

dużych liczbach, a także rozwiązywanie bardziej złożonych wyrażeń liczbowych, ze względu 

na obowiązującą kolejność wykonywania działań arytmetycznych. 

W dzisiejszych czasach, wraz z przyspieszoną globalizacją, umiejętność porozumiewania się 

w przynajmniej jednym języku obcym jest niemal koniecznością dla każdego człowieka. 

Dlatego też nauka języka obcego jest uważana za ważny element edukacji od samego początku. 

Jednocześnie nauka języka obcego może stanowić dodatkowe obciążenie dla uczniów z 

dysleksją, którzy starają się nabyć podstawowe umiejętności językowe w mowie i piśmie w 

swoim języku ojczystym (Peer i Reid, 2000; Simon, 2000; Lundberg, 2002; Schneider i 

Crombie, 2003). Istnieją cztery podstawowe umiejętności językowe niezbędne do nabycia 

kompetencji językowej w każdym języku: rozumienie ustne, produkcja ustna, rozumienie 

pisemne i produkcja pisemna. Kompetencja w zakresie języka mówionego polega na 

umiejętności używania dźwięków, które tworzą słowa i zdania, w celu przekazania znaczenia. 

Aby mówić, musimy być w stanie artykułować, poprzez określone ruchy narządów 

artykulacyjnych, dźwięki naszego języka, a aby zrozumieć język mówiony, musimy 

rozpoznawać te same dźwięki we wszystkich różnych bodźcach słuchowych, które odbieramy 

w otaczającym nas środowisku (Nespor, M. & Bafile, L., 2008). Ponieważ dysleksja powoduje 

przede wszystkim trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania w pierwszym 

języku, oczywiste jest, że rozwój tych umiejętności będzie problematyczny również w języku 

obcym. Problem dotyczy nie tylko nowych dźwięków (które nie występują w języku ojczystym 

ucznia), ale morfologicznych i morfo-syntaktycznych aspektów języka, uczenia się nowego 



 

 

słownictwa (zarówno wymowy, jak i znaczenia nowych słów), ortografii, gramatyki, 

interpunkcji; innymi słowy - praktycznie wszystkich aspektów nauki języka. 

Istnieją przedmioty szkolne, które wymagają dużo czytania i trochę pisania, jak historia, 

geografia, nauki ścisłe. Słaba technika czytania, niski poziom rozumienia tekstu, trudności z 

wydobywaniem informacji, zapamiętywaniem i przypominaniem sobie faktów, niezdolność do 

łączenia nowych informacji ze starą wiedzą - wszystkie te deficyty (obserwowane u uczniów z 

trudnościami w nauce) wpływają na ich naukę i wyniki. Nawet w przedmiotach uważanych za 

łatwe, takich jak muzyka, sztuka, sport, uczniowie z dysleksją mogą napotkać pewne trudności. 

Badania wykazały, że muzyka i umiejętności językowe są ze sobą powiązane, jako że obie te 

dziedziny opierają się na percepcji fonologicznej, która jest jednym z warunków koniecznych 

dla rozwoju umiejętności czytania (Jentschke, Koelsch & Friederici, 2005; Legg, 2009; 

Forgeard, 2008). Jednocześnie zarówno nuty, jak i litery są obrazami graficznymi, a procesy 

poznawcze związane z ich przyswajaniem są podobne, dlatego dzieci z dysleksją z dużym 

prawdopodobieństwem będą miały trudności z opanowaniem nut, znaków muzycznych i 

wszystkich ich kombinacji. Westcombe (Westcombe, 2001) twierdzi, że problemy osób z 

dysleksją z czytaniem notacji obejmują słabą koordynację oko-ręka, powolność w 

przetwarzaniu informacji symbolicznych oraz opóźnienia w automatyzacji działań. 

Związek między rysowaniem i pisaniem został dobrze opisany i wyjaśniony w wielu 

publikacjach (Brittain, 1979; Gardner, 1980; Dyson, 1983). Rysowanie i kolorowanie wpływa 

na rozwój drobnych umiejętności motorycznych, które są tak ważne dla pisma odręcznego. 

Badania grupy naukowców z Uniwersytetu w Tesalii (Grecja) wskazują na znaczące korelacje 

pomiędzy rysowaniem a pisaniem (Bonoti, Vlachos & Metallidou, 2005). 

Dla dzieci z dysleksją bardzo korzystne jest nie tylko aktywne uczestnictwo w zajęciach 

wychowania fizycznego w szkole, ale także zaangażowanie w niektóre zajęcia sportowe poza 

szkołą. Jednak dość często dzieci dyslektyczne są niezdarne, nie mają dobrej koordynacji i 

równowagi (Fawcett i Nicolson, 1995; Fawcett, Nicolson i Dean, 1996). Powoduje to znaczne 

trudności w osiąganiu przez nie wystarczająco dobrych wyników na zajęciach wychowania 

fizycznego, zwłaszcza w sportach zespołowych (koszykówka, softball, piłka nożna itp.). Mimo 

tych trudności należy zachęcać uczniów z dysleksją do uprawiania sportu, ponieważ pomoże 

to poprawić ich sprawność motoryczną, orientację przestrzenną, zdolność rozumienia ustnych 

poleceń i ich wykonywania, umiejętność układania sekwencji, umiejętności organizacyjne, 

nauczy dyscypliny i zarządzania czasem.  



 

 

1.4.2. W zakresie umiejętności organizacyjnych i zarządzania czasem 

Praktycznie wszyscy uczniowie mający trudności w nauce doświadczają problemów z 

organizacją i zarządzaniem czasem. Wykonanie zadania może zająć im znacznie więcej czasu 

w porównaniu z rówieśnikami/kolegami z klasy, muszą włożyć więcej wysiłku i potrzebują 

więcej wyjaśnień oraz instrukcji krok po kroku. Jest to szczególnie widoczne w przypadku prac 

szkolnych. 

W przypadku dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce (np. dysleksją), jego deficyty w 

zakresie umiejętności organizacyjnych i zarządzania czasem często nie są rozumiane przez 

nauczycieli i rodziców, a dzieci te są oskarżane o lenistwo, niedojrzałość i brak motywacji. 

Problemy z organizacją i zarządzaniem czasem mogą przejawiać się w różny sposób i w różnym 

stopniu - od trudności w opanowaniu zegara, słabej orientacji w czasie (młodsi uczniowie mylą 

pojęcia takie jak "wczoraj wieczorem - dziś w nocy", "na drugi dzień - pojutrze" itp.), po 

niemożność samodzielnego rozdysponowania czasu tak, by wystarczyło go na sprostanie 

wszystkim zadaniom. A ponieważ czynności związane z nauką (zwłaszcza te, które wymagają 

czytania i pisania) są dla nich trudne, starają się odkładać je na później w nadziei, że uda im się 

uniknąć ich wykonania.  

Aby wykonać zadanie, trzeba umieć zaplanować, jak osiągnąć pożądany rezultat; w trakcie 

realizacji umieć wprowadzać niezbędne poprawki, utrzymywać motywację, być wytrwałym, a 

jednocześnie przestrzegać harmonogramu i dotrzymywać terminów. Wszystko to jest bardzo 

trudne dla większości uczniów z trudnościami w nauce, ponieważ mają oni problemy z 

funkcjonowaniem wykonawczym. 

Umiejętności organizacyjne i zarządzania czasem nie są wrodzone, ale oczekuje się, że 

człowiek będzie je rozwijał i doskonalił w okresie dorastania. Dzieci z trudnościami w nauce 

inaczej postrzegają czas. Dlatego też konieczne jest, aby te umiejętności były celowo nauczane 

i rozwijane. 

1.4.3. Aspekty emocjonalne i behawioralne 

Samuel Torrey Orton (1879 –1948) był amerykańskim lekarzem, który był pionierem w 

badaniach nad trudnościami w uczeniu się. Badał przyczyny i leczenie dysleksji. Jego 

kluczowym wkładem było zalecenie nauczania wielozmysłowego, włączającego obie półkule 

mózgowe. Jako pierwszy badał emocjonalne aspekty trudności w uczeniu się (a zwłaszcza 



 

 

dysleksji). Zgodnie z wynikami badań Ortona "większość dzieci w wieku przedszkolnym, które 

później doświadczają trudności w nauce, jest dobrze przystosowana do środowiska, ma dobrą 

samoocenę i czuje się szczęśliwa. Problemy emocjonalne zaczynają się po rozpoczęciu przez 

dziecko nauki w szkole." (Orton, 1937) I pomimo tego, że wiele dzieci z trudnościami w nauce 

ma przeciętną (lub nawet ponadprzeciętną) inteligencję, ich wyniki w nauce są dalekie od 

oczekiwań nauczycieli i rodziców. Jeśli mówimy o dorosłych z trudnościami w uczeniu się, 

możemy oczekiwać, że będą oni rozumieć przyczyny swoich trudności i będą poszukiwać i 

znajdować pewne strategie kompensacyjne, które pomogą im poradzić sobie z sytuacją. Ale 

jeśli chodzi o dzieci w wieku 7-8 lat, takie zrozumienie jest dla nich niemożliwe, czują się 

zdezorientowane i sfrustrowane, kiedy widzą, że ich wysiłki nie prowadzą do oczekiwanych 

rezultatów, podczas gdy ich koledzy z klasy osiągają lepsze wyniki przy mniejszym nakładzie 

pracy i czasu.  

Nieosiągnięcia i poczucie porażki, których doświadczają dzieci z trudnościami w nauce, 

prowadzą do niskiej samooceny, wiary w siebie i demotywacji. Jeśli chodzi o cechy 

zachowania, trudności w uczeniu się wpływają na osobowość dzieci - są nieśmiałe, często 

izolują się od grupy/klasy, mają trudności z nawiązywaniem przyjaźni i utrzymywaniem relacji, 

mogą być obiektem dręczenia... Niepokój, złość, niezadowolenie, które odczuwają dzieci z 

trudnościami w uczeniu się, często skutkują problemami emocjonalnymi i behawioralnymi, 

które czasami są poważniejsze niż same trudności.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.5. IDENTYFIKACJA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W UCZENIU SIĘ  

Trudności w uczeniu się (LD) mogą mieć różny stopień nasilenia i zakłócają nabywanie i 

używanie jednego lub więcej z następujących umiejętności: język mówiony - słuchanie, 

mówienie, rozumienie; czytanie - dekodowanie, wiedza fonetyczna, rozpoznawanie słów, 

płynność i rozumienie; pisanie - wyrażanie pisemne, ortografia, płynność; matematyka - 

obliczanie, rozwiązywanie problemów, płynność matematyczna (Amerykańskie 

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych w Uczeniu się/LDA).  

Definicja trudności w uczeniu się generalnie opiera się na trzech założeniach: 

heterogeniczności, wykluczeniu i rozbieżności. Fletcher, Lyon, Fuchs & Barnes, 2006) uważają 

jednak, że LD nie może być traktowane jako jedna nadrzędna koncepcja. Zalecają oni 

nauczycielom monitorowanie postępów uczniów w zakresie rozpoznawania słów, płynności 

czytania, matematyki i ortografii. Kryterium wykluczające zakłada, że dzieci z LD wykazują 

nieoczekiwane słabe osiągnięcia i różnią się pod względem potrzeb interwencji w porównaniu 

z dziećmi, które mają słabe osiągnięcia z powodu opóźnienia umysłowego, zaburzeń 

sensorycznych, zaburzeń emocjonalnych, czynników społecznych, ekonomicznych lub 

kulturowych (Lyon, Fletcher & Barnes, 2003). 

W wielu definicjach LD rozbieżność pomiędzy zdolnościami i osiągnięciami danej osoby jest 

wymieniana jako jedno z głównych kryteriów. Jest to jednak przedmiot wielkiej debaty 

(Frances i in., 2005; Lyon i in., 2001). Mimo że istnieje niewielkie poparcie dla zasadności i 

rzetelności komponentu rozbieżności, w znacznym stopniu ukształtował on obecną koncepcję 

i praktykę identyfikowania trudności w uczeniu się (Grigorenko, 2008).  

Zgodnie z większością definicji inteligencja składa się z umiejętności logicznego rozumowania, 

rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia i adaptacji (Siegel, 1999). Testy IQ w 

większości przypadków składają się z części werbalnej i sprawnościowej i są nadal szeroko 

stosowane w diagnozie LD w celu sprawdzenia poziomu rozbieżności między inteligencją 

(potencjałem) osoby a jej osiągnięciami. W podtestach skali werbalnej istotne dla punktacji jest 

słownictwo, język ekspresyjny i zdolności pamięciowe, natomiast w skali sprawnościowej 

zdolności wzrokowo-przestrzenne, koordynacja ruchowa, zdolności percepcyjne, a w 

niektórych podtestach także szybkość (Siegel, 1989). Jak słusznie zauważa Siegel, testy IQ 

mierzą w większości przypadków to, czego dana osoba się nauczyła, a nie to, co jest w stanie 

zrobić w przyszłości (jej potencjał) (Siegel, 1999). Według tego samego autora, ponieważ 



 

 

osoby z LD mają braki w jednej lub więcej umiejętności składowych, które są częścią testów 

IQ (pamięć, język, umiejętności motoryczne, itp.), będą one miały niższe wyniki niż osoby bez 

LD, nawet jeśli obie osoby mogą mieć takie same umiejętności rozumowania i rozwiązywania 

problemów. Innymi słowy, niższy wynik IQ może być wynikiem zaburzeń uczenia się i może 

zaniżać rzeczywistą inteligencję osoby z zaburzeniami uczenia się (Siegel, 1989). 

Na podstawie tego, co zostało już powiedziane, ocena dziecka w przypadku podejrzenia 

trudności w uczeniu się powinna obejmować nie pojedynczy test, ale serię testów, ocenę i 

wywiady, przeprowadzone przez specjalistę (lub grupę specjalistów), mające na celu ocenę 

wszystkich obszarów potencjalnych deficytów. Obejmuje to również testy poznawcze, testy 

osiągnięć i testy psychologiczne. Poszczególne testy różnią się w zależności od wieku dziecka 

i problemów. Testy poznawcze mają na celu zidentyfikowanie problemów z kluczowymi 

umiejętnościami, takimi jak szybkość przetwarzania, przetwarzanie słuchowe i wzrokowe, 

zdolność myślenia i rozumowania, itp. Testy osiągnięć oceniają zdolności w obszarach 

akademickich, takich jak czytanie (technika i rozumienie), pisanie (ortografia i organizowanie 

myśli i pomysłów w formie pisemnej), matematyka (obliczenia i rozumowanie), język 

mówiony/zdolności werbalne. Procedura oceny może również obejmować testy związane z 

pamięcią i umiejętnościami uwagi. Bardzo ważną częścią oceny jest wywiad z rodzicami w 

celu uzyskania większej ilości informacji na temat pochodzenia dziecka (rozwój fizyczny, 

emocjonalny i psychiczny, zdrowie), środowiska rodzinnego i szkolnego, zajęć 

pozalekcyjnych, zainteresowań, mocnych stron i trudności, itd. Specjalista przeprowadzający 

badanie może również zdecydować się na rozmowę z nauczycielem dziecka w celu uzyskania 

dodatkowych informacji na temat jego funkcjonowania i zachowania w klasie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

2. RODZAJE SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ 

Istnieją różne klasyfikacje trudności w uczeniu się, ale tutaj rozważymy tylko dwie z nich: 1/ 

klasyfikację ze względu na etap przetwarzania informacji oraz 2/ klasyfikację ze względu na 

obszar trudności.  

2.1. KLASYFIKACJA WEDŁUG ETAPÓW PRZETWARZANIA 

INFORMACJI 

Zgodnie z tą klasyfikacją wyróżnia się cztery rodzaje trudności w uczeniu się, w zależności od 

tego, na jakim etapie pojawiają się problemy z przetwarzaniem informacji. (Krajowe Centrum 

Rozpowszechniania Informacji o Dzieciach Niepełnosprawnych (NICHY). Akademia 

Rozwoju Edukacyjnego (AED), 2004).  

2.1.1. Wprowadzanie  

Głównymi kanałami, przez które człowiek odbiera informacje są kanał wzrokowy i słuchowy, 

a kiedy percepcja wzrokowa i/lub słuchowa jednostki jest zniekształcona, obserwuje się pewne 

bardzo specyficzne trudności. Jeśli deficyty dotyczą percepcji wzrokowej, dziecko może nie 

być w stanie rozpoznać kształtów, położenia i/lub wielkości przedmiotu. Mogą również 

wystąpić problemy z ustalaniem kolejności. W przypadku zaburzeń percepcji słuchowej 

dziecko będzie miało trudności z różnicowaniem i dyskryminacją słuchową, a także z 

wyodrębnianiem konkurujących ze sobą dźwięków w celu wyodrębnienia tego, który jest 

ważny i skupienia na nim uwagi (np. na ogłoszeniu na głośnym dworcu kolejowym). 

2.1.2. Integracja   

Jest to etap w procesie przetwarzania informacji, w którym spostrzegane informacje (dane 

wejściowe) są analizowane, kategoryzowane, porównywane, układane w sekwencje i 

integrowane z wcześniejszą wiedzą. Jeśli dziecko ma problemy na tym etapie, będzie miało 

problemy z zapamiętywaniem sekwencji informacji (np. dni tygodnia, miesięcy w roku), 

integrowaniem nowych informacji z tym, co już wie, opowiadaniem historii we właściwym 

porządku chronologicznym, zapamiętywaniem faktów, itp. Ubogie słownictwo jest również 

jedną z oznak problemów na tym etapie przetwarzania informacji. 



 

 

2.1.3. Zapamiętywanie 

Etap ten jest bezpośrednio związany ze wszystkimi formami pamięci (wzrokowej, słuchowej, 

roboczej, krótkotrwałej i długotrwałej, semantycznej itp.) Jeśli u dziecka obserwuje się deficyty 

pamięci, to można się spodziewać, że będzie ono potrzebowało więcej czasu i znacznie więcej 

powtórzeń, aby nauczyć się nowego materiału; proces automatyzacji jest bardzo powolny, a 

czasami prawie niemożliwy (co widać doskonale, gdy dziecko próbuje nauczyć się tabliczki 

mnożenia lub wiersza). Może to również wpłynąć na umiejętności ortograficzne dziecka.  

2.1.4. Wyjście 

Jest to ostatni etap przetwarzania informacji, w którym postrzegane, zintegrowane i 

przechowywane informacje są interpretowane za pomocą mowy, pisma, rysunku, gestów i 

innych środków komunikacji. W przypadku deficytów w niektórych z poprzednich etapów 

dziecko nie będzie w stanie poprawnie i w pełni zinterpretować informacji. W takim przypadku 

dziecko będzie miało trudności z językiem mówionym (opowiadanie historii, odpowiadanie na 

pytania otwarte, uczestniczenie w dyskusji na dany temat itp.) W większości przypadków 

pojawiają się również problemy z językiem pisanym. Jeżeli dodatkowo osoba ma problemy z 

motoryką (jeżeli są one słabo rozwinięte), spowoduje to problemy z motoryką ogólną i/lub 

delikatną. Takie dziecko będzie niezdarne, będzie miało trudności z bieganiem, wspinaniem 

się, skakaniem, graniem w piłkę, uczestniczeniem w grach zespołowych. Jeśli motoryka mała 

nie jest wystarczająco dobrze rozwinięta, dziecko będzie miało problemy z kolorowaniem, 

wycinaniem, wiązaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików (można to zaobserwować od wieku 

przedszkolnego) i pisaniem ręcznym (kiedy zaczyna chodzić do szkoły). 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. KLASYFIKACJA WEDŁUG OBSZARÓW WYSTĘPOWANIA 

TRUDNOŚCI 

2.2.1. Dysleksia 

W skrócie - dysleksja jest specyficznym zaburzeniem uczenia się związanym z trudnościami w 

nauce czytania, które wpływają również na pisanie. Osoby z dysleksją mają zazwyczaj 

przeciętną lub ponadprzeciętną inteligencję i pomimo trudności, jeśli problem zostanie 

wcześnie rozpoznany i odpowiednio potraktowany, mogą osiągać bardzo dobre wyniki w 

nauce. 

Dysleksja jest dość szeroko rozpowszechnionym schorzeniem. Według niektórych źródeł 

liczba osób z dysleksją wynosi od 10% (British Dyslexia Association) do 16% (Dyslexia 

Action). Dyslexia International (2017) sugeruje, że między 5-10% światowej populacji, 

podczas gdy inne badania (Sprenger-Charolles & Siegel, 2016) sugerują, że liczba ta ma 

wynosić około 17% światowej populacji.  

2.2.2. Dysgrafia 

Dysgrafia może być zdefiniowana jako trudności z ortografią i/lub problemy z wyrażaniem 

myśli i idei w formie pisemnej. W szczególności, zaburzenie to powoduje, że pismo danej 

osoby jest zniekształcone lub nieprawidłowe. U dzieci zaburzenie to ujawnia się zazwyczaj po 

rozpoczęciu nauki pisania, ale istnieją pewne oznaki, które pozwalają specjalistom przewidzieć 

możliwe problemy z pisaniem, gdy dziecko rozpoczyna naukę w szkole. Dysgrafia może 

objawiać się na różne sposoby - niewłaściwy/nietypowy chwyt ołówka, niewłaściwa wielkość 

i odstępy między literami, nieczytelne i niechlujne pismo, powolne i mozolne pisanie, błędnie 

napisane słowa, pomimo dokładnych instrukcji, niezdolność do poprawnego stosowania zasad 

gramatyki i interpunkcji, trudności w wyrażaniu myśli i pomysłów na piśmie, itp. (National 

Institute of Neurological Disorders and Strokes, 2006).  

2.2.3. Dyskalkulia 

Dyskalkulia to termin odnoszący się do szerokiego zakresu trudności w uczeniu się przez całe 

życie, związanych z matematyką (National Center for Learning Disabilities, 2006). Zaburzenia 

te wpływają na zdolność osoby do rozumienia i/lub manipulowania liczbami, wykonywania 

operacji matematycznych i/lub pojmowania liczb jako abstrakcyjnego pojęcia wielkości 



 

 

porównawczych (Pierangelo & Guiliani, 2008). Dyskalkulię można podejrzewać jeszcze przed 

rozpoczęciem przez dziecko nauki w szkole, dlatego należy się nią zająć jak najwcześniej. 

1.1.1. Niewerbalne LD – dyspraksja, ADHD, zaburzenia funkcjonowania 

wykonawczego 

Niewerbalne trudności w uczeniu się, choć nie tak oczywiste, również mogą mieć duży wpływ 

na wyniki w nauce. Wśród nich wystarczy wymienić dyspraksję, ADHD i funkcjonowanie 

wykonawcze (w niektórych krajach, np. na Litwie, ADHD nie jest uważane za niewerbalne 

LD).   

Dyspraksja powoduje trudności w wykonywaniu czynności związanych zarówno z drobnymi, 

jak i ogólnymi umiejętnościami motorycznymi. Niezdolność dzieci do kolorowania, wycinania, 

czy skakania i zabawy piłką nie wynika z niskiej inteligencji, ale jest wynikiem aktywności 

mózgu, który jest odpowiedzialny za koordynację ruchu ciała w przestrzeni lub koordynację 

ręka-oko. Dzieci z dyspraksją wyglądają na niezdarne, często są wyśmiewane przez 

rówieśników i wykluczane z gier zespołowych. Nie zawsze, ale zdarza się, że dzieci z 

dyspraksją zachowują się niedojrzale, co utrudnia im aktywność społeczną. Dyspraksja jest 

jednym z tych schorzeń, które towarzyszą człowiekowi przez całe życie, ale jeśli zostanie w 

porę wykryta i poddana terapii, można znacznie poprawić zdolności motoryczne dzieci (Gibbs, 

Appleton & Appleton, 2007). 

Zespół deficytu uwagi (ADD) i zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) to dwa 

pojęcia, które przez długi czas były rozpatrywane oddzielnie. W rzeczywistości, aż do 1984 

roku, kiedy to lekarze zdecydowali, że wszystkie formy zaburzeń z deficytem uwagi będą 

nazywane "zaburzeniami z deficytem uwagi/nadpobudliwością", nawet jeśli dana osoba nie jest 

nadpobudliwa (Mayes & Horwitz, 2005). Zgodnie z tą ostatnią definicją, obecnie ADHD dzieli 

się na trzy typy: 1/ nieuważne ADHD (gdy osoba wykazuje objawy nieuwagi/łatwego 

rozpraszania się, ale jednocześnie nie jest impulsywna lub nadpobudliwa); 2/ impulsywne lub 

nadpobudliwe (gdy osoba wykazuje objawy impulsywności/nadpobudliwości, ale nie ma 

objawów nieuwagi); 3/ kombinowane (gdy osoba wykazuje objawy zarówno nieuwagi, jak i 

impulsywności) (DSM-4, 1994).  

Dzieci z ADHD mają trudności z wykonywaniem poleceń, nie kończą zadań, nie zwracają 

uwagi na szczegóły. Jeśli jest to połączone z nadpobudliwością, dzieci mają niespożytą energię, 



 

 

nie mogą przestrzegać zasad, nie mogą się skupić na zadaniach szkolnych, itp. (Sroubek, Kelly 

& Li, 2013).  

Funkcje wykonawcze to grupa umiejętności umysłowych, do których należą pamięć robocza, 

elastyczne myślenie i samokontrola. Umiejętności te mają ogromne znaczenie dla efektywnego 

uczenia się. Deficyty w ich rozwoju powodują trudności nie tylko w nauce, ale także w życiu 

codziennym, ponieważ wpływają na wiele procesów neuropsychologicznych: zarządzanie 

czasem, planowanie, organizację, zapamiętywanie szczegółów itp. (Reiter, Tucha & Lange, 

2005). 

 

 

 

PODSUMOWANIE 
Pomimo różnic w proponowanych definicjach, wszyscy eksperci zgadzają się co do tego, że 

trudności w uczeniu się mogą być opisane jako problem ze zdolnością mózgu do przetwarzania 

informacji. Trudności w uczeniu się wpływają na wszystkie aspekty życia uczniów, nie tylko 

na ich wyniki w nauce. Nie oznacza to, że uczniowie z trudnościami w uczeniu się nie mogą 

się uczyć, po prostu nie mogą uczyć się w ten sam sposób i/lub tak szybko jak ich rówieśnicy. 

Potrzebują dostosowanego podejścia, które najlepiej odpowiada ich stylowi uczenia się. Dzięki 

odpowiedniej interwencji i wsparciu w odpowiednim czasie, uczniowie ci mogą 

zrekompensować swoje trudności i odnieść sukces. Obowiązkiem dorosłych (nauczycieli i 

rodziców) jest zapewnienie uczniom z LD wszelkich możliwości efektywnego włączenia ich 

do głównego nurtu edukacji.    
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ROZDZIAŁ 2. DYSLEKSIA – NAJCZĘSTSZE SPECYFICZNE 

ZABURZENIE UCZENIA SIĘ 

1. KRÓTKIE WPROWADZENIE DO CZYTANIA I PISANIA  

Czytanie i pisanie nie są umiejętnościami naturalnymi, wrodzonymi czy "spontanicznymi"; procesy te 

są ludzkimi wynalazkami kulturowymi. Czytanie i pisanie to niezwykle złożone procesy zależne od wielu 

subumiejętności poznawczych (Ott, 2007; Lachman, 2018).  

Czytanie składa się z dwóch głównych umiejętności: dekodowania (zdolność do dekodowania 

oddzielnych słów) oraz rozumienia (zdolność do zrozumienia treści) (w modelu Simple View of Reading, 

Gough & Tunmer, 1986). Pisanie obejmuje dwie główne umiejętności: kompozycję i przepisywanie 

(ortografię i pismo odręczne), a także szereg podumiejętności. Kompozycja obejmuje generowanie 

pomysłów, opisywanie odpowiedzi oraz umiejętność pisania w różnych formach dla różnych 

odbiorców. Kognitywne modele pisania podkreślają potrzebę automatyzacji umiejętności transkrypcji 

(ortografii i pisania odręcznego), aby zasoby pamięci roboczej mogły zostać przeznaczone na 

przetwarzanie wyższego poziomu, jakim jest komponowanie tekstu pisanego (Sumner, Connelly & 

Barnett, 2014). 

Dzieci muszą być uczone czytania i pisania, a to wymaga bezpośredniego i wyraźnego nauczania. 

Skuteczne nabycie umiejętności czytania i pisania zależy od interakcji zarówno środowiska uczenia się, 

jak i czynników indywidualnych (Ott, 2007; Lachman, 2018). Mimo że nabywanie umiejętności czytania 

i pisania jest sporym wyzwaniem dla mózgu, przy odpowiednich warunkach nauki i instrukcjach prawie 

wszystkie osoby w końcu staną się biegłe w czytaniu i pisaniu, bez względu na to, który system 

ortograficzny jest zaangażowany. Jednak niektóre osoby mają poważne problemy z odpowiednim 

nabyciem tych umiejętności. Jeśli problemy te są ograniczone do rozwoju umiejętności czytania i 

pisania (tj. brak ogólnego deficytu poznawczego) i nie są uzasadnione niewystarczającymi warunkami 

nauki, wówczas to specyficzne zaburzenie uczenia się jest określane jako dysleksja rozwojowa (lub 

dysleksja) (Lachman, 2018).  

 

 



 

 

2. DEFINICJA DYSLEKSJI 

Dysleksja jest najczęstszym specyficznym neurorozwojowym zaburzeniem uczenia się, stanowiącym 

około 80% wszystkich przypadków zaburzeń uczenia się (Donfrancesco i in., 2010). Obecnie toczy się 

debata na temat tego, czym jest dysleksja i co zrobić z terminem dysleksja (Fallon & Katz, 2020; patrz 

dyskusja Elliot & Grogorenko, 2014a, 2014b; Vellutino, 2014; Stein, 2014). Pomimo debaty naukowej, 

termin dysleksja jest nadal używany, a podążając za modelem neuronauki poznawczej 

zaproponowanym przez Fritha (1999), ważne jest zrozumienie zjawiska dysleksji z perspektywy trzech 

poziomów: biologicznego, poznawczego i behawioralnego. Zastosowanie powyższych poziomów 

pozwala na uporządkowanie znacznej ilości wiedzy definiującej dysleksję.  

W 2002 roku International Dyslexia Association przyjęło standardową definicję dysleksji, opracowaną 

przez zespół badaczy, praktyków i liderów z IDA. Grupa ta opracowała najbardziej aktualną definicję 

dysleksji w oparciu o ponad 30 lat badań (Huffman, Shaw & Thompson, 2020). Definicja dysleksji 

stosowana przez IDA podkreśla zarówno neurologiczne i kognitywne podstawy zaburzenia, jak i jego 

objawy (Snowling, Gooch & Henderson, 2012).  

Dysleksję można zdefiniować jako zaburzenie neurorozwojowe o podłożu biologicznym, które stanowi 

podstawę nieprawidłowości na poziomie poznawczym, będących bezpośrednią przyczyną 

behawioralnych objawów dysleksji: 

Dysleksja (lub dysleksja rozwojowa) jest zaburzeniem neurorozwojowym, wynikającym z 

deficytu fonologicznego komponentu języka, który jest często nieoczekiwany w odniesieniu do 

innych zdolności poznawczych i zapewnienia skutecznego nauczania w klasie. Dysleksja 

charakteryzuje się trwałymi trudnościami z dokładnym i/lub płynnym rozpoznawaniem słów 

oraz słabymi umiejętnościami ortograficznymi i dekodowania. Wtórne konsekwencje mogą 

obejmować problemy z rozumieniem tekstu i ograniczone doświadczenie w czytaniu, które 

może utrudniać rozwój słownictwa i wiedzy ogólnej (Lyon, Shaywitz & Shaywitz, str. 2).  

Należy zauważyć, że dysleksja objawia się jako poważne i uporczywe trudności w płynnym czytaniu i 

pisaniu oraz dokładnym rozdzielaniu słów, które są nieoczekiwane, ponieważ pojawiają się pomimo 

odpowiednich zdolności poznawczych i możliwości instruktażowych lub środowiskowych. Dysleksja nie 

jest spowodowana upośledzeniem sensorycznym, brakiem motywacji, zaburzeniami emocjonalnymi 

ani innymi możliwymi czynnikami zewnętrznymi (Lohvansuu i in., 2021). 



 

 

 

 

Niektórzy badacze opisują dysleksję jako nieoczekiwaną słabość w morzu mocnych stron. W tym 

modelu dysleksja jest postrzegana jako paradoks. Dysleksję rozpoznaje się u uczniów, którzy wykazują 

nieoczekiwane trudności z czytaniem i pisownią - nie ze względu na ich inteligencję (Huffman, Shaw & 

Thompson, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. GŁÓWNE PRZYCZYNY DYSLEKSJI: CZYNNIKI GENETYCZNE I 

ŚRODOWISKOWE 

Etiologia dysleksji obejmuje wiele wzajemnie oddziałujących na siebie czynników ryzyka. W dysleksję 

mogą być zaangażowane różne mechanizmy przyczynowe, w tym połączenie czynników genetycznych 

i środowiskowych.  

Dysleksja jest zaburzeniem w dużym stopniu dziedzicznym (Grigorenko, 2001; Shaywitz, 2003; 

Shaywitz & Shaywitz, 2005; Scerri & Schulte-Körne, 2010). Trudności w czytaniu i pisaniu 

prawdopodobnie nie są powodowane przez pojedynczy gen, ale przez interakcję wielu genów, przy 

czym możliwe jest, że różne zestawy genów są zaangażowane w różne behawioralne objawy dysleksji 

(Nicolson, 2001). Dowody na (wielo)genetyczny wpływ dysleksji zostały udowodnione w licznych 

badaniach.  

W ciągu ostatnich dziesięcioleci badania genetyczne sprawdzały, które loci i konkretne geny 

przyczyniają się do dysleksji. Badania powiązań genetycznych zidentyfikowały dziewięć genów jako 

możliwe geny podatności na dysleksję, określane jako DYX1-DYX9 (np, 15q15-q21 (DYX1), 6p21.3-

p22.2 (DYX2), 2p11-p16 (DYX3), 6q12 (DYX4), 3p12-q13 (DYX5), 18p11.2 (DYX6), 11p15. 5 (DYX7), 1p34-

p36 (DYX8), Xq26-Xq28 (DYX9)) (Brooks, 1997; Warnke, 1999; Grigorenko, 2001; Raskind, 2001; 

Vellutino i wsp, 2004; Galaburda i in., 2006; Nicolson i Fawcett, 2008; Benitez-Burraco, 2010; Scerri i 

Schulte-Körne, 2010; Corona i in., 2012; Reid, 2012; Eicher i Gruen, 2013; Neef i in., 2017). Kluczową 

funkcją wielu z tych genów jest ich mutacja i zaangażowanie w migrację neuronów powodująca główne 

strukturalne i funkcjonalne zmiany neuronalne w mózgach osób z dysleksją (Benitez-Burraco, 2010; 

Scerri & Schulte-Körne, 2010). Tym, co jest dziedziczone, nie jest oczywiście dysleksja per se, ale 

aspekty przetwarzania języka (Snowling, 1998); na przykład stwierdzono, że dzieci z ryzykiem 

rodzinnym mają zmienione sieci strukturalne mózgu w obszarach językowych i zaburzone 

przetwarzanie słuchowe (Lyytinen i in., 2005; van der Leij i in., 2013). 

Dowody na wyjaśnienie genetyczne pochodzą z badań bliźniąt i rodzin, które wskazują, że czynniki 

genetyczne wyjaśniają dużą część indywidualnych różnic w umiejętności czytania na poziomie słów u 

dzieci (Swagerman i in., 2017). Istnieje aż 50% prawdopodobieństwo, że chłopiec będzie miał dysleksję, 

jeśli jego ojciec ma dysleksję (około 40%, jeśli matka ma dysleksję), i nieco mniejsze 

prawdopodobieństwo, że dziewczynka zachoruje na dysleksję (około 20%) (Snowling, 1998; Warnke, 

1999). Ryzyko wystąpienia dysleksji u rodzeństwa wynosi 38-62% (Snowling, 1998; Warnke, 1999). 

Warnke (1999) przedstawił niespójne wyniki dotyczące dziedziczności deficytów w czytaniu 

(dziedziczność waha się w granicach 3-60%). Natomiast odziedziczalność zaburzeń ortograficznych 



 

 

wydaje się wyższa (60-70%). Stein (2008) dodał, że dziedziczność okazuje się wyjaśniać około 60% 

rodzinnej wariancji w czytaniu, tak że środowisko, które bliźnięta mają wspólne, wyjaśnia tylko około 

20%. Zatem ponad połowa różnic, jakie dzieci wykazują w umiejętności czytania, może być wyjaśniona 

przez ich dziedziczenie genetyczne (Stein, 2008). Eicher i Gruen (2013) podali, że badania rodzinne 

wykazały, że dysleksja i ogólne zdolności czytania mają znaczące komponenty genetyczne, a 

dziedziczność szacuje się na 54-84%. W Jyväskylä Longitudinal study of dyslexia Lyytinen i 

współpracownicy (2008) zaobserwowali, że dysleksja rodziców zwielokrotnia prawdopodobieństwo 

wystąpienia problemów w nabywaniu umiejętności czytania u ich dzieci. Prawie połowa dzieci z 

rodzinnym ryzykiem dysleksji miała problemy z nauką czytania, a prawie jedna trzecia z nich została 

zdiagnozowana jako dyslektycy w jednej z trzech pierwszych klas szkoły podstawowej. 

Wyniki badań Swagerman i współpracowników (2017) wskazują, że zmienność w zakresie umiejętności 

czytania jest spowodowana głównie przez addytywne i nieaddytywne czynniki genetyczne (64%). 

Istotne kojarzenie asortatywne (ojciec-matka = 0,38) ma implikacje naukowe i kliniczne. Wnioskujemy, 

że rodzice i potomstwo wykazują tendencję do upodabniania się do siebie z powodów genetycznych, 

a nie z powodu transmisji kulturowej. 

 Geny są ważne, ale nie stanowią ostatecznego wyznacznika. Środowisko, w którym wychowuje się 

dziecko, jego wychowanie, odżywianie, opieka zdrowotna, relacje rówieśnicze i edukacja mogą 

wpływać na ekspresję tych genów (Grigorenko, 2001; Raskind, 2001; Reid, 2012). W rodzinach 

występują zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Na przykład, dane z badań Mascheretti i 

współpracowników (2015) wskazują, że niższe wykształcenie rodziców, młodszy wiek rodzica w 

momencie urodzenia dziecka oraz ryzyko poronienia w czasie ciąży addytywnie zwiększają ryzyko 

dysleksji u potomstwa. Co więcej, jakość rodzicielstwa i wczesnego życia rodzinnego związana z 

młodszym wiekiem matki może negatywnie wpływać na umiejętności czytania u potomstwa, ponieważ 

młode matki zapewniają mniej stymulujące werbalnie środowisko. Czynniki genetyczne i dodatkowe, 

takie jak wcześniactwo, powtarzające się infekcje uszu i zaburzenia autoimmunologiczne (alergie i 

astma) sprawiają, że dziecko jest podatne na wiele zaburzeń rozwojowych, w tym dysleksję. Opóźniony 

rozwój motoryczny i językowy oraz rodzinne występowanie dysleksji i/lub pokrewnych trudności w 

uczeniu się są uważane za czynniki ryzyka dysleksji (Helland, Plante, & Hugdahl, 2011). 

Podsumowując, ustalenia te sugerują, że dysleksja jest cechą wieloczynnikową, w której podstawowe 

konstytucjonalne (genetyczne) słabości (zwłaszcza w zakresie umiejętności fonologicznych) 

współdziałają z innymi umiejętnościami poznawczymi i czynnikami środowiskowymi, powodując 

zwiększone ryzyko dysleksji w sposób ciągły. Prawdopodobnie, gdy poziom ryzyka osiąga pewien próg, 

wyłania się klasyczny profil dysleksji (Vellutino i in., 2004).   



 

 

4. “CZYTAJĄCY MÓZG”: NEURONALNE SYSTEMY CZYTANIA I 

FUNKCJONOWANIE "MÓZGU DYSLEKTYCZNEGO” 

1.1. NEURONOWE SYSTEMY CZYTANIA 

Zbieżne dowody wskazują na trzy ważne systemy w czytaniu (identyfikacji słów), w lewej półkuli 

(patrz rysunek 2). Należą do nich system przedni i dwa systemy tylne:  

1. system przedni w lewej dolnej okolicy czołowej (obszar mowy motorycznej Broca);  

2. układ grzbietowy parzystokopytowy i skroniowy, obejmujący zakręt kątowy, zakręt nadskroniowy i 

tylne części górnego zakrętu skroniowego  

3. układ potyliczno-skroniowy brzuszny obejmujący części środkowego zakrętu skroniowego i 

środkowego zakrętu potylicznego (Pugh i in., 2001, 2005; Stein, 2008). 

 

 

 

 

Te trzy systemy są kluczowe dla rozwoju umiejętnego, automatycznego przetwarzania słów 

(Shaywitz i in., 2002; Pugh i in., 2005): 



 

 

1. analiza słów (region parieto-temporalny (grzbietowy), operujący na pojedynczych 

jednostkach słów, takich jak fonemy, wymagający zasobów uwagi i przetwarzający stosunkowo 

wolno; działający w mapowaniu wizualnych percepcji druku na fonologiczne i semantyczne 

struktury języka). System ten jest związany z dekodowaniem i jest krytyczny dla wydobywania i 

uczenia się związków między ortografią a jej formami fonologicznymi, dominuje u 

początkujących czytelników, którzy ostatecznie staną się wykwalifikowanymi czytelnikami, 

ponieważ najpierw uczą się dekodować druk.  

2. forma słowna (potyliczno-skroniowa (brzuszna), operująca na całym słowie; system, który 

nie wymaga uwagi i przetwarza bardzo szybko, rzędu 150 msek po przeczytaniu słowa), 

funkcjonująca jako obszar wizualnej formy słownej (VWFA). VWFA wydaje się reagować 

preferencyjnie na szybko prezentowane bodźce i jest zaangażowany nawet wtedy, gdy słowo 

nie zostało świadomie dostrzeżone, 

3. artykulacja/analiza słów (przednia część: dolny zakręt czołowy, związany z artykulacją, 

pełniący również ważną funkcję w cichym czytaniu i nazywaniu). System ten jest związany z 

rekodowaniem fonologicznym podczas czytania, oprócz innych funkcji (np. pamięć 

fonologiczna, przetwarzanie składniowe); bardziej przednie aspekty zakrętu czołowego 

dolnego wydają się odgrywać rolę w odzyskiwaniu semantycznym. Fonologicznie istotne 

komponenty tego wielofunkcyjnego systemu, podobnie jak system skroniowo-ciemieniowy, są 

silniej angażowane przez słowa o niskiej częstotliwości i pseudosłowa niż przez słowa o 

wysokiej częstotliwości, a także przez słowa o niskiej częstotliwości z niespójnym 

odwzorowaniem ortograficzno-fonologicznym. Istnieją przypuszczenia, że system ten działa w 

ścisłym połączeniu z systemem skroniowo-ciemieniowym w celu dekodowania nowych słów 

podczas normalnego rozwoju czytania. 

1.2. NA TEMAT ROZRÓŻNIENIA MIĘDZY 

GRZBIETOWYMI I BRZUSZNYMI OBWODAMI 

NEURONOWYMI 

U wprawnych czytelników obwód grzbietowy reaguje z większą aktywacją na pseudowyrazy i słowa o 

niskiej częstotliwości (słowa, które muszą być dekodowane z wysiłkiem) niż na znane słowa o wysokiej 

częstotliwości. Zwiększona reakcja systemu grzbietowego na nieznane bodźce sugeruje, że jest on 

zaangażowany w dekodowanie, wysiłkową analizę fonologiczną.  



 

 

System brzuszny wykazuje odwrotny profil odpowiedzi, z wyższą aktywacją dla słów znanych niż dla 

pseudosłów. Obwód brzuszny wydaje się wspierać typ przetwarzania, który silnie zależy od znajomości 

(tj. pamięci): aktywacja jest wyższa dla dobrze poznanych słów. Dalsze dowody wskazujące na to 

rozróżnienie pokazują, że proste zadania identyfikacji słów stawiają maksymalne wymagania miejscom 

brzusznym, a ograniczone grzbietowym, podczas gdy zadania obejmujące analizę fonologiczną lub 

semantyczną wykazują zwiększone odpowiedzi grzbietowe (Pugh i in., 2001). 

Neuronalny proces czytania można scharakteryzować w następujący sposób: u początkujących 

czytelników obserwuje się wzrost aktywności w lewej korze skroniowo-ciemieniowej (przypisywany 

przetwarzaniu fonologicznemu), któremu towarzyszy spadek aktywności w prawych obszarach 

korowych dolno-skroniowych (przypisywany zmniejszającej się zależności od "engramów 

wzrokowych"). W miarę wzrostu fluencji następuje stopniowe obniżenie aktywności w lewej korze 

skroniowo-ciemieniowej i wzrost aktywności w lewej brzusznej części kory potyliczno-skroniowej (tzw. 

obszar form wizualnych słów), co odzwierciedla szybki, bezpośredni dostęp do przetwarzania 

leksykalnego lub semantycznego (Nicolson, Fawcett, Brookes & Needle, 2010).  

 

1.3. FUNKCJONOWANIE "MÓZGU DYSLEKTYCZNEGO” 

Dysleksja jest schorzeniem neurobiologicznym, a dowody na neurobiologiczne podłoże dysleksji 

pochodzą z badań pośmiertnych i obrazowania mózgu osób z dysleksją (Scerri i Schulte-Körne, 2010). 

Różnice w strukturze i funkcji mózgu, szczególnie w lewej półkuli skroniowej, zostały zaobserwowane, 

gdy osoby z dysleksją zostały porównane z osobami normalnie czytającymi (Snowling, 2005). Anomalie 

migracji komórek zostały zaobserwowane przez badaczy w korze okołooczodołowej mózgu osób z 

dysleksją, głównie w lewej półkuli i z dużo większą częstością niż w mózgach kontrolnych. Wiele badań 

wykazało zmienioną aktywność regionów lewej półkuli (w parieto-temporal, inferior frontal gyrus i 

occipito-parietal) w mózgu osób z dysleksją (Scerri & Schulte-Körne, 2010; Finn et al., 2013).  

Używając różnych technik neuroobrazowania funkcjonalnego, badacze wykazali zwiększoną 

aktywność w lewym dolnym zakręcie czołowym (LIFG lub terytorium Broca) w lewej półkuli u osób z 

dysleksją w funkcji wymagań zadania czytania, co sugeruje zaangażowanie mechanizmów 

kompensacyjnych w odpowiedzi na trudności w czytaniu (Odegard i in., 2008). W przeciwieństwie do 

osób sprawnie czytających, osoby z dysleksją często wykazują względne niedoaktywowanie lewych 

regionów parieto- i potyliczno-skroniowych (Rimrodt i in., 2010). Jednakże często obserwuje się, że 



 

 

analogiczne homologi prawej półkuli wykazują zwiększoną aktywność w mózgu osób z dysleksją; być 

może jako działanie kompensacyjne (Odegard i in., 2008; Scerri i Schulte-Körne, 2010; Finn i in., 2013). 

Wyniki Finn i współpracowników (2013) sugerują, że osoby bez dysleksji lepiej integrują informacje 

wizualne i modulują swoją uwagę na bodźce wizualne, co pozwala im rozpoznawać słowa na podstawie 

ich właściwości wizualnych, podczas gdy osoby z dysleksją rekrutują zmienione obwody czytania i w 

dorosłym życiu polegają na pracochłonnych strategiach "udźwiękowienia" opartych na fonologii (Finn 

i in., 2013). 

Podsumowując, rozpoznanie systemów neuronalnych pozwala badaczom zaproponować wyjaśnienie 

wzorów aktywacji mózgu obserwowanych u dzieci z dysleksją. Zamiast sprawnie funkcjonujących i 

zintegrowanych systemów czytania obserwowanych u dzieci bez dysleksji, zaburzenia tylnych 

systemów czytania powodują, że dzieci z dysleksją próbują kompensować je poprzez przesunięcie do 

innych, pomocniczych systemów, na przykład do przednich miejsc, takich jak dolny zakręt czołowy i 

miejsca w prawej półkuli. Miejsca przednie, kluczowe dla artykulacji, mogą pomóc dziecku z dysleksją 

rozwinąć świadomość struktury dźwiękowej słowa poprzez formowanie słowa za pomocą warg, języka 

i aparatu głosowego, a tym samym umożliwić mu czytanie, choć wolniej i mniej efektywnie niż w 

przypadku funkcjonowania szybkiego potyliczno-czasowego systemu identyfikacji słów. Miejsca w 

prawej półkuli mogą reprezentować zaangażowanie regionów mózgu, które pozwalają słabemu 

czytelnikowi na wykorzystanie innych procesów percepcyjnych w celu kompensacji jego słabych 

umiejętności fonologicznych. Szereg badań nad młodymi dorosłymi, u których w dzieciństwie 

stwierdzono dysleksję, wskazuje, że choć mogą oni rozwinąć pewną dokładność w czytaniu słów, 

pozostają wolnymi, nieautomatycznymi czytelnikami. Podsumowując, u czytelników z dysleksją 

zaburzenia zarówno grzbietowych, jak i brzusznych systemów czytania w tylnej części lewej półkuli leżą 

u podstaw niepowodzenia w rozwoju umiejętnego czytania, podczas gdy przesunięcie do systemów 

pomocniczych w lewych i prawych regionach przednich oraz w prawych regionach tylnych wspomaga 

dokładne, ale nie automatyczne czytanie słów (Shaywitz i in., 2002). 

 

 

 

 



 

 

5. KOGNITYWNE TEORIE DYSLEKSJI 

 Pierwsze teorie dysleksji rozwojowej zakładały istnienie deficytów w przetwarzaniu wzrokowym 

("ślepota na słowa"). Ostatnie dowody z psychologii rozwojowej, genetyki i obrazowania mózgu 

sugerują jednak, że centralny deficyt w dysleksji rozwojowej jest deficytem językowym; jako że nauka 

czytania i pisania jest w rzeczywistości procesem językowym (Goswami, 2015). 

Ponieważ w dysleksji zaburzone są różne obszary funkcjonowania poznawczego, szczególnie 

trudne okazało się zaproponowanie jednolitej ramy teoretycznej, która byłaby w stanie 

dostarczyć zadowalającego wyjaśnienia tego złożonego obrazu zaburzeń poznawczych (Ramus 

i in., 2003; Szmalec i in., 2011). Zamiast tego, wpływowe ujęcia dysleksji koncentrowały się 

na kluczowych aspektach zaburzonego przetwarzania języka w teorii deficytu fonologicznego 

(np. Vellutino, Fletcher, Snowling, & Scanlon, 2004), na powiązanych problemach słuchowych 

i wzrokowo-słuchowych w teorii deficytu magnokomórkowego (Stein, 2001) oraz na 

dysfunkcjach uczenia się motorycznego w teorii deficytu automatyzmu/móżdżku (Nicolson 

& Fawcett, 1995). Najbardziej dominującą i wpływową teorią wyjaśniającą dysleksję jest 

teoria deficytu fonologicznego. 

 

5.1. TEORIA DEFICYTU FONOLOGICZNEGO 

Dominującym poglądem na etiologię dysleksji jest teoria deficytu fonologicznego, która 

postuluje, że trudności w czytaniu i pisowni mają swoje źródło w deficycie poznawczym, który 

jest specyficzny dla umysłowej reprezentacji i przetwarzania dźwięków mowy (Ramus i 

Ahissar, 2012; Couvignou, Peretz i Ramus, 2019).  

Genetycznie uwarunkowane ogniskowe nieprawidłowości korowe, takie jak ektopia i mikrogyri, w 

specyficznych obszarach lewej kory okołooczodołowej zaangażowanych w reprezentacje i 

przetwarzanie fonologiczne, są główną przyczyną dysleksji (patrz rysunek 3). Jest to zgodne z: (a) 

badaniami anatomicznymi mózgów dyslektyków wykazującymi loci nieprawidłowości korowych; (b) 

badaniami funkcjonalnego obrazowania mózgu pokazującymi, że te same obszary są zaangażowane w 

przetwarzanie fonologiczne i wykazują nieprawidłową aktywację u osób z dysleksją. Deficyt 

fonologiczny (i słabe wyniki osób z dysleksją) przejawia się w trzech głównych obszarach: 



 

 

1. Świadomość fonologiczna (zdolność do wyraźnego zwracania uwagi na dźwięki mowy, 

oceniania ich i manipulowania nimi), 

2. Słowna pamięć krótkotrwała i robocza (zdolność do tymczasowego utrzymywania 

aktywnych reprezentacji fonologicznych w pamięci krótkotrwałej, zdolność do 

manipulowania i powtarzania słów lub pseudosłów), 

3. Szybkie wyszukiwanie leksykalne (zdolność do wyszukiwania i nazywania list cyfr, 

kolorów lub przedmiotów) (Galaburda i in., 2006; Ramus i Ahissar, 2012). 

Taki deficyt fonologiczny wydaje się odgrywać rolę przyczynową w rozwoju słabych 

umiejętności czytania i ortografii. Trudności te ograniczają zdolność dziecka do uczenia się 

alfabetycznych połączeń między dźwiękami i literami w celu czytania i literowania (Snowling, 

2005). 

 

Aby nauczyć się czytać, dziecko musi najpierw docenić segmentalną naturę mowy i zrozumieć, że słowa 

składają się z najmniejszych segmentów - fonemów. To zrozumienie segmentowej natury mowy 

nazywamy świadomością fonologiczną. Następnie początkujący czytelnik musi również zrozumieć, że 

słowa pisane również posiadają wewnętrzną strukturę fonologiczną, która jest taka sama jak słowa 

mówione. To właśnie świadomość fonologiczna i zrozumienie, że elementy składowe słowa 

drukowanego są powiązane z fonemami, pozwala czytelnikowi połączyć słowa drukowane z 

odpowiadającymi im słowami w jego leksykonie mowy (Pugh i in., 2001).  



 

 

Deficyt fonologiczny utrudnia dzieciom uświadomienie sobie fonemów jako segmentów słów 

mówionych. Bez świadomości fonemów, litery słów pisanych nie mogą być odwzorowane na 

odpowiadające im segmenty fonologiczne. Dokładniej mówiąc, dzieci z dysleksją mają trudności ze 

zrozumieniem, że słowa mówione składają się z pojedynczych dźwięków (tj. fonemów) i że dźwięki te 

są odwzorowywane na litery w języku pisanym. Ma to wpływ na przyswajanie reguł grafemowo-

fonemowych, które są niezwykle istotne w procesie nabywania umiejętności samodzielnego 

dekodowania słów. Trudności z dekodowaniem nowych ciągów liter są postrzegane jako główna 

przeszkoda w nauce czytania dla dzieci z dysleksją i mogą wtórnie wpływać na budowanie 

ortograficznego leksykonu słów (Wimmer i Schurz, 2010). 

Znaczna część badań wykazała, że dzieci z dysleksją osiągają znacznie gorsze wyniki niż dzieci 

rozwijające się typowo w zakresie pomiarów świadomości fonemowej, która wymaga zdolności do 

dokonywania jednoznacznych ocen struktury dźwiękowej słów. W przeciwieństwie do świadomości 

fonologicznej, przetwarzanie fonologiczne (takie jak powtarzanie bez słów, RAN) wymaga użycia mowy 

i jest wolne od wymagań metapoznawczych. Dzieci z dysleksją osiągają również słabe wyniki w 

pomiarach przetwarzania fonologicznego, co potwierdza tezę, że mają one słabo określone 

reprezentacje fonologiczne - trudności z kodowaniem fonologii przez mózg. Dalsze wsparcie dla teorii 

deficytu fonologicznego pochodzi z badań podłużnych, które sugerują, że wczesne umiejętności 

fonologiczne i znajomość liter u dzieci odgrywają rolę przyczynową w ich późniejszym rozwoju czytania. 

(Snowling, Gooch & Henderson, 2012). 

Podsumowując, teoria deficytu fonologicznego jest skuteczna w wyjaśnianiu niepowodzeń w czytaniu, 

deficytu czytania bez słów oraz słabych umiejętności ortograficznych, charakterystycznych dla osób z 

dysleksją. Jednakże niektórzy badacze zidentyfikowali szereg trudności związanych z dysleksją, których 

nie da się łatwo wyjaśnić za pomocą tej teorii (Snowling, Gooch i Henderson, 2012). Dysleksja 

rozwojowa jest więc obecnie najlepiej rozumiana jako subtelny deficyt językowy, który polega na 

upośledzeniu reprezentacji struktury fonologicznej sygnału mowy w mózgu (Goswami, 2015).  

 

5.2. ALTERNATYWNE TEORIE PRZYCZYNOWE DYSLEKSJI 

Niektórzy badacze zidentyfikowali szereg trudności związanych z dysleksją, których nie da się 

łatwo wyjaśnić za pomocą teorii deficytu fonologicznego. Zwolennicy hipotezy podwójnego 

deficytu dysleksji (Wolf i Bowers, 1999) sugerują, że niektóre dzieci z dysleksją mają 

upośledzenia w zakresie fonologii, inne mają problemy z przetwarzaniem czasowym i 



 

 

szybkością percepcji, a trzecia grupa ma upośledzenia w obu tych obszarach. Hipoteza 

deficytu magnokomórkowego (Stein, 2001) sugeruje, że osoby z dysleksją mają upośledzenia 

w przetwarzaniu szybko prezentowanych bodźców słuchowych i wzrokowych wynikające z 

zaburzeń w szlaku magnokomórkowym w mózgu. 

Inni badacze (Nicolson i Fawcett, 1995) twierdzą, że widoczny związek między trudnościami w czytaniu 

a deficytami czasowymi jest związany z nieprawidłową aktywacją i funkcjonowaniem móżdżku; zostało 

to określone mianem hipotezy deficytu automatyzacji/deficytu móżdżku. Teoria ta sugeruje, że dzieci 

z dysleksją mają problemy z automatyzacją umiejętności poznawczych/ruchowych i zaburzoną 

percepcję czasu - trudności, które wywodzą się z łagodnej dysfunkcji móżdżku. Na poparcie tej tezy 

móżdżek jest zaangażowany w czynności motoryczne, równowagę, automatyzację umiejętności i 

adaptacyjne uczenie się, a także w zadania percepcyjne, które wymagają precyzyjnej reprezentacji 

informacji czasowej (Snowling, Gooch & Henderson, 2012). 

 

6. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DYSLEKSJI 

Charakterystyka dysleksji jest szeroka i bogata. Ważne jest, aby zauważyć, że dziecko powinno mieć 

wiele oznak dysleksji, które utrzymują się przez dłuższy czas i mają pewien wzorzec (Huffman, Shaw & 

Thompson, 2020).  

Na przejawy dysleksji składają się dwa rodzaje oznak - pierwotne i wtórne. Objawy pierwotne to te 

podstawowe, które są obecne w prawie 100% przypadków. Objawy wtórne nie występują tak często, 

ale są bardziej powszechne u osób z dysleksją niż u osób normalnie czytających i piszących (Tønnessen, 

1997). Ponadto, zarówno badacze, jak i praktycy uznają, że dysleksja może występować na kontinuum 

nasilenia. Cechy charakterystyczne dysleksji mogą wahać się od bardzo łagodnych do poważnych i 

nakładać się na inne zaburzenia (takie jak dyspraksja, zaburzenia uwagi itp.) (Stein, Talcott i Witton, 

2001; Milani, Lorusso i Molteni, 2010; Brady, 2019; Odegard, 2019). 

 

6.1. PODSTAWOWE OBJAWY DYSLEKSJI 

Trudności z dokładnym czytaniem i pisownią oraz płynnym rozdzielaniem wyrazów są głównymi 

podstawowymi trudnościami, z jakimi borykają się dzieci z dysleksją w wieku szkolnym (Milani, Lorusso 

& Molteni, 2010).  



 

 

Dysleksja jest zaburzeniem rozwojowym, a jej przejawy zmieniają się wraz z rozwojem dziecka. Profil 

behawioralny dysleksji zależy nie tylko od wieku, ale także od stopnia nasilenia zaburzenia, od wzorca 

trudności w zakresie świadomości fonologicznej i połączeń literowo-dźwiękowych w okresie 

przedszkolnym do bardziej specyficznego profilu trudności w czytaniu i pisowni w okresie szkolnym 

(Snowling, 2005; Snowling, Muter & Caroll, 2007). Ponadto profil trudności związanych z dysleksją różni 

się ze względu na system druku pisanego wykorzystywany do nauki umiejętności czytania i pisania, 

metodę nauczania oraz strategie interwencyjne stosowane w celu kompensacji trudności związanych 

z dysleksją (Gedutienė, 2017). 

The main difficulties of dyslexia in children aged 6 to 10 include: 

I. Trudności w zakresie świadomości fonologicznej 

II. Trudności w nabywaniu połączeń literowo-dźwiękowych 

III. Trudności w dokładnym i płynnym czytaniu 

IV. Trudności w pisaniu i ortografii 

 

TRUDNOŚCI W ZAKRESIE ŚWIADOMOŚCI FONOLOGICZNEJ 

• Trudności z podziałem słów na głoski  

• Trudności z grami fonologicznymi  

TRUDNOŚCI W PRZYSWAJANIU POŁĄCZEŃ LITEROWO-DŹWIĘKOWYCH 

• Trudności w uczeniu się nazw i dźwięków liter 

• Trudności z kojarzeniem liter z dźwiękami 

TRUDNOŚCI W DOKŁADNYM I PŁYNNYM CZYTANIU: Błędy w czytaniu 

Uczniowie z dysleksją często czytają słowa po kolei, w izolacji, mozolnie, bardzo powoli, monotonnie, 

bez wyrazu i z dużym stopniem niedokładności (Snowling, 2005; Huffman, Shaw & Thompson, 2020). 

Nieścisłości mogą obejmować:  

• błędne czytanie: pomijanie, zastępowanie lub dodawanie liter, sylab i małych słów funkcyjnych 

• odwracanie, mylenie liter: b–d, u–n, n–v, p–b, m–n  



 

 

• inwersje, błędy sekwencyjne, mylenie kolejności liter w słowach: was z saw, dog z god, huose z 

house  

• ograniczone rozpoznawanie wzrokowe znanych słów 

• trudności z czytaniem nieznanych słów 

• zgadywanie końca wyrazu   

• czytanie litera po literze lub po sylabie  

• nieznajomość symboli interpunkcyjnych podczas czytania 

• pomijanie wyrazów lub gubienie miejsca do czytania (wyrazów, linii) podczas czytania (za 

pomocą palca)  

 

Trudności z ortografią są typową cechą dysleksji (Huffman, Shaw & Thompson, 2020).  

Trudności w pisowni: Błędy ortograficzne 

• pominięcie, zastąpienie lub dodanie liter, sylab i wyrazów  

• inwersje, błędy sekwencyjne, pomylenie kolejności liter w wyrazach  

• pisownia fonetyczna 

• liczne przerwy podczas pisania wyrazów lub kopiowania ich z tablicy 

• słabe pismo odręczne 

• bardzo wolne/wolne tempo pisania 

• słaba organizacja tekstu pisanego 

Główne cechy różnicujące dzieci z dysleksją to liczba typowych, specyficznych błędów w czytaniu i 

pisowni oraz wolne, mozolne, niezautomatyzowane czytanie i pisanie w porównaniu z innymi dziećmi 

(Odegard i in., 2008; Vellutino i in., 2004; Hudson i in., 2007).  

Po krótkim czasie czytania lub pisania dzieci z dysleksją mogą być wyraźnie zmęczone tak ciężką pracą. 

Dokładne czytanie i literowanie oraz płynne rozdzielanie słów to czynności wymagające ogromnego 

wysiłku poznawczego. Ze względu na poświęcanie tak dużej ilości czasu i energii na dekodowanie słów, 



 

 

wtórnymi konsekwencjami mogą być problemy z rozumieniem tekstu i ograniczenie praktyki czytania 

(Shaywitz, 2005; Corona i in., 2012). Nie oznacza to, że uczniowie z dysleksją mają problem z 

rozumieniem; dlatego też uczniowie z dysleksją często bardzo dobrze radzą sobie z rozumieniem ze 

słuchu, ponieważ nie poświęcają energii na dekodowanie słów (Huffman, Shaw i Thompson, 2020). 

Powolne i niezautomatyzowane pisanie oddzielnych słów wpływa na pisanie spójnego i całościowego 

tekstu. 

Dzieci z dysleksją zazwyczaj starają się unikać czytania i pisania, kiedy tylko jest to możliwe (Warnke, 

1999; Høien & Lundberg, 2000; Williams, 2006; Fawcett & Nicolson, 2008; Roundy & Roundy, 2009; 

Huffman, Shaw & Thompson, 2020).  

Uczniowie z dysleksją szczególnie unikają pisania, uważając je za stresujące i wyczerpujące; praca 

pisemna może trwać długo i być nieczytelna, pełna błędów ortograficznych, z małą interpunkcją i słabą 

organizacją. Wielu uczniów z dysleksją ma słabą motorykę małą, a ich pismo odręczne jest powolne, 

mozolne, nieautomatyczne i pozbawione płynności. Uczniowie ci mogą nie być w stanie pisać w sposób 

ciągły bez częstych przerw. Może występować nietypowa organizacja przestrzenna strony - wyrazy są 

szeroko rozstawione lub ciasno ściśnięte, marginesy są ignorowane, a pismo jest pisane poza linią. 

Niechlujna praca pisemna może spowodować, że czytelnik założy niedbałość i treść odpowiadającą 

prezentacji - co niekoniecznie ma miejsce w przypadku wielu uczniów z dysleksją, którzy zrobili 

wszystko, co w ich mocy (Thomson, 2008). 

Ważne jest, by pamiętać, że dzieci, u których stwierdzono dysleksję w różnym wieku, mogą mieć różne 

wzorce deficytów poznawczych, na przykład trudności z dekodowaniem słów i ortografią dominują we 

wczesnych latach szkolnych. Ogólnie rzecz biorąc, trudności w czytaniu i pisowni są trwałe i nie znikają 

wraz z upływem czasu, choć można je do pewnego stopnia złagodzić, jeśli zastosuje się odpowiednią 

terapię korekcyjną. Jeśli towarzyszy im wysoki iloraz inteligencji, często dochodzi do kompensacji 

dokładnego czytania, ale nie ortografii, przez dziecko aż do czwartej klasy lub później (Warnke, 1999). 

Wielu uczniów, którzy kompensują umiejętności czytania, nadal ma duże trudności z kodowaniem. 

Uczniowie ci mają nawet trudności z pisownią słów o wysokiej częstotliwości. Jednak w okresie 

dorastania i dorosłości osoby, które skompensowały wczesne trudności w czytaniu, nadal mają 

problemy z pisownią lub ekspresją pisemną (Snowling, 2005; Helland, Plante i Hugdahl, 2011; Huffman, 

Shaw i Thompson, 2020). 

 

 



 

 

6.2. WTÓRNE OBJAWY DYSLEKSJI 

Dysleksja to nie tylko trudności z dokładnym czytaniem i pisaniem oraz płynnym rozdzielaniem słów; 

większość dzieci z dysleksją ma inne dodatkowe trudności (Stein, Talcott i Witton, 2001).  Trudności 

często dotyczą innych systemów symboli, np. liczb i notacji muzycznej (Frauenheim i Heckerl, 1983). 

Do 50 procent ma pewne trudności z matematyką (Ott, 2007).  

TRUDNOŚCI Z KRÓTKO- I DŁUGOTRWAŁĄ PAMIĘCIĄ WERBALNĄ  

Większość dzieci z dysleksją doświadcza trudności w zapamiętywaniu list informacji, nawet krótkich 

list lub krótkich instrukcji (Pollock, Waller & Pollit, 2004; Reid, 2011). Dzieci z dysleksją mają problemy 

z długotrwałym uczeniem się werbalnym. Problem ten może być przyczyną wielu trudności w klasie, w 

tym problemów z zapamiętywaniem dni tygodnia lub miesięcy w roku, opanowaniem tabliczki 

mnożenia i nauką języka obcego (Snowling, 1998). Dzieci z dysleksją zwykle napotykają trudności 

dotyczące werbalnej pamięci krótkotrwałej, ponieważ posiadają mniejszą niż inni pojemność 

magazynowania informacji (Hachmann i in., 2014); trudno im zapamiętać informacje językowe 

(Guardiola, 2001) czy zapamiętać fakty liczbowe, datę i godzinę, nauczyć się tabliczki mnożenia (Miles, 

2009). Większość osób z dysleksją ma problemy z zapamiętywaniem informacji sekwencyjnych 

(Hachman i in., 2014). 

Wyniki badań Hackmanna i współpracowników (2014) wskazują, że dysleksja jest związana ze 

specyficznym upośledzeniem pamięci krótkotrwałej w zakresie sekwencyjnego porządku, ale nie 

informacji o przedmiotach. Osoby z dysleksją osiągały gorsze wyniki niż osoby z grupy kontrolnej w 

zadaniach dotyczących kolejności szeregowej w odniesieniu do materiału werbalnego lub 

niewerbalnego i to specyficzne upośledzenie może prowadzić do problemów językowych 

charakterystycznych dla dysleksji. Zakładając, że deficyt w przetwarzaniu kolejności seryjnej i uczeniu 

się sekwencji prowadzi do zaburzeń w nabywaniu ortograficznych i fonologicznych reprezentacji form 

słownych, utrudniona jest integracja języka pisanego jako formatu reprezentacji wiedzy językowej, 

która jest charakterystyczna dla normalnego rozwoju. Niestabilne kodowanie i konsolidacja 

długotrwałej wiedzy skutkuje z kolei brakiem automatyzacji i opóźnieniem w rozwoju czytania, a 

następnie prowadzi do niepewności co do ortograficznych form wyrazów w różnym stopniu. 

Na przykład, większość osób z dysleksją ma tendencję do słabego sekwencjonowania w ogóle, tak że 

mają trudności z recytowaniem dni tygodnia lub miesięcy roku w prawidłowej kolejności, szczególnie 

od tyłu (Frauenheim i Heckerl, 1983; Griffiths, 2007; Stein, Talcott i Witton, 2001). 



 

 

Osoby z dysleksją mają również pewne trudności z organizowaniem i wyrażaniem swoich myśli, 

szczególnie w sytuacjach ustrukturyzowanych, w których wymagana jest stosunkowo konkretna 

odpowiedź. Tendencja ta była mniej zauważalna w sytuacjach konwersacyjnych. Widoczne są subtelne 

problemy ze znajdowaniem słów oraz błędy składniowe. Język ma tendencję do konkretyzacji 

(Frauenheim & Heckerl, 1983). 

TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z POCZUCIEM CZASU I ORIENTACJĄ 

Niektóre dzieci z dysleksją mają słabe poczucie czasu, jak również słabo posługują się językiem 

związanym z czasem. Słowa takie jak "dziś", "jutro", "wczoraj" stanowią wyzwanie i powodują 

dezorientację (Ott, 2007). Czytanie zegara i określanie czasu może być problematyczne dla niektórych 

osób z dysleksją. Język związany z czasem może być mylący. Osoby z dysleksją mają również trudności 

z obliczaniem lub szacowaniem, ile czasu zajmie im wykonanie jakiejś czynności (Ott, 2007). 

Dzieci z dysleksją mają trudności z przyswajaniem i wyrażaniem pojęć dotyczących czasu, wymiarów, 

ilości, kierunku i informacji geograficznych. Na przykład, mają trudności z uczeniem się nazw miesięcy 

w kolejności, kojarzeniem miesięcy z porami roku lub świąt z miesiącami. Wiele osób z dysleksją 

wykazuje mieszaną rękę i mylenie lewej/prawej (Stein, Talcott & Witton, 2001).  

TRUDNOŚCI MOTORYCZNE  

Zauważalne jest również, że niektóre osoby z dysleksją mają problemy z umiejętnościami 

motorycznymi, koordynacją ruchową i równowagą, takie jak ogólna niezdarność, trudności z 

rzucaniem i łapaniem piłki, nauką jazdy na rowerze, skakaniem, tańczeniem, wyklaskiwaniem 

określonego rytmu, wielozadaniowością, utrzymaniem równowagi itp. Niektóre dzieci z dysleksją 

mają problemy z umiejętnościami motorycznymi i często są postrzegane przez innych jako niezdarne 

(Ott, 2007). Niektóre dzieci są powolne w ubieraniu się, zwłaszcza w zapinaniu sznurowadeł lub 

guzików. Niektóre dzieci z dysleksją mają problemy z umiejętnościami motorycznymi, w tym z 

utrzymaniem równowagi. 

 

 

 

 



 

 

6.3. MOCNE STRONY DYSLEKSJI 

Dysleksja to nie tylko kombinacja pewnych trudności; obejmuje ona szereg specyficznych zdolności, 

które związane są z aktywnością prawej półkuli mózgu (Thomson, 2008). U uczniów z dysleksją często 

zauważa się rozbieżność między trudnościami w uczeniu się a wyjątkowymi zdolnościami (Thomson, 

2008). 

Dzieci z dysleksją mają odmienny i indywidualny sposób przetwarzania informacji. Dzieci z dysleksją 

zazwyczaj mają wizualny, prawomózgowy, globalny styl przetwarzania informacji (Reid, 2011; Bacon & 

Bennett, 2013). W badaniu Vlachos i współpracowników (2013) więcej uczniów z dysleksją wykazywało 

preferencje dla stylu myślenia prawopółkulowego (przyczyna lub konsekwencja dysleksji), co znajduje 

odzwierciedlenie w zmniejszonym zaangażowaniu lewej półkuli podczas czytania. Niektóre części 

mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne stają się bardziej aktywne, gdy osoba 

z dysleksją czyta. Singleton i współpracownicy (2009) wspominają o badaniach, w których dzieci i 

młodzież z dysleksją osiągają znacząco wyższe wyniki w zadaniach związanych z przetwarzaniem 

wzrokowym. Wyniki różnych badań pokazują, że większość uczniów z dysleksją ma dobre zdolności 

wzrokowo-przestrzenne, doskonałą pamięć kolorów, wyobraźnię przestrzenną i potrafi z 

powodzeniem operować obrazami w przestrzeni trójwymiarowej. Na przykład Everatt i 

współpracownicy (1999, cyt. Everatt i in., 2008) stwierdzili, że dorośli z dysleksją osiągali wyższe wyniki 

w zadaniu dotyczącym kreatywności rysunkowej w porównaniu z osobami bez dysleksji.  

Stwierdzono, że niektórzy uczniowie z dysleksją mają wyjątkowe zdolności, takie jak talenty twórcze i 

artystyczne, odkrywanie nieoczekiwanych powiązań logicznych, zdolność dostrzegania "całości" 

obrazu, umiejętność twórczego rozwiązywania problemów, niezwykła determinacja i poświęcenie dla 

ciężkiej pracy. Dzięki temu uczniowie z dysleksją mogą osiągać wspaniałe wyniki w takich dziedzinach, 

jak architektura, mechanika, inżynieria, projektowanie, technologia komputerowa i sztuki piękne 

(Høien & Lundberg, 2000; von Károlyi, 2001; Bacon & Bennett, 2013). Powszechnie wiadomo, że wielu 

wybitnych naukowców i techników ma lub miało wyraźne problemy z dysleksją. Wiele osób z dysleksją 

wyróżnia się w przedmiotach, które wymagają kreatywności i nowych pomysłów (na przykład architekt 

Richard Rogers, biznesmen Richard Branson itp.) (Høien & Lundberg, 2000; Ott, 2007). Uczniowie z 

dysleksją łączą i wykorzystują wszystkie swoje zmysły do nauki i rozwiązywania problemów, często 

dostarczając oryginalnych i twórczych rozwiązań. Co więcej, zwykle charakteryzowani są przez innych 

jako osoby posiadające wnikliwość, intuicję oraz większą wrażliwość na otoczenie i empatię w stosunku 

do innych ludzi (Høien & Lundberg, 2000).  



 

 

Thomson (2008) twierdzi, że uczniowie z dysleksją mogą być utalentowani w zakresie działań 

związanych z osiągnięciami lub uzdolnieni akademicko (np. mogą być znakomitymi sportowcami, mieć 

dobre umiejętności rozwiązywania problemów lub silnie rozwiniętą świadomość przestrzenną), ale 

często nie osiągają wyników na poziomie odpowiadającym ich zdolnościom z powodu dysleksji, a 

nawet mogą wydawać się tracić zainteresowanie, być sfrustrowani, znudzeni i destrukcyjni. 

Związek między dysleksją a kreatywnością pozostaje jednak nadal nierozwiązaną kwestią. Choć 

przeprowadzono niewiele badań empirycznych w celu ustalenia tego związku, można zaproponować 

kilka założeń wyjaśniających naturę hipotetycznego związku między dysleksją a kreatywnością (Wolff i 

Lundberg, 2002): 

1. Dobre zdolności wizualne i kreatywność mogą stanowić kompensację przyczyniającą się do 

ewolucyjnej odporności genów dysleksji. 

2. Może istnieć bardziej ogólny czynnik, który spowodował zarówno dysleksję, jak i kreatywność 

bez bezpośredniego związku przyczynowego między tymi dwoma stanami.  

3. Związek między dysleksją a kreatywnością może odzwierciedlać kompensację wczesnych 

niepowodzeń w zakresie wysoko cenionych umiejętności w szkole. W ten sposób dzieci z 

dysleksją mają tendencję do szukania możliwości odniesienia sukcesu w innych dziedzinach.  

4. Trudności w czytaniu i pisaniu oraz wynikająca z nich frustracja mogą aktywować oryginalne i 

niekonwencjonalne strategie radzenia sobie i sposoby myślenia.  

5. Związek ten może być iluzją opartą na rozbieżności między osiągnięciami w czytaniu i pisaniu 

a talentem artystycznym. Takie talenty mogą być w równym stopniu rozłożone wśród osób bez 

dysleksji i dyslektyków, ale są one po prostu bardziej widoczne u osób z dysleksją. Osoby bez 

dysleksji mają szeroko otwarte drzwi do każdej dziedziny, podczas gdy utalentowane osoby z 

dysleksją są ograniczone do dziedzin niewerbalnych, takich jak sztuka, projektowanie i 

rzemiosło. 

Głębsze zrozumienie natury związku między dysleksją a szeregiem specyficznych zdolności można 

uzyskać dzięki bardziej szczegółowym i neurobiologicznie zorientowanym badaniom. 

 



 

 

7. POWSZECHNOŚĆ WYSTĘPOWANIA DYSLEKSJI 

Częstość występowania dysleksji zależy od dokładnej definicji i kryteriów stosowanych do jej określenia 

w różnych krajach. Badania sugerują, że dysleksja reprezentuje dolną granicę normalnego rozkładu 

zdolności czytania słów. Dlatego też, aby ocenić to zaburzenie, należy ustalić nieco arbitralną wartość 

graniczną dla zmiennej ciągłej. Powszechnie przyjęta definicja określa granicę dla osiągnięć w czytaniu 

na 1,5 odchylenia standardowego poniżej średniej dla wieku i określa 3-17,5% populacji jako osoby z 

dysleksją (Snowling, 2005; Peterson & Pennington, 2012; Snowling, 2013).  

 

7.1. POWSZECHNOŚĆ: RÓŻNE SYSTEMY DRUKU 

Dysleksja występuje we wszystkich badanych dotychczas językach, choć jej przejawy różnią się w 

zależności od ortografii (Goswami, 2015). Dysleksja została odnotowana jako zaburzenie związane nie 

tylko ze znakami alfabetycznymi czy sylabicznymi, ale także z tymi o charakterze logograficznym 

(Benitez-Burraco, 2010). W przypadku systemów alfabetycznych częstość występowania dysleksji 

zależy od specyfiki ortografii, czyli tego, jak przejrzysty jest system pisma. Ortografie języków 

alfabetycznych można określić jako przezroczyste i nieprzezroczyste, dlatego rozpowszechnienie 

dysleksji różni się w zależności od języka i kraju (zob. tabela 1). Wśród języków alfabetycznych język 

angielski jest szczególnie trudny do nauki, ponieważ odwzorowanie między literami i dźwiękami jest 

mniej spójne niż w większości innych języków. 

 

Tabela 1. Częstość występowania dysleksji w różnych systemach druku 

System druku Język Procent Kraj: autorzy 

ALFABETYCZNY SYSTEM DRUKU 

 

 

 

 

 

Włoski 3.2–35 Włochy: Stella, 2004; Barbiero i in., 2012 

Flamandzki 3  Holandia: Hellendoorn i Ruijssenaars, 2000 

Hiszpański 3.2–5.9 Hiszpania: Soriano-Ferrer i Echegaray-

Bengoa, 2014 

Francuski 3.5–5 Francja: Le Jan i in., 2011; Leonowa, 2012 

Szwedzki 5  Szwecja: Andersson, 2004 



 

 

PRZEJRZYSTY Rosyjski ~5–10  Rosja: Kornev, Rachlin i Grigorenko, 2010 

Niemiecki 3–8  

~14  

Niemcy: Döhla & Heim, 2016; 

Branderburg i in., 2015 

Czeski ~8  Czechy: Zelinkova, 2004 

Grecki ~9 Grecja: Padeliadu i Sideridis, 2000 

 

 

NIEPRZEJRZYSTY 

Duński 3–7  

~12 (dorośli) 

Dania: Jandorf, Haven i Nielsen, 2004; 

 

Angielski 

5–10   

10–12  UK, USA, Australia: Wydell, 2012 

5–17,5 USA: Vellutino i wsp., 2004; Helland i in., 2011; 

Eichera i Gruena, 2013 

NIEALFABETYCZNY SYSTEM DRUKU 

Chiński 4–8 

3,9 

Chiny: Meng & Zhou, 2004; Sun i in.., 2013  

Japońskie systemy druku 3–4 Kana 

5–8 Kanji 

Japonia: Todo, 2004; Ogino i in.., 2011 

Perski 5,2 Iran: Pouretemad i in.., 2011  

 

7.2. ROZPOWSZECHNIENIE DYSLEKSJI: RÓŻNICE MIĘDZY PŁCIAMI 

W literaturze naukowej istnieją kontrowersje dotyczące tego, czy chłopcy częściej niż dziewczęta 

doświadczają trudności w czytaniu i pisaniu (Berninger i in., 2008; Wheldall i Limbrick, 2010). Większość 

danych z badań populacyjnych (epidemiologicznych) dostarcza spójnych wyników: ryzyko dysleksji jest 

większe u chłopców niż u dziewcząt. Jednak stosunek chłopców i dziewcząt dotkniętych trudnościami 

w uczeniu się różni się w poszczególnych krajach i wynosi od 1,2:1 do 6,78:1 (Berninger i in., 2008; 

Hawke i in., 2009; Liederman, Kantrowitz i Flannery, 2005; Raskind, 2001; Rutter i in., 2004; Quinn i 

Wagner, 2015). Wyniki wskazują na wyższe proporcje płci wraz ze wzrostem nasilenia zaburzeń, 

zwłaszcza jeśli chodzi o trudności w pisowni (Hawke i in., 2009; Berninger i in., 2008; Landerl & Moll, 

2010).  



 

 

Na przykład Wheldall i Limbrick (2010) przeanalizowali oceny umiejętności czytania prawie półtora 

miliona australijskich dzieci, dokonane w latach 1997-2006. Doszli do wniosku, że średni stosunek 

wynosił 1,77:1. Podobnie Quinn i Wagner (2015) po przeanalizowaniu umiejętności czytania prawie 

pół miliona drugoklasistów stwierdzili, że stosunek ten wynosi 2,11:1. 

Nie ma bezpośredniej odpowiedzi na pytanie, dlaczego chłopcy mają więcej trudności z czytaniem i 

pisaniem niż dziewczęta. Różnica między płciami może wynikać z większego prawdopodobieństwa, że 

chłopcy zostaną zidentyfikowani. Więcej chłopców niż dziewcząt zostało skierowanych na badania, co 

sugeruje, że chłopcy z dysleksją zwracają uwagę nauczycieli częściej niż dziewczęta, być może dlatego, 

że gorzej radzą sobie z kompensacją lub zachowują się bardziej destrukcyjnie. Chłopcy mają tendencję 

do wyrażania frustracji i napięcia w większym stopniu poprzez trudności w zachowaniu (np. 

zachowania agresywne) (Fink, 1998; Shaywitz, 2003; Liederman i in., 2005; Snowling, 2005; Quinn i 

Wagner, 2015). Jednocześnie część dziewcząt borykających się z dysleksją pozostaje niezdiagnozowana 

i nie są one w stanie otrzymać niezbędnej pomocy (Liederman i in., 2005). Na przykład wyniki badań 

Quinn i Wagner (2015) wykazały, że zgodność między identyfikacją jako osoby z zaburzeniami czytania 

według kryteriów ich badań a identyfikacją szkolną jako osoby z trudnościami w uczeniu się była 

ogólnie słaba, a w przypadku dziewcząt gorsza; tylko 1 na 4 chłopców i 1 na 7 dziewcząt w ich badaniach 

został zidentyfikowany w szkole jako osoba z zaburzeniami czytania.   

Podsumowując, częstość występowania dysleksji wśród obu płci jest różna. W pewnym stopniu można 

to wyjaśnić tym, że chłopcy są bardziej podatni na czynniki genetyczne, neurobiologiczne i 

środowiskowe niż dziewczęta. Wrażliwość chłopców na wyżej wymienione czynniki pozostaje jednak 

nadal kwestią otwartą, dlatego pytanie dotyczące większej podatności mężczyzn na dysleksję należy 

rozstrzygnąć w kontekście badań wielowymiarowych.   
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ROZDZIAŁ 3: WCZESNE ROZPOZNAWANIE TRUDNOŚCI W 

UCZENIU SIĘ 
 

 

WSTĘP  

Od czasu do czasu każdy z nas może zmagać się z problemami z nauką i zachowaniem. 

Ponieważ żyjemy w świecie, który zmienia się bardzo szybko każdego dnia, fakt ten nie jest 

właściwie niczym zaskakującym. Jeśli jednak problemy te utrzymują się przez dłuższy czas i 

zaczynają powodować inne trudności, mogą być oznaką ukrytych zaburzeń uczenia się (LD) 

lub zaburzeń z deficytem uwagi (ADHD). Niespójne postępy lub opóźnienia w opanowaniu 

umiejętności i zachowań, nawet u dzieci w wieku 4-5 lat, nie powinny być ignorowane. Ważne 

jest, aby rodzice, nauczyciele i inni opiekunowie uważnie obserwowali i dzielili się swoimi 

obawami, tak aby można było przeprowadzić ukierunkowane badania lub ocenę. Wtedy 

uczniowie będą mogli jak najszybciej uzyskać potrzebną im pomoc - zanim doświadczą 

zwątpienia w siebie, frustracji i porażki. Ze względu na stereotypowe myślenie, które 

proponuje: moje dziecko będzie rosło i wszystko będzie na swoim miejscu - istnieje możliwość 

przeoczenia tego punktu wczesnej interwencji, który jest niezwykle istotny. 

Na całym świecie około 800 milionów małych dzieci jest dotkniętych biologicznymi, 

środowiskowymi i psychospołecznymi uwarunkowaniami, które mogą ograniczać ich rozwój 

poznawczy. Według ostatnich szacunków, w Europie liczba dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych wynosi 15 milionów. Szacuje się, że dysleksja, czyli zaburzenie uczenia się 

wpływające na umiejętność czytania, dotyka około 6 procent populacji europejskiej, natomiast 

częstość występowania zaburzeń ze spektrum autystycznym (ASD) jest również wyższa niż 

wcześniej sądzono. Według badań przeprowadzonych przez organizację Autism Spectrum 

Disorders in Europe, dane pokazują, że w jedenastu państwach członkowskich UE, które wzięły 

udział w badaniu statystycznym, aż 1 dziecko na 89 może być dotknięte ASD. ( Komisja 

Europejska, 2018) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dane statystyczne (Rys.1.), zebrane i opublikowane przez Europejską Agencję ds. Potrzeb 

Specjalnych i Edukacji Włączającej, dają wgląd w odsetek dzieci ze SPE w całej populacji 

szkolnej w każdym kraju (Europejska Agencja ds. Potrzeb Specjalnych i Edukacji Włączającej, 

2018). Chociaż liczby te mogą nie wydawać się niepokojące lub niepokojące, niestety rosną.    

  

Dzieci ze SEN często opuszczają szkołę z niskimi kwalifikacjami i są znacznie bardziej 

narażone na ryzyko stania się bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo. Według European 

Parliamentary Research Service, na poziomie Unii Europejskiej (UE) tylko 50,6% osób 

niepełnosprawnych jest zatrudnionych, w porównaniu do 74,8% osób bez niepełnosprawności. 

Stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych w UE w wieku 20-64 lat wynosi 17,1 % w 

porównaniu z 10,2 % osób pełnosprawnych, a wskaźnik aktywności zawodowej osób 

niepełnosprawnych w UE (odsetek osób aktywnych zawodowo w stosunku do porównywalnej 

populacji ogółem) wynosi tylko 61,0 % w porównaniu z 82,3 % osób pełnosprawnych. 

(Anglmayer I, 2017) 
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Fig.1. Percentage of children with SEN within the whole school population by country
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Oprócz tych obaw, rodzice dzieci ze SPE doświadczają wiele stresu. Jeśli nie są oni 

odpowiednio wspierani, nie tylko cierpi na tym rozwój dziecka, ale cała jednostka rodzinna 

może być narażona na znaczne obciążenie. (National Center of Learning Disabilities, 2020) 

Dlatego jednym z najskuteczniejszych sposobów na zapewnienie sukcesu jest zaangażowanie 

rodziny w edukację swoich dzieci. Podczas gdy zaangażowanie rodziny przynosi korzyści 

wszystkim uczniom, dzieci niepełnosprawne często wymagają wyższego poziomu 

zaangażowania rodziców i rzecznictwa niż rówieśnicy bez niepełnosprawności, aby otrzymać 

taki sam poziom instrukcji jak ogół uczniów. Dzieci niepełnosprawne często stają w klasie 

przed wieloaspektowymi wyzwaniami, które wymagają szczególnej uwagi ze strony 

nauczycieli i aktywnego zaangażowania ze strony ich rodzin. 

Wychowawcy doświadczają również wyzwań, gdy zastanawiają się, jak najlepiej zaangażować 

rodziny w opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. Choć wielu pedagogów zdaje sobie sprawę 

z wartości angażowania rodzin, może brakować im szkolenia, jak to robić, zwłaszcza gdy 

próbują włączyć rodziny w codzienne nauczanie lub Indywidualny Program Edukacyjny.  

Wczesne lata dzieciństwa są niezwykle ważne. Dlatego właśnie pedagog może być osobą, która 

zauważa i zajmuje się tymi kwestiami. Według badaczy z Virginia Commonwealth University, 

Carol i James Beers, wczesna identyfikacja i interwencja daje nauczycielom możliwość pracy 

zarówno z rodzicami, jak i z dziećmi, zanim wszystko wpłynie na dalszy rozwój. (Beers, C., & 

Beers, J., 1980) 

Istnieje wiele wyzwań, jednak większość z nich można przezwyciężyć. Wczesna interwencja, 

silne partnerstwo dom-szkoła oparte na ciągłym dialogu i zaangażowaniu mogą pomóc w 

rozwiązaniu wielu problemów zarówno rodzin dzieci niepełnosprawnych, jak i pedagogów. 

Niewątpliwie wczesne rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych, ukierunkowane badania 

przesiewowe i ocena, skuteczna interwencja i ciągłe monitorowanie postępów są kluczowe dla 

pomocy dzieciom z LD w odniesieniu sukcesu w szkole, pracy i życiu.   

 

 

 

 



 

 

1. ZNACZENIE WCZESNEJ IDENTYFIKACJI 

Podczas gdy świat rozwija się w wielu aspektach, takich jak technologie i kwestie bezpieczeństwa, może 

się wydawać, że zmierzamy w kierunku dobrobytu i dobrostanu. Oczywiście, nie można w to wątpić w 

100%, ale jeśli myślimy o ludziach, a zwłaszcza o dzieciach, to rozwój może przebiegać w drugą stronę. 

Na całym świecie obserwuje się wzrost częstości występowania dzieci, u których diagnozuje się 

trudności w uczeniu się (Koegel, Lynn & Koegel, Robert & Ashbaugh, Kristen & Bradshaw, Jessica. 

(2013)). Dlatego też programy interwencyjne i identyfikacyjne są niezwykle istotne z uwagi na wiele 

aspektów.  

Badania pokazują, że najwcześniejsze doświadczenia dzieci odgrywają kluczową rolę w rozwoju mózgu. 

Center on the Developing Child na Uniwersytecie Harvarda (2008) podsumowuje te badania: 

• Obwody neuronalne, które tworzą podstawę dla uczenia się, zachowania i zdrowia, są 

najbardziej elastyczne lub "plastyczne" w ciągu pierwszych trzech lat życia. Z czasem coraz 

trudniej je zmienić.  

• Utrzymujący się "toksyczny" stres, taki jak skrajne ubóstwo, wykorzystywanie i zaniedbywanie 

lub ciężka depresja matki, może uszkodzić rozwijający się mózg, prowadząc do trwających całe 

życie problemów z nauką, zachowaniem oraz zdrowiem fizycznym i psychicznym.  

• Mózg wzmacnia się dzięki pozytywnym wczesnym doświadczeniom, zwłaszcza stabilnym 

relacjom z troskliwymi i wrażliwymi dorosłymi, bezpiecznemu i wspierającemu otoczeniu oraz 

odpowiedniemu odżywianiu.  

• Wczesny rozwój społeczno-emocjonalny i zdrowie fizyczne stanowią podstawę do rozwoju 

umiejętności poznawczych i językowych.  

• Wysokiej jakości usługi wczesnej interwencji mogą zmienić trajektorię rozwoju dziecka i 

poprawić wyniki dla dzieci, rodzin i społeczności.  

• Interwencja jest bardziej skuteczna i mniej kosztowna, gdy jest prowadzona we wczesnym 

okresie życia, a nie później. 

Biorąc pod uwagę te aspekty widać wyraźnie, że wczesna interwencja odgrywa niezwykle ważną rolę 

nie tylko w rozwoju dziecka, ale ma wpływ na całe jego życie. Jeśli nastąpi opóźnienie w identyfikacji, 

późniejsza interwencja będzie o wiele trudniejsza. Badania wykazały, że w wieku 9 miesięcy tylko 9% 

dzieci z opóźnieniami, które kwalifikowałyby je do pomocy, otrzymuje pomoc; w wieku 24 miesięcy 

tylko 12% dzieci, które kwalifikowałyby się do pomocy, otrzymuje pomoc. (Feinberg, E., 2011) 



 

 

Wczesna interwencja skierowana jest do dzieci w wieku od urodzenia do trzech lat i ma cztery 

podstawowe cele:  

1) wspieranie rodzin we wspieraniu rozwoju ich dzieci; 

2) wspieranie rozwoju dzieci w najważniejszych dziedzinach;  

3) promowanie pewności siebie u dzieci w radzeniu sobie z problemami;  

4) zapobieganie pojawianiu się problemów w przyszłości.  ( National Children's Bureau, 2004) 

 

Badania pokazują, że trudności w uczeniu się, gdy są wcześnie zidentyfikowane, mogą być 

skorygowane, co pomaga poprawić wyniki dla dotkniętych dzieci, ponieważ ich umysły nadal 

dostosowują się do nowo nabytych umiejętności. (Learning Center, 2019) Wczesne rozpoznanie 

trudności w uczeniu się u dziecka może pomóc specjalistom w opracowaniu metod poprawy 

komunikacji i zarządzania zachowaniem, które pomogą dziecku lepiej dogadywać się z innymi dziećmi. 

W rezultacie zdolność dziecka do osiągnięcia swojego potencjału akademickiego poprawia się, gdy jest 

ono zapisane do regularnych klas edukacyjnych. Niestety, duża liczba dzieci przedwcześnie kończących 

naukę szkolną to dzieci z niepełnosprawnościami, które nie zostały wcześniej rozpoznane, co stworzyło 

podstawę do tego, by dzieci nie mogły się kształcić.  

Grupa robocza Early Childhood Systems, składająca się z krajowych liderów z organizacji politycznych i 

badawczych w Stanach Zjednoczonych, stworzyła wspólne ramy koncepcyjne, które uznają potrzebę 

systemowego podejścia do wczesnego rozwoju dzieci, przedstawione na poniższym rysunku. (Bruner, 

C, 2019)  

 Jest oczywiste, że wszystkie usługi widoczne na tym wykresie muszą być dostępne, przystępne 

cenowo, o wyjątkowej jakości i dostępne dla wszystkich potrzebujących. Ich nakładanie się podkreśla, 

że usługodawcy w każdym owalu muszą być w stanie połączyć małe dzieci i ich rodziny z usługami poza 

swoją jurysdykcją zawodową, koordynować z innymi usługodawcami, gdy obsługują to samo dziecko i 

rodzinę, i pomóc innym usługodawcom odgrywać odpowiednią rolę w reagowaniu na potrzeby dzieci 

we wszystkich wymiarach. Według Brytyjskiego Instytutu Niepełnosprawności w Nauce (2004), 

"badania i praktyka dowiodły, że wczesna interwencja przynosi natychmiastowe i długoterminowe 

korzyści dzieciom niepełnosprawnym, ich rodzinom i społeczeństwu". 



 

 

Temat ten jest szeroko dyskutowany nie tylko w Europie czy USA. Trudności w uczeniu się 

mogą stać się problemem dla wszystkich ludzi, bez względu na wiek, rasę, płeć czy region. 

Według grupy psychologów dziecięcych w Australii (2021), wczesna interwencja pomaga: 

• Zająć się trudnościami w uczeniu się, zanim się utrwalą i doprowadzą do innych 

problemów, takich jak problemy behawioralne i emocjonalne. 

• Nauczyć konkretnych umiejętności i strategii, aby skupić się na mocnych stronach i 

zminimalizować, poprawić lub obejść słabości. 

• Poprawić wyniki w nauce i osiągnięcia edukacyjne. 

Zasadniczo, pomaga ona dzieciom w osiągnięciu pełnego potencjału jako uczniów. Programy 

interwencyjne powinny być jednak tworzone w zależności od profilu uczenia się każdego 

dziecka.  

Dzieci, o których początkowo sądzi się, że mają niższą inteligencję niż ich rówieśnicy, mogą 

mieć normalną inteligencję, ale mają problem z nauką, który nie pozwala im wykorzystać ich 

potencjału. Nierozpoznanie przyczyn, dla których małe dzieci mają problemy w szkole, 

uniemożliwi im uzyskanie pomocy, której potrzebują, aby osiągnąć swój potencjał, zarówno 

wtedy, jak i później. 

Trudności w nauce nie znikają. Zamiast tego, mają tendencję do stawania się bardziej 

problematyczne w czasie. Zaległości w trzeciej klasie mogą nie wydawać się wielkim 

problemem. W czwartej, a następnie piątej klasie, skutki trudności w uczeniu się stają się 

bardziej widoczne, ale dzieci mają już duże zaległości. W tym momencie dzieci odczuwają 

brak pewności siebie i stają się coraz bardziej sfrustrowane, co czasami powoduje, że zaczynają 

się łamać. Z drugiej strony, jeśli trudności w uczeniu się zostaną wcześnie rozpoznane, można 

podjąć kroki, które pomogą dzieciom zdobyć umiejętności życiowe potrzebne do osiągnięcia 

sukcesu w dorosłym życiu. 

Posłanie dziecka z trudnościami w uczeniu się do szkoły specjalnej może wyeliminować wiele 

dodatkowych problemów. Dzieci z trudnościami w uczeniu się są często wstrzymywane, 

ponieważ nie są w stanie spełnić wymagań akademickich, aby przejść do następnej klasy. Mogą 

pojawić się problemy behawioralne, a te, które dostaną się do szkoły średniej, są bardziej 

narażone na porzucenie nauki, jeśli nie otrzymają leczenia zaburzeń uczenia się. Im wcześniej 

trudności w uczeniu się są zdiagnozowane i leczone, tym większe prawdopodobieństwo, że 



 

 

dzieci będą w stanie osiągnąć swój potencjał. Wczesna diagnoza nie tylko poprawia zdolność 

dziecka do osiągnięcia swojego potencjału akademickiego, ale także zapobiega rozwojowi 

niskiej samooceny i problemów behawioralnych, które jeszcze bardziej pogarszają zdolność 

dziecka do nauki. Bez wczesnej diagnozy, potencjał do rozwijania umiejętności potrzebnych 

do normalnego, udanego dorosłego życia może być poważnie ograniczony. 

 

2. SYGNAŁY WCZESNEGO OSTRZEGANIA O TRUDNOŚCIACH W 

UCZENIU SIĘ 

Nauczenie się rozpoznawania znaków ostrzegawczych trudności w uczeniu się i zapewnienie 

dzieciom wsparcia, którego potrzebują tak szybko, jak to możliwe, może być kluczowe dla 

potencjalnego sukcesu dziecka. Chociaż trudności w uczeniu się mogą być wykryte w każdym 

wieku, od przedszkola do szkoły średniej, zawsze najlepiej jest postawić diagnozę tak szybko, 

jak to możliwe.  

Każde dziecko uczy się w swój własny, niepowtarzalny sposób. Ważne jest, aby zrozumieć, że 

dzieci niepełnosprawne po prostu interpretują informacje w szczególny sposób. Zdolność 

dziecka do czytania, pisania, mówienia, wykonywania działań matematycznych i tworzenia 

relacji społecznych może być zaburzona przez zaburzenia uczenia się. 

Opóźnienia rozwojowe w którymkolwiek z poniższych obszarów mogą sugerować możliwość 

wystąpienia trudności w uczeniu się: 

• Motoryka duża - ruchy dużych mięśni, takie jak stanie, chodzenie lub podciąganie się. 

• Motoryka mała - ruchy małych mięśni, takie jak chwytanie przedmiotów, poruszanie 

palcami rąk i nóg. 

• Komunikacja - zdolność do rozumienia języka lub używania mowy. 

• Umiejętności poznawcze - Zdolność do myślenia i rozwiązywania problemów. 

• Umiejętności społeczne/emocjonalne - zdolność do odpowiedniej interakcji z innymi 

i wykazywania odpowiednich reakcji emocjonalnych. (University of Michigan, 2010) 



 

 

W okresie szkoły podstawowej, dzieci zaczynają rozwijać się w różnym tempie. Dzieci powinny być w 

stanie czytać podstawowe rozdziały książek na poziomie klasy, pisać proste zdania, dodawać i 

odejmować, rozwiązywać proste problemy z wyrazami i zacząć mnożyć do czasu ukończenia trzeciej 

klasy. Warunki do nauki są spowodowane przez wiele czynników, które nie są znane. Genetyka i 

czynniki środowiskowe, z drugiej strony, mogą zwiększyć szanse dziecka na posiadanie trudności w 

nauce. Zaburzenia uczenia się nie są spowodowane różnicami kulturowymi lub językowymi, 

niedostatecznym lub niewłaściwym nauczaniem, statusem społeczno-ekonomicznym lub brakiem 

motywacji, jednak czynniki te mogą wpływać na przeszkody dziecka. 

Podczas gdy kamienie milowe rozwoju są osiągane w przewidywalnym tempie, drobne różnice w 

rozwoju między dziećmi są powszechne. W związku z tym niewielkie opóźnienia nie muszą świadczyć 

o kryzysie. Ważne jest, aby zrozumieć normalne wzorce wzrostu we wczesnym dzieciństwie, aby móc 

dostrzec wszelkie potencjalne opóźnienia. Nikt nie jest winien zaburzeń w nauce. Wiedza na temat 

własnego stylu uczenia się i docenienie faktu, że każdy ma inne obszary mocnych stron jest korzystne 

dla wszystkich dzieci. 

Zaburzenia uczenia się są trudne do zdiagnozowania i nie ma jednego uniwersalnego zestawu 

objawów, które odnoszą się do wszystkich dzieci. Co więcej, wiele dzieci stara się ukryć ten problem. 

Należy jednak pamiętać, że te znaki ostrzegawcze różnią się u każdego dziecka i wszystkie mogą nie 

być obecne. Bardzo silnym sygnałem ostrzegawczym są wszelkie rodzinne przypadki trudności w nauce 

- są one uwarunkowane genetycznie. 

 

Poniższa tabela przedstawia kamienie milowe rozwoju obejmujące następujące aspekty: 

• Umiejętności motoryczne 

Istnieją dwie kategorie w obszarze umiejętności motorycznych: motoryka ogólna i motoryka 

precyzyjna. Umiejętności motoryczne brutto dotyczą dużych grup mięśniowych, takich jak 

chodzenie. Fine motor obejmuje małe mięśnie, takie jak pisanie. 

• Zabawa i umiejętności społeczne 

Zabawa jest dobrowolnym zaangażowaniem w motywowane przez siebie działania, które zwykle 

kojarzone są z przyjemnością i radością. Zabawa może składać się z zabawnych, udawanych lub 

wymyślonych, konstruktywnych, interpersonalnych (zabawa z innymi) lub intrapersonalnych (zabawa 



 

 

w samotności) interakcji. Zabawa jest sposobem, w jaki dzieci uczą się o środowisku, swoich ciałach i 

swoim miejscu w otaczającym je świecie. 

Umiejętności społeczne to umiejętności, których używamy na co dzień do interakcji i 

komunikacji z innymi. Obejmują one komunikację werbalną i niewerbalną, taką jak mowa, 

gesty, mimika twarzy i język ciała. Osoba posiada duże umiejętności społeczne, jeśli wie, jak 

zachowywać się w sytuacjach społecznych i rozumie zarówno pisane, jak i domyślne zasady 

komunikacji z innymi. 

• Przetwarzanie fonologiczne i umiejętności językowe 

Świadomość fonologiczna (czasami nazywana "świadomością dźwięków") jest świadomością 

tego, jakie dźwięki występują i jak łączą się ze sobą, tworząc słowa. Umiejętności obejmują 

zdolność do rymowania, dzielenia słów na sylaby i pojedyncze dźwięki, łączenia dźwięków 

razem, identyfikowania dźwięków w różnych pozycjach w słowach i manipulowania 

dźwiękami w słowach. 

• Umiejętności wizualno-przestrzenne 

Percepcja wzrokowa odnosi się do zdolności mózgu do nadania sensu temu, co widzą oczy. To 

nie to samo co ostrość widzenia, która odnosi się do tego, jak wyraźnie dana osoba widzi (na 

przykład "widzenie 20/20"). Osoba może mieć widzenie 20/20, a mimo to mieć problemy z 

przetwarzaniem percepcji wzrokowej. Dobre umiejętności percepcji wzrokowej są ważne dla 

wielu codziennych umiejętności, takich jak czytanie, pisanie, układanie puzzli, cięcie, 

rysowanie, rozwiązywanie zadań matematycznych, ubieranie się, szukanie skarpetki na 

podłodze w sypialni, a także wielu innych umiejętności. Bez zdolności do wykonywania tych 

codziennych zadań może ucierpieć poczucie własnej wartości dziecka, a jego osiągnięcia w 

nauce i zabawie mogą być zagrożone. 

• Kompetencje matematyczne 

Dzieci zaczynają uczyć się matematyki, gdy tylko zaczynają poznawać świat. Każda umiejętność, której 

się uczą, opiera się na tym, co już znają, od rozpoznawania kształtów, przez liczenie, po rozpoznawanie 

wzorów. Istnieje kilka matematycznych kamieni milowych, które większość dzieci osiąga mniej więcej 

w tym samym czasie. Ważne jest, aby pamiętać, że dzieci uczą się umiejętności matematycznych w 

różnym tempie. W ten sposób umiejętności matematyczne dzieci zazwyczaj poprawiają się wraz z 

wiekiem.   



 

 

 

Umiejętności 

motoryczne 

Zabawa i 

umiejętności 

społeczne 

Fonologia Język  Umiejętności 

wizualno-

przestrzenne 

Matematyka  

Dziecko w wieku  3-4 lat powinno umieć wykonać następujące czynności: 

MOTOTYKA 

DUŻA 

biega wokół 

przeszkód; 

chodzi po linii; 

balansuje na 

jednej nodze 

przez pięć do 

dziesięciu 

sekund; 

podskakuje na 

jednej nodze; 

pcha, ciągnie, 

kieruje 

zabawkami na 

kółkach; 

jeździ na 

trójkołowym 

rowerze; 

samodzielnie 

korzysta ze 

zjeżdżalni; 

przeskakuje 

przez 

przedmiot o 

wysokości 

ok.15 cm i i 

ląduje na obu 

Traktowanie 

lalek lub misiów 

tak, jakby były 

żywe. 

Bawienie się 

obok innych 

dzieci. 

Używanie 

symboli w 

zabawie, np. 

patyk staje się 

mieczem. 

Podejmowanie 

tematów 

zabaw, które 

odzwierciedlają 

rzadziej 

doświadczane 

wydarzenia 

życiowe (np. 

wizyta u 

lekarza). 

Zabawa 

mechanicznymi 

zabawkami. 

Zabawa na 

zmianę z innymi 

dziećmi. 

Zabawa z 

dwójką lub 

Umiejętność 

tworzenia 

rymów pojawia 

się w wieku 30-

36 miesięcy. 

Dziecko może 

mieć trudności 

z rozpoznaniem 

podobieństw 

we wzorach 

liter. 

Wykonuje 3-

częściowe polecenia 

(np. wskaż na kota, 

psa i małpę) 

Rozumie dłuższe, 

bardziej złożone 

zdania 

Do 4 roku życia 

używa prawie 1500 

słów 

Mówi, co robi 

Mówi, jaką funkcję 

lub zastosowanie 

ma dany przedmiot 

Zaczyna opowiadać 

o wydarzeniach z 

przeszłości 

Rozumie pytania 

typu "kto". 

Układanie puzzli 

Rozpoznawanie 

kolorów 

Rozpoznawanie 

kształtów 

Liczenie 1-10 

Rozpoznawanie 

liczb 1-5 

Rozpoznawanie 

własnego imienia 

Rysowanie obrazka 

z uwzględnieniem 

szczegółów (głowa, 

ciało, kończyny, 

rysy twarzy) 

Kopiowanie wzorów 

z klocków 

składających się z 

maksymalnie 

sześciu klocków 

Nawlekanie 

sekwencji małych 

koralików 

Śledzenie grubych 

linii 

Rozpoznawanie 

kształtów w świecie 

rzeczywistym 

Zaczyna sortować 

rzeczy według 

koloru, kształtu, 

wielkości lub 

przeznaczenia 

Porównywać i 

kontrastować 

używając 

klasyfikacji takich 

jak wzrost, rozmiar 

lub płeć 

Liczenie do co 

najmniej 20 i 

dokładne 

wskazywanie i 

liczenie 

przedmiotów w 

grupie 

Rozumienie, że 

cyfry oznaczają 

nazwy liczb (5 

oznacza pięć) 

Używanie 

świadomości 



 

 

stopach 

razem; 

rzuca piłką nad 

głową; 

łapie 

odbijającą się 

piłkę 

MOTORYKA 

MAŁA 

buduje wieżę z 

dziewięciu 

małych 

klocków; 

wbija gwoździe 

i kołki; 

odwzorowuje 

koło; 

naśladuje 

krzyż; 

wykonuje 

prace z gliny 

(toczy kulki, 

węże, 

ciasteczka) 

trójką dzieci w 

grupie. 

Angażowanie 

się w tematy 

zabaw, które 

wykraczają poza 

osobiste 

doświadczenia 

(np. strażak 

ratujący ludzi). 

Mówienie o 

swoich 

uczuciach. 

Odczuwanie 

wstydu, gdy 

zostanie się 

przyłapanym na 

robieniu 

niewłaściwych 

rzeczy. 

przestrzennej do 

układania puzzli 

Zaczyna 

przewidywać 

przyczyny i skutki 

(np. co się stanie, 

jeśli wrzuci się 

zabawkę do wanny 

pełnej wody) 



 

 

Dziecko w wieku 4-5 lat powinno umieć wykonać następujące czynności: 

MOTORYKA 

DUŻA 

chodzi tyłem 

na palcach; 

przeskakuje 

do przodu 10 

razy bez 

upadku; 

samodzielne 

wchodzi i 

schodzi po 

schodach na 

przemian 

stopami; 

wykonuje 

przewrót w 

przód 

MOTORYKA 

MAŁA 

tnie wzdłuż 

linii ciągłej; 

odwzorowuje 

krzyż; 

odwzorowuje 

kwadrat; 

wypisuje kilka 

dużych liter 

Zaczyna 

przejmować 

inicjatywę i 

negocjować 

Bawi się razem, 

mając wspólne 

cele zabawy z 

innymi 

Zazwyczaj woli 

bawić się z 

innymi dziećmi 

niż samemu 

Bawi się w 

wyobraźni (np. 

zabawa w kąciku 

domowym, 

przebieranie się, 

gotowanie) 

Chętnie bawi się 

w gry o prostych 

zasadach (np. 

chowanego) 

Może zmieniać 

zasady gry w 

miarę postępu 

zajęć 

Może mieć 

trudności w 

nawiązywaniu 

kontaktów 

towarzyskich 

Może mieć 

trudności z 

naśladowaniem i 

uczeniem się od 

innych z powodu 

słabego 

Klaskanie/licze

nie sylab w 

słowach (np. 

Komputer- 

Kom-pu-ter). 

Rozpoznaje/pr

odukuje słowa 

z tym samym 

dźwiękiem na 

początku (np. 

cat-cup) 

Segmentuje/łąc

zy wyrazy 

według 

nagłosu/rymu 

(np. s+un= sun) 

LUB po 

podaniu 

dźwięków 

potrafi 

połączyć je w 

słowo 

Liczy dźwięki w 

słowach (np. 

dog- d-o-g = 3 

dźwięki). 

[Uwaga: 50% 

dzieci osiąga 

ten cel do 5 

roku życia]. 

Śledzi znaczenie 

rozmów innych osób 

Wciąż się rozwija 

Potrafi ogólnie 

zrozumieć słowa 

dotyczące kolorów i 

kształtów (np. 

czerwony, 

kwadratowy) 

Potrafi 

posegregować 

przedmioty na proste 

kategorie (np. 

zwierzęta, jedzenie) 

 

Układa minimum 4-

5 wyrazowe zdania 

Rozumie pytania 

typu "jak". 

Pyta o znaczenie 

słów 

Rozmawia o 

wydarzeniach z 

przeszłości i 

przyszłości 

 

 

Dodawanie przez 

liczenie palców jednej 

ręki - 1, 2, 3, 4, 5 - i 

zaczynanie od 6 na 

drugiej ręce 

Określanie większej z 

dwóch liczb i 

rozpoznawanie cyfr do 

20 

Kopiowanie lub 

rysowanie 

symetrycznych 

kształtów 

Zaczyna używać bardzo 

podstawowych map, 

aby znaleźć "ukryty 

skarb". 

Zaczyna rozumieć 

podstawowe pojęcia 

związane z czasem, 

takie jak poranek czy 

dni tygodnia 

Podążanie za 

wieloetapowymi 

wskazówkami, w 

których używa się słów 

takich jak najpierw i 

potem 

Rozumienie znaczenia 

słów takich jak mało 

prawdopodobne lub 

możliwe 



 

 

zrozumienia i 

uwagi 

Może mieć 

trudności z 

wyrażaniem 

swoich pragnień, 

potrzeb, myśli i 

pomysłów. 

Może to 

prowadzić do 

niskiej 

samooceny z 

powodu 

trudności w 

interakcji z 

innymi dziećmi. 

 

Dziecko w wieku 5-6 lat powinno umieć wykonać następujące czynności: 

MOTORYKA 

DUŻA 

biega lekko na 

palcach; 

chodzi po 

równoważni; 

potrafi 

pokonać 2 

metry 

podskakując; 

przeskakuje na 

zmianę 

stopami; 

skacze przez 

linę; 

jeździ na 

łyżwach 

Bawi się z 

innymi 

dziećmi mając 

wspólne cele 

w zabawie. 

Bawi się w 

wyobraźni, np. 

bawiąc się w 

kąciku 

domowym, 

przebierając 

się i gotując. 

Angażuje się w 

gry z prostymi 

zasadami (np. 

chowanie się i 

szukanie). 

Angażuje się w 

zabawy, które 

obejmują 

Potrafi 

rozpoznać 

słowa, które się 

rymują i 

określić, które z 

nich jest 

nieprawidłowe 

(np. cat – hat 

– big) 

Identyfikuje 

pierwszy 

dźwięk w 

wyrazie (np. 

Jaki dźwięk jest 

na początku 

wyrazu "dog"? 

d) 

Identyfikuje 

ostatnią głoskę 

w wyrazie (np. 

Jaka głoska 

Rozumie 

znaczenie rozmów 

innych osób 

Wykonuje 

wieloetapowe 

instrukcje 

Wzrasta 

rozumienie 

słownictwa 

 

Używa bardziej 

złożonych zdań 

Używa języka 

wyobraźni w 

zabawie - lubi 

udawać i 

odgrywać 

historyjki 

Zapisuje ich nazwę 

Kopiuje wzory 

klocków 

Buduje piramidę 

sześciościenną 

Ukończy trudne 

układanki (20 

elementów) 

Liczy do 30 i jest w 

stanie określić liczbę 

danego przedmiotu 

(np. na biurku są 

cztery ołówki). 

Grupuje przedmioty 

w zestawy i uczy się 

liczyć w jedynkach, 

aby odkryć wielkość 

każdego zestawu. 

Stosuje 

odejmowanie 

poprzez usuwanie 

przedmiotów z 

grupy przedmiotów. 

Używa liczb 

porządkowych i 

określa, który obiekt 



 

 

 

MOTORYKA 

MAŁA 

 
wycina proste 

kształty; 

odwzorowuje 

trójkąt; 

rysuje romb; 

pisze imię; 

pisze cyfry od 1 

do 5; 

koloruje w 

obrębie linii; 

ma opanowany 

chwyt ołówka 

przez dorosłych; 

ma dobrze 

wykształconą 

sprawność rąk; 

właściwie wkleja 

i przykleja 

tematy, 

których nigdy 

osobiście nie 

doświadczyło 

(np. podróż w 

kosmos). 

Negocjuje 

podczas 

zabawy. 

Angażuje się w 

dobrze 

zorganizowan

ą zabawę. 

występuje na 

końcu słowa 

'dog'? g) 

Wymienia 

wyrazy, które 

zaczynają się 

na ten sam 

dźwięk (np. 

pet, pin) 

Mówi, które z 

trzech słów jest 

inne (np. sit, 

sit, sat) 

Łączy 3 - 4 

dźwięki, aby 

utworzyć słowo 

(np. h – a – n – 

d = hand) 

egmentuje 

dźwięki w 

słowach, które 

mają 3 - 4 

dźwięki (np. 

hand= h – a – n 

– d:4 dźwięki)  

 

Opowiada o kilku 

cechach 

o przedmiocie 

 

Czas: wczoraj, 

jutro, rano, po 

południu, później 

Używa pytań typu 

"jak" i "gdzie". 

jest pierwszy, drugi, 

ostatni i drugi w 

wyścigu. 

Modeluje mnożenie 

i dzielenie, używając 

przedmiotów do 

tworzenia równych 

grup, jak również 

dzieląc kwoty 

równo. 

Rozpoznaje różne 

monety i banknoty 

oraz rozumie ich 

wartość. 

Coraz częściej 

używa języka 

matematycznego i 

łączy swoje pomysły 

matematyczne w 

całość. 

Liczy wstecz od 

dziesięciu. 

Potrafi rozpoznać 

liczby od 1 do 100. 

Dzieci w wieku 

sześciu lat powinny 

być w stanie liczyć 

do 100 w grupach 

po 10, 10, 20, 30, 40 

itd. 

 

 



 

 

3. NARZĘDZIA I USŁUGI WCZESNEJ IDENTYFIKACJI 

Uczenie się jest zadaniem dynamicznym i chociaż jest trudne do zmierzenia, badania nad trudnościami 

w uczeniu się przyczyniły się do lepszego zrozumienia mechanizmów, które mogą być w nie 

zaangażowane. Trudności w uczeniu się to grupa zaburzeń, które wpływają na nabywanie, organizację, 

zatrzymywanie, rozumienie i stosowanie wiedzy werbalnej i niewerbalnej. (Lerner JW, 2000) Problemy 

z czytaniem, sukcesy w werbalnych i niewerbalnych testach IQ, jak również trudności w mowie ustnej 

i pisemnej mogą być wykorzystywane do diagnozowania niektórych zaburzeń. 

Według Europejskiej Agencji (2021), wiele krajów europejskich praktykuje następujący system: 

Odpowiednia komisja medyczna krajowego systemu opieki zdrowotnej wydaje zaświadczenie 

poświadczające stan chorobowy, a w konsekwencji prawo do otrzymania pomocy przewidzianej przez 

obowiązujące przepisy. Dokument ten jest wymagany przed rozpoczęciem procedur administracyjnych 

związanych z integracją szkolną. Po dokonaniu oceny niepełnosprawności tworzony jest profil 

funkcjonowania w oparciu o parametry modelu bio-psycho-społecznego Międzynarodowej Klasyfikacji 

Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 

Następnie, na podstawie profilu funkcjonalnego i indywidualnego planu edukacyjnego, dobierane są 

środki wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych. W skład wielodyscyplinarnej jednostki oceniającej, 

która tworzy profil funkcjonalny, wchodzą następujące osoby: 

• lekarz specjalista lub ekspert w zakresie warunków zdrowotnych danego ucznia; 

• neuropsychiatra dziecięcy; 

• terapeuta rehabilitacyjny; 

• asystent społeczny lub przedstawiciel odpowiednich władz lokalnych, które są odpowiedzialne 

za dany podmiot. 

Profil roboczy tworzony jest we współpracy z rodzicami ucznia i przedstawicielem szkoły (najlepiej 

pedagogiem ze szkoły ucznia).  

W sytuacji, gdy dziecko nie osiąga zamierzonych wyników, normalnym protokołem jest zastosowanie 

baterii testów. Badania przeprowadzone w 2001 roku w szkolnych ośrodkach diagnostycznych w całej 

Europie wykazały, że psychologowie regularnie stosują standaryzowane zestawy testów 

psychometrycznych do oceny warunków specjalnych.  (Muñiz et al., 2001). W 2010 roku badania 

przeprowadzone w Szwecji, Portugalii, na Węgrzech, w Belgii, Rumunii, Norwegii i na Wyspach 

Dziewiczych (Lebeer i in., 2011) wykazały, że skale Wechslera są nadal najczęściej stosowanymi 



 

 

zestawami testów w ocenie uczniów, znacznie przewyższając wszystkie inne. Stosowanie 

standaryzowanych skal rozwojowych jest również szeroko rozpowszechnione. 

Ocena umiejętności akademickich w zakresie uczenia się 

Ocena czytania, matematyki i pisania oparta na programach nauczania 

Cele programu nauczania i procesy poznawcze związane z ich uczeniem się powinny być uwzględnione 

w dynamicznej ocenie opartej na programie nauczania (Lidz, 1991; Snnesyn, 2011). Podczas gdy 

tradycyjna ocena dynamiczna koncentruje się na podstawowych procesach poznawczych, cele 

kształcenia akademickiego są również uwzględniane w tym obszarze. Skala Zastosowania Funkcji 

Poznawczych została opracowana przez Lidz i Jepsen (2007) i została zwalidowana dla dzieci w wieku 

3-5 lat w różnych krajach i kulturach.  

W USA skutecznie wdraża się podejście response to intervention (RTI), które jest wielopoziomowym 

podejściem do wczesnego identyfikowania i wspierania uczniów z problemami w nauce i zachowaniu. 

RTI zaczyna się od wysokiej jakości nauczania i powszechnych badań przesiewowych wszystkich 

uczniów w klasach ogólnokształcących. Uczniowie mający problemy z nauką otrzymują strategie o 

rosnącym poziomie nacisku, które mają im pomóc w szybszej nauce. Mogą być one realizowane przez 

różnych pracowników, w tym nauczycieli edukacji ogólnej, pedagogów specjalnych i specjalistów. 

Postępy są ściśle monitorowane w celu określenia zarówno tempa uczenia się, jak i poziomu sukcesu 

poszczególnych uczniów. 

Indywidualne reakcje uczniów na polecenia są wykorzystywane do podejmowania decyzji 

edukacyjnych dotyczących intensywności i długości interwencji. RTI jest przeznaczone do stosowania 

zarówno w decyzjach dotyczących kształcenia ogólnego, jak i specjalnego, w wyniku czego powstaje 

dobrze zintegrowana metoda nauczania i interwencji, która jest napędzana przez wyniki dziecka. Aby 

RTI odniosło sukces, należy wdrożyć następujące podstawowe elementy z zachowaniem wierności i 

rygoru:  

 Nauczanie w klasie, które jest wysokiej jakości i oparte na naukowych podstawach. W klasie 

ogólnokształcącej wszyscy uczniowie otrzymują wysokiej jakości, oparte na badaniach 

naukowych instrukcje. 

 Bieżąca ocena uczniów. Powszechne badania przesiewowe i śledzenie postępów dostarczają 

danych na temat tempa uczenia się i poziomu osiągnięć ucznia, zarówno w odniesieniu do 

niego samego, jak i do jego rówieśników. Informacje te są następnie wykorzystywane do 

określenia, którzy uczniowie potrzebują dodatkowego nadzoru lub interwencji. Rozwój ucznia 



 

 

jest ściśle monitorowany podczas procesu RTI w celu oceny sukcesu ucznia i oceny 

skuteczności programu. Wiele punktów danych w kontekście czasowym jest 

wykorzystywanych do podejmowania decyzji dotyczących potrzeb szkolnych uczniów. 

 Istnieją różne poziomy szkolenia. Aby skutecznie rozdzielić instrukcje dla wszystkich uczniów, 

stosuje się podejście wielopoziomowe. Model ten integruje rosnące poziomy nauczania, 

zapewniając jednocześnie unikalne, oparte na badaniach podejście, które jest dostosowane do 

potrzeb uczniów. 

 Udział rodziców jest znaczący. Szkoły wdrażające RTI informują rodziców o sukcesie ich 

dziecka, programie nauczania i stosowanych strategiach, personelu prowadzącym zajęcia oraz 

o celach naukowych i behawioralnych dziecka. (Krajowe Centrum ds. Trudności w Nauce) 

Jeśli chodzi o to, w jaki sposób uczniowie niepełnosprawni powinni angażować się w codzienne życie 

szkolne, tradycyjne badania często pomijają kluczowe szczegóły:  

• Jakościowy opis stylu uczenia się ucznia, w tym sposobów, zainteresowań i motywacji. 

• Lista atutów (talentów) ucznia 

• Co jest pasją ucznia? 

• Czy uczeń jest modyfikowalny, w tym sensie, że może wykazywać nowe zachowania, kiedy 

próbuję go czegoś nauczyć? 

• Co ja (nauczyciel) muszę zrobić, aby uczeń się nauczył? 

• Jak uczeń reaguje na polecenia? 

• Jak wygląda świat ucznia: rodzina, szkoła, rówieśnicy, personel pomocniczy i jak oni się 

zachowują? 

• Czy są jakieś inne narzędzia, które można by znaleźć? (Lebeer, J, 2010.)  

Innymi słowy, chociaż testy psychometryczne mogą być dokładne w wykrywaniu dysfunkcji, 

ich dokładność w ocenie potrzeb edukacyjnych jest dyskusyjna. 
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Rozdział 4. 

Nauczanie uczniów z trudnościami w uczeniu się 

 

 

 Małe dzieci z trudnościami w uczeniu się mają różnorodne, złożone i wzajemnie 

powiązane trudności, często ukryte lub subtelne, które wpływają na ich uczenie się w 

ciągu całego życia. Chociaż dzieci z trudnościami w uczeniu się są bardzo 

zróżnicowane, ogólnie można je opisać jako osoby o co najmniej przeciętnej 

inteligencji, które mają trudności z przetwarzaniem informacji i doświadczają 

nieoczekiwanych trudności w obszarach uczenia się. Te małe dzieci wykazują siłę i 

sukcesy w innych obszarach uczenia się i przetwarzania informacji. Ponadto, należy 

wziąć pod uwagę, że na etapie wczesnego rozwoju (dzieci w szkole podstawowej), 

dzieci mogą różnić się pod względem podstawowych umiejętności związanych z 

procesem uczenia się i przyswajania wiedzy. Niektóre z nich mogą mieć słabe 

umiejętności językowe i doświadczać największych trudności w czytaniu i języku 

pisanym. Niektóre mogą mieć duże umiejętności językowe w mowie i doświadczać 

największych trudności z wypowiedzią pisemną, w tym z fizyczną czynnością pisania 

odręcznego, organizacją pomysłów i mechaniką. Inni mogą odnosić sukcesy w 

nabywaniu umiejętności czytania i pisania, ale doświadczać trudności z niewerbalnym 

rozwiązywaniem problemów, arytmetyką i interakcjami społecznymi.1 Ważne jest, by 

pamiętać, że trudności w uczeniu się nie oznaczają, że dana osoba nie może się uczyć; 

oznacza to, że uczy się inaczej. Wiele strategii nauczania, które są pomocne dla dzieci 

z trudnościami w uczeniu się, przynosi korzyści wszystkim młodym uczniom.2 

 

1. Strategie dla małych dzieci z trudnościami w uczeniu się 

Leczenie polega początkowo na zdefiniowaniu zaburzeń, doradzaniu rodzicom i 

ewentualnie nauczycielom. Porady dla nauczycieli służą wyjaśnieniu stresu 

psychicznego ucznia i są okazją do wspólnego zastanowienia się, w jaki sposób małe 

dzieci mogą lepiej zintegrować się w szkole.3 Pomoce naukowe/strategie ułatwiają 

przyswajanie, manipulowanie, integrowanie, przechowywanie i odzyskiwanie 

informacji w różnych sytuacjach i okolicznościach. Pomagają nam zrozumieć i 

nauczyć się nowego materiału lub umiejętności, zintegrować te nowe informacje z 

tym, co już wiemy w sposób, który ma sens, i przypomnieć sobie te informacje lub 

umiejętności później. Istnieją dwa rodzaje strategii uczenia się: kognitywne i 

metapoznawcze. 

 
1 Instructional Strategies to Support Students with Learning Disabilities (www.learnalberta.ca) 
2 Learning Disabilities -- Teaching Strategies (www.ws.edu) 
3 Schulte-Körne G. The Prevention, Diagnosis, and Treatment of Dyslexia. Dtsch Arztebl Int. 

2010;107(41):718-727. 

https://doi.org/10.3238/arztebl.2010.0718


 

 

Strategie poznawcze pomagają uczniowi w przetwarzaniu i manipulowaniu 

informacjami (np. robienie notatek, zadawanie pytań). Innymi słowy, strategie te 

funkcjonują w celu wytworzenia procesu uczenia się.4 

Strategie orientacyjne są pomocne dla uczniów, ponieważ kierują uwagę na 

ważne informacje. Gdy małe dzieci uczą się stosować własne strategie orientacyjne, 

stają się bardziej niezależne w nauce. Wskazując dzieciom istotne informacje, a 

następnie ucząc je określania, które informacje są istotne, odpowiadamy na ich 

podstawowe pytanie: "Czy muszę to zapamiętać?". Dobrym przykładem jest użycie 

słów: "Słuchaj uważnie...". Ta werbalna wskazówka ostrzega ucznia, że informacja, 

która następuje potem, musi zostać zapamiętana. 

Istnieją zasadniczo trzy podejścia do ukierunkowania informacji, w zależności 

od tego, kto lub co dokonuje ukierunkowania:  

• nauczyciel, 

• materiał, 

• i/lub uczeń. 

Kiedy nauczyciel kieruje uwagę małych dzieci na coś ważnego, daje uczniowi do 

zrozumienia, że informacje, które następują są ważne i powinny zostać zapamiętane. 

Wskazówki słowne takie jak "Zwróć uwagę na to" lub "To jest na teście" kierują ucznia 

na kluczowe informacje. Wskazówki wizualne, takie jak napisanie przez nauczyciela 

pewnych informacji na tablicy i/lub wskazanie informacji, również ukierunkowują 

ucznia.Materiał może mieć cechy orientacyjne, które zwracają uwagę na określone 

punkty. Kursywa, pogrubiona czcionka i wyróżniony tekst (np. definicje) są cechami 

orientacyjnymi. 

Wreszcie, w miarę jak małe dziecko uczy się samo orientować w informacji, 

wzrasta jego niezależność jako uczącego się. W przypadku informacji drukowanych, 

uczeń dokonuje samoorientacji poprzez skanowanie informacji w celu określenia, co 

jest ważne do zapamiętania, a następnie podejmuje pewne działania, takie jak 

podkreślenie, zaakcentowanie lub robienie notatek w celu podkreślenia ważnych 

informacji. W przypadku informacji słownych, dzieci dokonują samooceny poprzez 

słuchanie w celu określenia, co jest ważne do zapamiętania (w tym wykorzystując 

"wskazówki" przekazane przez mówcę), a następnie podejmują pewne działania, takie 

jak robienie notatek lub stosowanie słownych powtórek w celu zapamiętania ważnych 

informacji. 

Strategia powtarzania wykorzystuje wielokrotne przećwiczenie informacji w 

celu nauczenia się jej. Kiedy małemu dziecku przedstawia się konkretną informację do 

nauczenia, np. listę, często będzie ono próbowało zapamiętać tę informację poprzez 

powtarzanie jej w kółko. Może wypowiadać słowa na głos lub wokalizować informacje 

(mówić je do siebie). Powtarzana praktyka zwiększa znajomość informacji przez 

dziecko. Strategie prób mogą być stosowane do nauki stosunkowo krótkich ilości 

informacji i są dobre do nauki "informacji podstawowych". Informacje podstawowe są 

 
4 Strategies, Supports and Tips for Working with Students with Disabilities (www.jobcorps.gov) 



 

 

konieczne do przyswojenia przed bardziej złożonym procesem uczenia się. Na przykład, 

nauka, że a+b=b+a, lub własność komutacyjna dodawania, jest niezbędna do wykonania 

bardziej złożonej pracy w algebrze. 

Jednym z najważniejszych pojęć, których nauczymy dzieci na temat strategii 

powtórek, jest ocena, kiedy dana strategia powtórek jest odpowiednia, a kiedy potrzebna 

jest inna strategia. Dla pewnych informacji (na przykład numer telefonu, który musimy 

zapamiętać, dopóki nie będziemy mogli go zapisać lub zadzwonić), werbalne 

powtarzanie liczb jest dobrą strategią; bardziej złożone podejście nie jest konieczne. 

Jednak zapamiętywanie długich list informacji może wymagać innej strategii, która 

przyniesie lepsze rezultaty. Pomocne może być również dołączenie do powtórki 

wielozmysłowego doświadczenia. Na przykład, wiele dzieci potrafi "powiedzieć" swój 

alfabet tylko wtedy, gdy śpiewają "piosenkę ABC". Może się okazać, że niektórzy 

uczniowie lepiej radzą sobie ze strategiami powtórzeniowymi, kiedy mogą połączyć 

dźwięk lub ruch z elementami do nauczenia się. 

Strategia rozwijania to strategia, w której małe dzieci wykorzystują elementy 

tego, czego mają się nauczyć i rozszerzają je. Dziecko rozszerza informacje docelowe, 

odnosząc do nich inne informacje (np. tworzy zdanie, tworzy analogię). Strategie 

rozwijania łączą informacje do nauczenia się z informacjami, które dziecko już zna. 

Takie łączenie odciąża pamięć roboczą, ponieważ połączenia zwiększają efektywność 

uczenia się i zapamiętywania. Ponieważ strategie wypracowań tworzą połączenia lub 

mosty do informacji, które mają być przyswojone, mogą być potężnym narzędziem 

instruktażowym w klasie. Pewność, że małe dzieci znają już powiązane informacje, 

może pomóc im w uczeniu się nowych informacji. 

Strategie wyobrażeniowe polegają na uaktywnieniu pamięci poprzez wzięcie 

tego, czego mamy się nauczyć i stworzenie znaczących wizualnych, słuchowych lub 

kinestetycznych obrazów tej informacji. Strategie wyobrażeniowe są pomocne, gdy 

dziecko w pewnym stopniu rozumie informacje, których ma się nauczyć. Tworzenie 

obrazów informacji pozwala na efektywny dostęp i personalizuje proces uczenia się dla 

ucznia. 

Wyobrażenia są bardzo skuteczną strategią zwiększającą zrozumienie. Zaletą 

obrazowania jest to, że uczeń może je stosować w sposób bardzo zindywidualizowany. 

Niektórzy uczniowie sami opracują strategie wyobrażeniowe. Wielu uczniów 

potrzebuje jednak konkretnych instrukcji, jak tworzyć obrazy. Strategią wyobrażeniową 

dla czytania ze zrozumieniem jest RIDER:  

R= Przeczytaj zdanie 

I= Obraz (stwórz obraz) 

D= Opisz jak nowy obraz różni się od ostatniego zdania 

E= Oceń (tworząc obrazek sprawdź, czy zawiera wszystko, co niezbędne) 

R= Powtórz (czytając następne zdanie, powtórz kroki do RIDE).  Każda litera 

RIDER jest wskazówką dla konkretnego działania, które uczeń powinien podjąć w 

klasie.5 

Strategie metapoznania pomagają dzieciom w "myśleniu o myśleniu". 

Metapoznanie jest ważnym pojęciem w teorii poznania. Składa się ono z dwóch 

podstawowych procesów zachodzących jednocześnie: 

1. Monitorowanie swoich postępów w nauce. 
 

5 Teacher Tools Related to Cognitive Strategies (www.specialconnections.ku.edu)  



 

 

2. Wprowadzanie zmian i dostosowywanie strategii, jeśli zauważysz, że nie radzisz 

sobie zbyt dobrze. 

Metapoznanie, czyli świadomość procesu uczenia się, jest kluczowym składnikiem 

skutecznego uczenia się. Uczenie się, jak się uczyć i rozwijanie procesów myślowych, 

które mogą być zastosowane do rozwiązywania problemów, jest głównym celem 

edukacji. Kiedy w życiu pojawiają się sytuacje, których nie da się rozwiązać za pomocą 

wyuczonych odpowiedzi, do gry wkraczają zachowania metapoznawcze. Wskazówki 

dotyczące rozpoznawania i stosowania strategii metapoznawczych pomogą małym 

dzieciom skutecznie rozwiązywać problemy przez całe życie. Osoby uczące się 

metapoznawczo zadają sobie i odpowiadają na takie pytania jak: "Czy wszystko idzie 

dobrze? Czy jest coś, czego nie rozumiem? Czy uczę się tego materiału? Czy są jakieś 

luki w mojej wiedzy lub zrozumieniu? Jeśli znajdę lukę w mojej wiedzy, czy wiem, co 

z nią zrobić? Czy mogę naprawić tę lukę tak, by moje rozumienie było pełne?". Dzieci, 

które stosują strategie metapoznawcze, są świadome zasobów poznawczych, jakie mają 

do osiągnięcia celu, sprawdzają rezultaty swoich prób rozwiązania problemów, 

monitorują skuteczność swoich prób, testują, rewidują i oceniają swoje strategie uczenia 

się, a także stosują strategie kompensacyjne, gdy rozumienie się załamuje. Te strategie 

kompensacyjne przywracają rozumienie i uczenie się.6 

Z czasem nabywanie i stosowanie strategii metapoznawczych pomaga małym 

dzieciom nabrać pewności co do ich zdolności uczenia się. W miarę jak ta pewność 

wzrasta, rozwija się samodzielne uczenie się. 

 

Ważne jest, by zrozumieć związek między strategiami metapoznawczymi i 

poznawczymi. Działania metapoznawcze, takie jak zadawanie sobie pytań, zwykle mają 

miejsce przed lub po działaniach poznawczych. Przykładem związku pomiędzy 

strategiami metapoznawczymi i poznawczymi jest uczeń, który stosuje samokontrolę 

podczas czytania. Wie on, że nie rozumie tego, co przeczytał (metapoznawcze) i uznaje, 

że lepiej zrozumie tekst, jeśli stworzy konspekt (poznawcze).7 

 

 

3. Indywidualny Plan Edukacyjny (IEP) 

 

Indywidualny Program Edukacyjny (IEP) jest podstawowym składnikiem 

specjalnych programów edukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami uczenia się i innymi 

rodzajami niepełnosprawności. Składa się on z poszczególnych części, które działają 

jak mapa drogowa, określająca gdzie jest Twoje dziecko, gdzie chcesz, aby się znalazło 

i jak się tam dostanie.8 IEP jest generalnie aktualizowany corocznie przez zespół, w 

skład którego często wchodzą: nauczyciel edukacji specjalnej, nauczyciel edukacji 

 
6Janice A. Dole, Jeffery D. Nokes, Dina Drits, Cognitive Strategy Instruction, January 2009 

(www.researchgate.net/publication/268425680) 
7 Strategies, Supports and Tips for Working with Students with Disabilities (jobcorps.gov) 
8 8 Basic Components of an Individual Education Program (verywellfamily.com) 

https://www.researchgate.net/profile/Janice-Dole
https://www.researchgate.net/profile/Jeffery-Nokes
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Dina-Drits-2014869592
https://supportservices.jobcorps.gov/SupportingStudentsLD/Pages/Strategies,-Supports--Tips-for-Working-with-Students-with-Disabilities.aspx#learning
https://www.verywellfamily.com/essential-parts-of-an-individual-education-program-2162702


 

 

regularnej, specjaliści tacy jak logopedzi, terapeuci zajęciowi i fizyczni, jak również 

pielęgniarka szkolna i rodzice.9 

Zespół IEP ucznia, Przewodnik po Indywidualnym Programie Edukacyjnym, Departament Edukacji 

USA. 

Ci ludzie muszą pracować razem jako zespół, aby napisać IEP ucznia. Spotkanie 

w celu napisania IEP musi odbyć się w ciągu 30 dni kalendarzowych od podjęcia 

decyzji, że uczeń kwalifikuje się do edukacji specjalnej i usług pokrewnych. Każdy 

członek zespołu wnosi ważne informacje na spotkanie IEP. Członkowie dzielą się 

swoimi informacjami i pracują razem, aby napisać Indywidualny Program Edukacyjny 

dla dziecka. Informacje od każdej osoby dodają do zrozumienia ucznia przez zespół i 

jakie usługi są mu potrzebne. 

Rodzice są kluczowymi członkami zespołu IEP. Znają swoje dziecko bardzo 

dobrze i mogą mówić o jego mocnych stronach i potrzebach, jak również o swoich 

pomysłach na poprawę edukacji dziecka. Mogą zaoferować wgląd w to, jak ich dziecko 

się uczy, jakie są jego zainteresowania i inne aspekty dziecka, które tylko rodzic może 

znać. 

Nauczyciele są ważnymi uczestnikami spotkania IEP, jak również. Przynajmniej 

jeden z nauczycieli regularnej edukacji dziecka musi być w zespole IEP, jeśli uczeń jest 

(lub może być) uczestniczący w regularnym środowisku edukacyjnym. Nauczyciel 

edukacji regularnej ma wiele do powiedzenia zespołowi na temat pomocy, usług lub 

zmian w programie edukacyjnym, które pomogą małym dzieciom w nauce i 

osiągnięciach. 

Nauczyciel edukacji specjalnej małych dzieci wnosi ważne informacje i 

doświadczenie na temat tego, jak kształcić dzieci niepełnosprawne. Ze względu na jego 

lub jej szkolenie w zakresie edukacji specjalnej, nauczyciel ten może mówić o 

 
9 How to Write IEP (Individualized Education Plan) Goals (thoughtco.com) 

https://www.thoughtco.com/how-to-write-iep-goals-3110987


 

 

dodatkowych pomocach i usługach, których uczeń może potrzebować, aby odnieść 

sukces w zwykłej klasie i w innych miejscach. On lub ona może powiedzieć, jak 

zmodyfikować ogólny program nauczania, aby pomóc uczniowi w nauce i jak 

zmodyfikować testy, aby dziecko mogło pokazać, czego się nauczyło. 

Innym ważnym członkiem zespołu IEP jest osoba, która może zinterpretować, co 

wyniki oceny ucznia oznaczają w zakresie projektowania odpowiednich instrukcji. Ten 

członek zespołu IEP musi być w stanie rozmawiać o instruktażowych implikacjach 

wyników oceny ucznia, co pomoże zespołowi zaplanować odpowiednie instrukcje, aby 

zaspokoić potrzeby ucznia. 

Osoba reprezentująca system szkolny jest również cennym członkiem zespołu. 

Osoba ta wie bardzo dużo o usługach edukacji specjalnej i kształceniu uczniów 

niepełnosprawnych. Może ona opowiedzieć o niezbędnych zasobach szkolnych. Ważne 

jest, aby osoba ta miała uprawnienia do angażowania środków i była w stanie zapewnić, 

że jakiekolwiek usługi są określone w IEP będą rzeczywiście świadczone. 

Zespół IEP może również składać się z dodatkowych osób, które mają wiedzę 

lub specjalne doświadczenie na temat ucznia. Rodzic lub system szkolny może zaprosić 

te osoby do udziału w zespole.  

I na koniec, ale nie mniej ważne, uczeń może być również członkiem zespołu 

IEP. Jeśli potrzeby lub usługi przejściowe będą omawiane na spotkaniu, dziecko musi 

być zaproszone do udziału w nim. Coraz więcej dzieci uczestniczy, a nawet prowadzi 

swoje własne spotkania IEP. To pozwala im mieć silny głos w ich własnej edukacji i 

może je wiele nauczyć o samodzielności i samostanowieniu.10 

IEP musi zawierać pewne informacje o małym dziecku oraz o programie edukacyjnym 

przeznaczonym dla niego. Jednym z najważniejszych elementów jest część zwana 

aktualnym poziomem funkcjonowania (PLOP), która szczegółowo opisuje, jak dziecko 

radzi sobie z edukacją w danym momencie. PLOP powinien być przeprowadzany co 

roku i zawiera szczegółowy opis aktualnych możliwości i umiejętności dziecka, ze 

zwróceniem uwagi na jego słabe i mocne strony oraz na to, jak te cechy wpłyną na jego 

edukację. 

Oprócz problemów szkolnych i funkcjonowania intelektualnego, PLOP analizuje 

również aktualny stan fizyczny dziecka, w tym jego sprawność ruchową i ewentualne 

niepełnosprawności. Ocenia się również funkcjonowanie społeczne, w tym relacje 

dziecka z innymi dziećmi i dorosłymi. Określa się również poziom rozwoju 

umiejętności, które będą potrzebne do uzyskania niezależności.11 

IEP musi zawierać informacje o celach dziecka, które muszą być aktualizowane 

co najmniej raz w roku. Cele określają czego dziecko ma się nauczyć w nadchodzącym 

roku, włączając w to umiejętności akademickie i wszelkie istotne umiejętności 

 
10 U.S. Department of Education. A Guide to the Individualized Education Program. Updated August 

30, 2019. 
11 Understanding Present Level of Performance (PLOP) (verywellfamily.com) 

https://www2.ed.gov/parents/needs/speced/iepguide/index.html
https://www.verywellfamily.com/what-is-present-level-of-performance-3106178


 

 

funkcjonalne.12 Cele długoterminowe (np. dłuższe niż semestr szkolny) to konkretne 

stwierdzenia opisujące oczekiwane zachowanie lub umiejętności, które mają być 

osiągnięte w ustalonym czasie, np. do końca roku szkolnego. Cele krótkoterminowe 

określają pod-umiejętności, które są potrzebne dziecku do osiągnięcia celu 

długoterminowego. Cele krótkoterminowe określają, co powinno zostać osiągnięte w 

określonym czasie, od tygodnia do miesiąca lub semestru. Zaleca się, aby cele 

krótkoterminowe były SMART (Specific - Konkretne, Measurable - Mierzalne, 

Attainable - Osiągalne, Relevant - Istotne and Time-bound - Terminowe). 13 

Cel powinien być konkretny i zawierać nazwę umiejętności lub obszaru 

tematycznego oraz docelowy rezultat. Na przykład cel, który nie jest konkretny, może 

brzmieć: "Adam będzie lepiej czytał". Taki cel nie dostarcza żadnych szczegółów. 

Powinniśmy być w stanie zmierzyć wyniki za pomocą testów standaryzowanych, 

pomiarów opartych na programie nauczania lub badań przesiewowych, próbek pracy, a 

nawet danych uzyskanych od nauczyciela. Cel, który nie jest mierzalny, może brzmieć: 

"Joe będzie lepiej rozwiązywał zadania z matematyki". 

Wzniosły cel, który nie jest osiągalny, może zniechęcić zarówno nauczyciela, jak i 

ucznia. Cel, który nie jest możliwy do osiągnięcia, może brzmieć: "Franek pójdzie do 

najbliższego sklepu osiedlowego, nie gubiąc się przy tym". Jeśli Franek nigdy wcześniej 

nie poszedł z mamą do publicznego sklepu osiedlowego, ten cel jest prawdopodobnie 

poza zasięgiem. 

Cel powinien jasno określać oczekiwany rezultat. Źle sformułowany cel może brzmieć: 

"Margie zwiększy swój kontakt wzrokowy z innymi". Nie ma sposobu, aby to zmierzyć 

i nie ma wskazówek, jaki może być rezultat. 

Cel powinien zawierać konkretną datę, do której dziecko ma go osiągnąć. Cel 

pozbawiony oczekiwań czasowych może brzmieć: "Joe posprząta swój pokój".14 Może 

chcieć to zrobić, bo nie wie, ile czasu ma na posprzątanie pokoju. 

IEP musi zawierać wyjaśnienie, w jaki sposób postępy w realizacji celów i zadań będą 

mierzone. Powinien również opisywać, w jaki sposób informacje te będą przekazywane 

rodzicom. To daje rodzicom jasne pojęcie o tym, jak postępy ich dziecka będą oceniane. 

Służy to również jako zapewnienie, że rodzice będą otrzymywać raporty o postępach, 

dzięki czemu mogą zachować rolę w ich edukacji. 15 

 

IEP musi zawierać opis wszystkich specyficznych usług edukacji specjalnej i 

usług pokrewnych, w tym zindywidualizowane nauczanie oraz wsparcie i usługi 

pokrewne, które mają być zapewnione (np. terapia zajęciowa, fizyczna i 

logopedyczna, transport, rekreacja). Obejmuje to zakres, w jakim małe dzieci 

 
12 8 Basic Components of an Individual Education Program (verywellfamily.com) 
13 Individual Education Plans (IEPs): How to develop an individual education plan 

(education.vic.gov.au) 
14 How to Write IEP (Individualized Education Plan) Goals (thoughtco.com) 
15 8 Basic Components of an Individual Education Program (verywellfamily.com) 

https://www.verywellfamily.com/essential-parts-of-an-individual-education-program-2162702
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https://www2.education.vic.gov.au/pal/individual-education-plans-ieps/guidance/how-develop-individual-education-plan
https://www.thoughtco.com/how-to-write-iep-goals-3110987
https://www.verywellfamily.com/essential-parts-of-an-individual-education-program-2162702


 

 

będą uczestniczyć w regularnych programach edukacyjnych.16 Specjalnie 

zaprojektowana instrukcja (SDI) odnosi się do strategii i metod nauczania 

stosowanych przez nauczycieli w celu instruowania dzieci z trudnościami w 

uczeniu się i innymi rodzajami zaburzeń uczenia się. Aby opracować specjalnie 

zaprojektowane instrukcje dla każdego dziecka z trudnościami w uczeniu się, 

wychowawcy i rodzice wspólnie analizują jego pracę, informacje o ocenach i 

wszelkie inne dostępne dane w celu określenia mocnych i słabych stron ucznia. 

W oparciu o unikalne potrzeby edukacyjne dziecka, opracowywane są strategie. 

Nauczyciele kontynuują mierzenie postępów dziecka i dokonują zmian w 

instrukcjach w razie potrzeby.17 

IEP musi zawierać przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia wszelkich usług 

proponowanych przez zespół IEP. Obejmuje to szczegóły dotyczące częstotliwości 

usług i gdzie będą one dostarczane. Intencją jest zapewnienie, że wszyscy rozumieją 

dokładnie kiedy i gdzie indywidualny program ucznia będzie miał miejsce. 

IEP może być stosowany dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. IEP musi zawierać 

wymierne cele dla przewidywanego programu dziecka. Będzie on również zawierał opis 

usług potrzebnych dzieciom do osiągnięcia tych celów. 

Cele przejściowe i usługi koncentrują się na instrukcjach i usługach wspierających 

potrzebnych do pomocy dzieciom w przejściu ze środowiska szkolnego do pracy, 

programu zawodowego lub innego programu mającego na celu promowanie 

niezależnego życia. Cele te powinny również przygotować dziecko do obrony własnej 

osoby w szkole średniej i na studiach.18 

Po napisaniu IEP, nadszedł czas na jego realizację - innymi słowy, zapewnienie 

dzieciom kształcenia specjalnego i związanych z nim usług, jak wymieniono w IEP. 

Obejmuje to wszystkie dodatkowe pomoce i usługi oraz modyfikacje programu, które 

zespół IEP zidentyfikował jako konieczne dla dzieci, aby odpowiednio posunąć się 

naprzód w kierunku jego lub jej celów IEP, być zaangażowanym w i postępy w ogólnym 

programie nauczania, oraz uczestniczyć w innych zajęciach szkolnych. Zespół IEP musi 

dokonać przeglądu IEP dziecka co najmniej raz w roku. Jednym z celów tego przeglądu 

jest sprawdzenie, czy dziecko osiąga swoje roczne cele.19 

 
 

4. Wyzwania nauczycieli w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce 

Nauczanie może być czasem wyzwaniem, ale nauczyciele mogą stanąć przed 

dodatkowymi wyzwaniami. Zrozumienie roli nauczycieli i wyzwań, którym muszą 

 
16 Individualized Education Plan (IEP) - Autism Society (autism-society.org) 
17 Specially Designed Instruction for Learning Disorders (verywellfamily.com) 
18 8 Basic Components of an Individual Education Program (verywellfamily.com) 
19 U.S. Department of Education. A Guide to the Individualized Education Program. Updated August 

30, 2019. 
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sprostać, może pomóc osobom wykonującym ten zawód, jak również uczniom, których 

uczą.  

Nauczyciele pracują z małymi dziećmi, które mają różne rodzaje 

niepełnosprawności, w tym uczenie się, niepełnosprawność umysłową, emocjonalną i 

fizyczną i powinni być przygotowani do zaspokojenia potrzeb każdego dziecka w 

oparciu o ich Indywidualny Plan Edukacyjny (IEP).20 We wszystkich klasach widzimy 

dzieci, które są na różnych poziomach umiejętności, uczą się w różny sposób i rozumieją 

pojęcia w różnym czasie. Zróżnicowane nauczanie i zindywidualizowane praktyki 

pedagogiczne stanowią wyzwanie dla wszystkich nauczycieli. Jest to jeszcze trudniejsze 

w klasie specjalnej, w której jest wielu uczniów.21 

Wyzwaniem jest również znalezienie odpowiednich materiałów dydaktycznych. 

Nauczyciele potrzebują konkretnych książek, tablic do pisania, obrazków z różnymi 

rysunkami, kredy i tablic do ścierania kurzu. Zdarza się, że powinni być kreatywni i 

znaleźć swoje własne metody, aby pomóc uczniom.22 

Innym częstym wyzwaniem w nauczaniu małych dzieci z trudnościami w 

uczeniu się jest radzenie sobie z zachowaniami uczniów. Wiele z nich jest 

niepełnosprawnych i może być sfrustrowanych szkołą. Czy jest to brak zrozumienia 

materiału, czy też radzenie sobie z emocjami, które trudno im kontrolować, dzieci te 

mogą być wyzwaniem dla swoich nauczycieli. Każde dziecko jest inne i to, co działa z 

jednym dzieckiem, może nie działać z innym. Poświęcenie czasu na poznanie 

niepełnosprawności dziecka i znalezienie sposobów radzenia sobie z nią może pomóc 

uczniowi w uzyskaniu kontroli nad swoim zachowaniem.23 

Wśród dzieci z trudnościami w uczeniu się występuje wiele problemów 

behawioralnych. Cierpią one na rozdrażnienie (76%), agresję (70%), nadmierną 

konsumpcję aktywności (70%), brak interakcji (68%), nadpobudliwość (66%), ciągłe 

zmiany pozycji siedzącej (58%), trudności w kontaktach z innymi (48%) i wiele 

innych.24 Każdy z tych problemów występuje w połączeniu z innym. Naprawdę trudno 

jest współpracować z dzieckiem i przestrzegać harmonogramu. 

Niestety, nie wszyscy uczniowie mają problemy ze współpracą. Większość 

rodziców nie akceptuje faktu, że ich dziecko ma problemy z nauką. Usprawiedliwiają 

niepowodzenia w nauce, winą za nie obarczają nauczycieli, współmałżonka lub 

oskarżają dziecko o lenistwo i nie zgadzają się na kształcenie specjalne.25 Z drugiej 

strony, są rodzice, którzy mają zbyt wysokie oczekiwania co do szybkich zmian po 

rozpoczęciu przez ich dzieci nauki w szkole. Oczekują oni, że w bardzo krótkim czasie 

zobaczą ogromne postępy. Prawda jest taka, że małe dzieci nie mogą rozwijać się w taki 

sam sposób jak zwykli uczniowie. Potrzebują czasu na naukę i praktykę. Każde dziecko 

w klasie ma swoje własne trudności w nauce i ich możliwości uczenia się są znacznie 
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22 Humphrey Alexander Udoba, Challenges faced by teachers when teaching learners with 
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24 Emotional and Behavioral Problems of Children with Learning Disabilities, Journal of Educational 
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inne niż zwykłych uczniów. Potrzeba czasu, zanim dziecko z zaburzeniami rozwoju 

nauczy się jakiejś czynności. Nauczyciele i rodzice lub opiekunowie muszą ze sobą 

współpracować, aby uzyskać jak najlepsze wyniki. Nauczyciele pomagają dziecku w 

szkole, ale po szkole rodzice lub opiekunowie muszą wziąć na siebie odpowiedzialność 

za pomoc swoim dzieciom.26 

Nauczyciele mają szczególnie trudne zadanie nie tylko nauczania i zarządzania 

swoimi uczniami, ale także zajmowania się papierkową robotą. W ramach tej pracy, 

nauczyciele edukacji specjalnej są odpowiedzialni za grupę dzieci. Indywidualny Plan 

Edukacji (IEP) jest dokumentacją, która zawiera listę niepełnosprawności dziecka, cele, 

dostosowania i specyfikacje testów. Dla każdego spotkania IEP, informacje muszą być 

zbierane z pracy klasowej ucznia do aktualizacji każdej sekcji IEP. W każdym okresie 

klasyfikacyjnym, należy zebrać informacje na temat celów dziecka i zaktualizować je, 

aby sprawdzić, czy uczeń jest na dobrej drodze do opanowania materiału, czy potrzebuje 

nowych celów. 

Podsumowując, nauczanie małych dzieci z trudnościami w uczeniu się może 

czasami wydawać się niewdzięczną i męczącą pracą. Jednak pokonywanie wyzwań 

związanych z tą pracą i pomaganie uczniom niepełnosprawnym w osiągnięciu pełnego 

potencjału i realizacji ich celów może sprawić, że wysiłek się opłaci.27 

 

 

5. Zalecenia/wskazówki dla nauczycieli 

Istnieje wiele strategii nauczania, które można wykorzystać, aby zapewnić 

skuteczne i produktywne środowisko uczenia się i doświadczenia dla wszystkich dzieci, 

w tym tych niepełnosprawnych. Edukacja dostępna jest procesem projektowania kursów 

i rozwijania stylu nauczania w celu zaspokojenia potrzeb dzieci, które mają różne 

pochodzenie, zdolności i style uczenia się. Tak jak nie ma jednego sposobu nauczania, 

ludzie uczą się na różne sposoby; stosowanie różnych metod nauczania pomoże 

zaspokoić potrzeby jak największej liczby uczniów.28  

Aby być naprawdę skutecznym, nauczyciele muszą posiadać umiejętności w 

zakresie funkcjonalnej oceny zachowania oraz pozytywnego wsparcia i interwencji, 

zdefiniowanych jako proces oparty na współpracy i ocenie, mający na celu opracowanie 

skutecznych, zindywidualizowanych interwencji dla osób z trudnymi zachowaniami. 

Plany wsparcia koncentrują się na podejściu proaktywnym i edukacyjnym. Wielu 

pedagogów wie, jak obserwować i zbierać dane o trudnych zachowaniach, ale niewielu 

wie, jak analizować dane i opracowywać plany, które są proaktywne i wychowawcze.29 

Wyzwania związane z nauczaniem małych dzieci z trudnościami w uczeniu się 

można pokonać modyfikując sposób prezentowania informacji. Mniej problemów na 
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stronie i większe czcionki, które są łatwiejsze do zobaczenia zdziałają cuda dla dziecka 

z problemami z przetwarzaniem wzrokowym. Obserwuj dziecko, aby sprawdzić, jak 

długo może pracować bez zmęczenia, a następnie przydziel mu ilość pracy, którą może 

wykonać, zanim będzie zbyt zmęczone. Jeśli jest w stanie wykonać tylko 5 zadań, 

należy przydzielić mu tylko 5 zadań i dać mu przerwę. Podczas nauczania specjalnego 

należy zadbać o to, by nagradzać zarówno za wysiłek, jak i za osiągnięcia. Należy 

wzmacniać wysiłek dziecka poprzez regularne, wysokiej jakości informacje zwrotne o 

tym, jak sobie radzi. Informacja zwrotna zmotywuje go do dalszych prób, a pożądane 

osiągnięcia pojawią się wraz z nabywaniem przez dziecko kolejnych umiejętności. 

Używaj diagramów, grafik i zdjęć, aby uzupełnić to, co mówisz słowami; ta 

strategia przynosi korzyści jednocześnie wzrokowcom i słuchowcom. 

Jeśli dziecko gubi się podczas czytania lub używa palca do wskazywania słów, 

należy umieścić pod linią kolorowy kawałek plastiku, który pomoże jego oczom wrócić 

na właściwe miejsce, gdy straci koncentrację. Wystarczy kolorowa kartka papieru, ale 

trwalszy plastik nadaje jej status "pomocy do czytania", którą należy cenić i trzymać w 

biurku razem z innymi ważnymi narzędziami do nauki, takimi jak ołówki, gumki, linijki, 

kalkulatory.30  

Najbardziej skuteczni nauczyciele wiedzą, jak korzystać z technologii, by 

wspierać uczestnictwo i postępy dzieci z lekką, umiarkowaną i znaczną 

niepełnosprawnością w zajęciach ogólnokształcących i innych kontekstach szkolnych.31  

Komputery są potężnym narzędziem dla dzieci specjalnej troski i powinny być 

wykorzystywane tak często jak to możliwe. Z wykorzystaniem technologii, uczniowie, 

którzy mają trudności z przelaniem swoich myśli na papier z powodu słabych 

umiejętności pisania odręcznego, mogą pisać swoje myśli za pomocą klawiatury. 

Dziecko, któremu zaburzenia przetwarzania wzrokowego utrudniają czytanie, może 

wykorzystać swoje większe zdolności słuchowe do słuchania nagrania książki. Kiedy 

książka wizualna jest używana razem z nagraniem słuchowym, dziecko otrzymuje 

korzyść w postaci dopasowania dźwięku do słów. Może to potencjalnie poprawić jego 

umiejętność czytania.32 

Ponadto, nauczyciele powinni mieć bardziej emocjonalne podejście do dziecka. 

Pamiętajmy, aby akceptować każde dziecko takim, jakie jest. Małe dzieci przychodzą 

do nas z pakunkami i bagażem. Otwieraj i rozpakowuj je powoli i delikatnie, z 

życzliwością, szacunkiem i zrozumieniem. Budowanie relacji z dzieckiem wymaga 

czasu i cierpliwości - pozwól, aby to się działo organicznie. Jeśli będziesz naciskać, 

popychać lub zmuszać, będziesz musiał zacząć wszystko od początku, a to może, ale 

nie musi rozkwitnąć. 

Również aktywne słuchanie jest darem. Każdego dnia każde dziecko będzie 

miało jakiś problem - lub coś, co uważa za problem. Zatrzymaj się, nawiąż kontakt 

wzrokowy i słuchaj. Nie proponuj rozwiązania, dopóki nie zostaniesz o to poproszony. 

Nie minimalizuj ich problemu, doświadczenia czy sytuacji. Nie przedstawiaj ich 

problemu dyrektorowi lub innemu administratorowi, dopóki nie dasz uczniowi czasu na 
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przemyślenie go. Czasami wszystko, czego chcą, to być wysłuchani. Ale czasami chcą 

być po prostu kochani. Nasi uczniowie chcą wierzyć, że są jedynymi w naszej klasie, na 

naszej liście spraw do załatwienia, lub w naszych sercach. Mały dowód uznania - 

odręcznie napisana notatka, cichy lunch nauczyciel-uczeń, lub nasz numer telefonu 

komórkowego - mówi uczniowi, że zależy nam na nim i jego nauce. Znaczenie 

budowania relacji jest nie do przecenienia. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza dla dzieci 

w wieku 7-10 lat.  Dzieci potrzebują, abyśmy pokazali im, że miłość jest zawsze 

możliwa. Dobre relacje powinny być budowane od samego początku ich szkolnego 

życia. Wszystkie dzieci przychodzą do pierwszej klasy pełne nadziei, oczekiwań i obaw, 

więc muszą czuć się bezpieczne, zdolne i odnoszące sukcesy. 

Podczas rozmowy z rodzicami przedstawiaj konkretne pozytywy i dokładne 

obawy dotyczące umiejętności dziecka. Uważaj na uogólnienia typu: zawsze, nigdy, 

zazwyczaj i czasami. Podawaj wyraźne przykłady i współpracuj z rodzicami, aby 

stworzyć możliwości rozwoju. Rodzice mogą i chcą wspierać nauczycieli - pokaż im, 

jak to robić. 

Wyeliminuj żargon podczas rozmów z rodzicami. Pamiętasz te wszystkie 

akronimy? Jeśli muszą być używane, używaj ich oszczędnie i definiuj każdy z nich. 

Akronimy mogą pomóc nauczycielom we wzajemnej komunikacji, ale budują podziały 

z rodzicami, ponieważ ich używanie ma charakter wykluczający - to specjalny język dla 

pedagogów. Budowanie partnerstwa z rodzicami oznacza posiadanie wspólnego 

słownictwa, które inspiruje, a nie męczy. 33 

Proszę, pamiętajcie o sobie. Nie zakładaj, że jesteś w stanie nauczyć, wychować, 

nakarmić, ubrać i dać schronienie każdemu dziecku w swojej klasie.  Zanim narazisz na 

szwank swoje zdrowie fizyczne, emocjonalne i psychiczne, ważne jest, abyś poprosił o 

wsparcie.  Twoi koledzy, konsultanci, doradca dziecka, koordynatorzy ds. 

niepełnosprawności i inni pracownicy są gotowi pomóc Ci pomóc Twoim uczniom.34 

Wreszcie, śmiech. Są takie dni, kiedy śmiech może być ostatnią rzeczą, o jakiej 

myślisz, ale może być tym, czego potrzebujesz. Nasze dzieci przychodzą do nas z 

różnych miejsc - poznawczo i logistycznie - jednak serdeczny śmiech lub wspólny 

przypadek chichotu może pomóc nam wszystkim zrobić krok do tyłu i zacząć od nowa.35 

Niedocenianie inteligencji i potencjału sukcesu uczniów z trudnościami w 

uczeniu się i innymi rodzajami niepełnosprawności jest szkodliwe. Trudności w uczeniu 

się nie są oznaką niskiej inteligencji. Niektóre z najbardziej zniechęcających 

niepełnosprawności zostały pokonane przez niektórych z najbardziej utytułowanych 

ludzi na świecie. Galileusz miał wadę wzroku. Elton John cierpi na epilepsję. James Earl 

Jones miał wadę wymowy. John F. Kennedy miał problemy z nauką. Howard Hughes 

miał OCD, podobnie jak David Beckham. Winston Churchill i Teddy Roosevelt cierpieli 

na chorobę dwubiegunową, podobnie jak Buzz Aldrin i Jim Carrey. 36 

Niepełnosprawności w uczeniu się nie da się wyleczyć ani naprawić; jest to wyzwanie 
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na całe życie. Jednakże, przy odpowiednim wsparciu i interwencji, osoby z trudnościami 

w uczeniu się mogą osiągnąć sukces w szkole, w pracy, w związkach i w społeczności.37 

Nie wiemy, kto będzie następną sławną osobą, ale jako nauczyciele możemy 

kontynuować nauczanie naszych dzieci w sposób, w jaki uczą się najlepiej. Tworząc 

następny plan lekcji, pamiętaj, aby włączyć niektóre z tych technik dla swoich uczniów 

z trudnościami w nauce.38 
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Część 2 

Rozdział 1 – Technologia w edukacji  
 

Gwałtowny rozwój technologii ujawnił swoje skutki w edukacji, jak również we wszystkich innych 

dziedzinach. Fakt, że noworodki przychodzą na świat w środowisku bogatym w technologie, cyfrowa 

transformacja społeczeństw i wynikająca z niej konieczność posiadania przez jednostki umiejętności 

korzystania z technologii (Perkovic & Settle, 2011) sprawiły, że konieczne stało się zintegrowanie 

technologii ze środowiskiem uczenia się. W związku z tym, wysiłki zmierzające do wyposażenia 

nauczycieli w umiejętności pozwalające na zintegrowanie technologii ze środowiskiem uczenia się 

nabrały tempa. W tym rozdziale zwrócono uwagę na modele ramowe, które definiują umiejętności, 

jakie nauczyciele powinni posiadać, by móc korzystać z technologii w środowisku uczenia się. 

 Technological Pedagogical Content Knowledge - 

TPACK 

Jedną z najczęściej badanych i popularnych ram dotyczących integracji technologii jest rama 

Technological Pedagogical Content Knowledge. Ramy te zostały wprowadzone przez Mishrę i 

Koehlera w 2006 roku. Składają się na nią trzy główne obszary: wiedza technologiczna, wiedza 

pedagogiczna i wiedza o treściach. 

 

 
Rysunek 1. Model TPACK (Mishra & Kohler, 2006) 

Informacje merytoryczne odnoszą się do informacji specyficznych dla obszarów specjalizacji 

trenerów. Każdy trener jest wyposażony w wiedzę i umiejętności specyficzne dla jego/jej dziedziny 



 

 

edukacji. Na przykład, jednym z celów tego projektu jest poprawa wiedzy nauczycieli przed 

rozpoczęciem pracy w zawodzie na temat trudności w uczeniu się. 

Wiedza pedagogiczna, z drugiej strony, jest szerokim zakresem, który obejmuje cel uczenia się, 

rozpoznanie grupy docelowej, wykorzystanie metod i technik niezbędnych do skutecznego nauczania, 

a także ocenę i ewaluację w celu ujawnienia, czy uczenie się jest realizowane (Mishra ve Koehler, 

2006).  

Wiedza technologiczna, z drugiej strony, odnosi się do poziomu wiedzy trenerów w zakresie 

standardowych i zaawansowanych technologii; w zależności od rozwoju technologii, od trenerów 

oczekuje się, że będą aktualizować swoją wiedzę technologiczną (Mishra & Koehler, 2006). W 

szczególności, rozwój technologii Web 2.0 umożliwił dotarcie narzędzi technologicznych do większej 

liczby osobistych użytkowników, zapewniając tym samym bardziej elastyczną strukturę dla 

edukatorów. 

Ramy Technological Pedagogical Content Knowledge dbają również o relacje pomiędzy tymi typami 

wiedzy. Stwierdza, że każdy typ wiedzy jest obszarem, w którym krzyżuje się z innymi typami 

informacji. 

Pedagogiczna Wiedza Treściowa jest postrzegana jako obszar, w którym wiedza treściowa i wiedza 

pedagogiczna przecinają się. Według Mishry i Koehlera (2006), pedagogiczna wiedza merytoryczna 

oznacza przekazywanie wiedzy specyficznej dla danej dziedziny wraz z właściwą pedagogiką. Wiedza 

pedagogiczna, która nie powinna być postrzegana jako wiedza specjalistyczna, podkreśla, że każda 

dziedzina może mieć pewne unikalne metody i techniki lub bardziej efektywne metody i techniki 

(Mishra & Koehler, 2006).  

Technologiczna wiedza merytoryczna odnosi się do połączenia wiedzy technologicznej z wiedzą 

pedagogiczną. Zarówno wiedza technologiczna jak i dziedzinowa są potrzebne, aby zdecydować, 

która technologia jest odpowiednia dla danego kontekstu. Wiedza o tym, która ze stale rozwijających 

się technologii będzie odpowiednia dla treści nauczania, jest ważna dla integracji odpowiedniej 

technologii w środowisku nauczania. 

Technologiczna wiedza pedagogiczna odnosi się do połączenia narzędzi technologicznych, które mają 

być używane w środowisku uczenia się z odpowiednią pedagogiką. Kiedy analizuje się literaturę 

dotyczącą projektowania instruktażowego, można zauważyć, że "Media? Metoda? " Można zauważyć 

znaczenie tej dyskusji. Podczas gdy technologie, które mają być używane w środowisku uczenia się 

mogą być uważane za media, uważa się, że uczenie się może być osiągnięte lepiej z właściwymi 

metodami i technikami, które mają być używane. W tym momencie pojawia się znaczenie 

technologicznej wiedzy pedagogicznej.  

Z drugiej strony, technologiczna wiedza pedagogiczna jest uważana za punkt przecięcia trzech 

rodzajów wiedzy w ramach i podkreśla, że powinna być ona obecna u nauczycieli, aby integracja 

technologii zakończyła się sukcesem. W związku z tym oczekuje się, że instytucje kształcące 

nauczycieli będą integrować modele, które zwiększą poziom wiedzy u nauczycieli w okresie 

przedstartowym (Yildiz Durak, 2019). 

 

 

SQD 



 

 

Innym sposobem na udaną integrację technologii, który można znaleźć w literaturze, jest system 

Synthesize Qualitative Data (SQD). Ramy te zostały odkryte przez Tondeur et al. (2012) w wyniku 

badań nad szkoleniami, jakie otrzymali nauczyciele w ramach doskonalenia zawodowego w celu 

zintegrowania technologii z ich środowiskiem edukacyjnym. Najważniejszym powodem pojawienia 

się tych ram jest fakt, że nauczyciele rozpoczynający pracę w zawodzie nie uważają się za 

wystarczających do korzystania z technologii w środowisku edukacyjnym (np. Drent & Meelissen, 

2008; Kay, 2006). Z tego powodu badacze podkreślają potrzebę, by nauczyciele wiedzieli, jak 

integrować technologię ze środowiskiem uczenia się w swoim życiu edukacyjnym. 

W związku z tym, ramy zostały wyłonione poprzez analizę dziewiętnastu różnych badań w literaturze. 

Ramy składają się z 3 różnych zazębiających się kręgów i 12 tematów. Możliwe jest przeanalizowanie 

12 tematów pod dwoma nagłówkami: szkolenie nauczycieli przed rozpoczęciem pracy zawodowej i 

środki instytucjonalne. 

 
Rysunek 2. Model SQD (Tondeur et al., 2012) 

Aby doskonali nauczyciele mogli z powodzeniem korzystać z technologii, w programie nauczania 

należy uwzględnić 6 tematów znajdujących się w najbardziej wewnętrznym kręgu. Pierwszy temat to 

temat "Wzór do naśladowania", który mówi o tym, że nauczyciele prowadzący powinni być wzorem 

do naśladowania dla przyszłych nauczycieli. Dlatego podkreśla się, że nauczyciele na uniwersytetach 

powinni posiadać umiejętności skutecznej integracji technologii.  

Kolejnym tematem jest "Refleksja" dotycząca postaw wobec roli technologii w edukacji. W tym 

temacie podkreśla się, że postawy przyszłych nauczycieli wobec wykorzystania technologii w 

środowisku nauczania powinny być zmieniane w trakcie ich edukacji.  



 

 

Kolejnym tematem jest "Projektowanie instruktażowe". Projektowanie instruktażowe można po 

prostu zdefiniować jako skuteczne i efektywne wykorzystanie technologicznych narzędzi, metod, 

zasobów i procesów w rozwiązywaniu problemów instruktażowych. W rzeczywistości, mimo że 

procesy projektowania instruktażowego są procesami, które każdy instruktor stosuje w swoich 

kursach, uważa się, że wszyscy kandydaci na nauczycieli powinni znać ich specyficzne procesy. 

Kolejnym wymiarem edukacji, jaką przyszli nauczyciele powinni otrzymać w zakresie integracji 

technologii w modelu SQD, jest temat "Współpraca". Stwierdza się, że zdolność kandydatów na 

nauczycieli do wzajemnego dzielenia się swoimi doświadczeniami lub tworzenia wspólnych 

produktów jest niezbędna do udanej integracji technologii. 

Podkreśla się przy tym, jak ważne dla udanej integracji technologii jest zapewnienie przyszłym 

nauczycielom "prawdziwych doświadczeń technologicznych". 

Wreszcie, w modelu tym, przy wsparciu obecnych osiągnięć technologicznych, kandydaci na 

nauczycieli zalecają udzielanie ciągłej informacji zwrotnej w procesie nauczania zamiast klasycznych 

metod oceny.



 

 

Rozdział 2 – Kompetencje cyfrowe dla nauczycieli szkół 

podstawowych  
Oprócz udanej integracji technologii, pojawiły się różnice w kompetencjach, które trenerzy powinni 

posiadać równolegle z rozwojem technologii cyfrowych. Dzisiejsze paradygmaty edukacyjne mają na 

celu wyposażenie uczniów w umiejętności odpowiednie dla XXI wieku. W związku z tym pojawia się 

konieczność posiadania przez trenerów kompetencji pozwalających na rozwijanie umiejętności XXI 

wieku u uczniów. Różne organizacje przeprowadziły badania w celu określenia kompetencji, jakie 

powinni posiadać dzisiejsi trenerzy. Niektóre z tych kompetencji zostały opracowane w ramach 

technologii i integracji technologii. 

STANDARDY ISTE DLA NAUCZYCIELI 

International Society of Technology in Education to społeczność, która wierzy w moc technologii w 

edukacji i w to, że transformacja jest możliwa dzięki technologii (ISTE, 2021). Społeczność ta 

zapewnia zalecenia, zasoby i standardy dotyczące wykorzystania technologii w edukacji. Oferuje te 

standardy oddzielnie dla różnych grup docelowych. Standardy edukacyjne są jednym z nich. ISTE 

zebrał standardy edukatora zaktualizowane w 2017 roku pod siedmioma różnymi nagłówkami. Te; 

Został on określony jako Learner, Leader, Citizen, Collaborator, Designer, Facilitator i Analyst. 

Standardy te są określone jako standardy, które powinien posiadać każdy nauczyciel, który chce 

zintegrować technologię ze środowiskiem edukacyjnym. 

Podkreśla się, że "uczący się" nauczyciele powinni stale śledzić nowe osiągnięcia, poszukiwać nowych 

zastosowań w edukacji i być otwarci na uczenie się nowych rzeczy. Nauczycielom oferuje się również 

różne wskazówki, jak to robić. Na przykład podkreśla się, że muszą oni doskonalić się dzięki 

szkoleniom, które można odbyć w celu zastosowania rozwoju zawodowego i różnych metod 

edukacyjnych.  

Od nauczycieli "liderów" oczekuje się, że będą stwarzać możliwości dla siebie i swoich uczniów w 

zakresie korzystania z nowych technologii. W tym celu podkreśla się znaczenie aktualizowania wiedzy 

i umiejętności nauczyciela oraz podążania za innowacjami.  

Pojęcie "obywatel" odnosi się do pojęcia obywatelstwa cyfrowego, które jest często spotykane w 

literaturze w ramach tych standardów. Oczekuje się, że nauczyciele będą pomagać uczniom w 

stawaniu się cyfrowymi obywatelami i podążaniu za cyfrowo zmieniającym się światem.  

Standard bycia nauczycielem "współpracującym" służy wychowaniu osób otwartych na współpracę, 

które są jedną z umiejętności XXI wieku Międzynarodowego Stowarzyszenia Technologii w Edukacji. 

Nauczyciele otwarci na współpracę powinni zarówno umieć przygotować dla swoich uczniów 

środowisko pracy oparte na współpracy, jak i posiadać umiejętność współpracy ze swoimi kolegami.  

Nauczyciele "projektanci" powinni być w stanie stosować różne metody i techniki nauczania w 

zależności od zmieniających się warunków i cech uczniów, a także być w stanie tworzyć skuteczne 

projekty instruktażowe poprzez przygotowywanie różnych treści. W ten sposób po raz kolejny 

ujawnia się znaczenie podążania za najnowszymi technologiami oraz aktualnymi metodami i 

technikami nauczania.  

Nauczyciel "facylitator" kładzie szczególny nacisk na umiejętność wspierania uczniów w realizacji ich 

doświadczeń związanych z uczeniem się. Powinien umieć wspierać uczniów z problemami w uczeniu 

się za pomocą różnych projektów i sugestii oraz ułatwiać im naukę.  



 

 

Nauczyciel "analityk" koncentruje się na umiejętności prawidłowego wykorzystania i analizowania 

danych o uczniach w celu oceny swoich uczniów i zapewnienia, że mogą oni osiągnąć wyniki w nauce. 

W ten sposób można prawidłowo określić problem ucznia z nauką i podjąć niezbędne interwencje. 

Aby trener mógł interweniować w środowisku uczenia się, musi najpierw być dobrym uczniem i 

posiadać kompetencje pozwalające mu rozpoznać własnych uczniów i zaprojektować treści, którymi 

mogą być zainteresowani. W razie potrzeby może zdecydować, jakie działania należy podjąć, 

konsultując się z kolegami, którzy doświadczyli podobnych scenariuszy, i współpracując z nimi. W ten 

sposób może być edukatorem, który wyeliminuje problemy w nauce i będzie ułatwiał uczniom naukę. 

Poza tym, osoba, która jest studentem w edukacji na odległość może mieć obowiązki lub zadania do 

wykonania w sensie instytucjonalnym. W tych zadaniach może mieć trudności ze znalezieniem 

odpowiednika lub może potrzebować doradztwa. Do trenerów należy informowanie uczących się o 

działaniach cyfrowych podejmowanych przez instytucje oraz udzielanie im wskazówek na temat tych 

działań. W tym celu ważne jest, aby trener posiadał umiejętności pozwalające mu stać się cyfrowym 

obywatelem. 

DIG COMP EDU 

"Digital Competence Framework for Citizens" o nazwie DigComp1.0 został opracowany przez Joint 

Research Center Komisji Europejskiej w 2013 roku, wraz z przyspieszeniem cyfryzacji, w 2016 roku 

został zaktualizowany zgodnie z potrzebami i opublikowano raport Digcomp2.0 (Vuorikari, Punie, 

Gomez, & Van Den Brande,2016). W 2017 roku zaktualizowano raport Digcomp2.0 i opublikowano 

raport Digcomp2.1 dotyczący kompetencji cyfrowych. Zgodnie z raportem Digcomp2.1 

wyszczególniono łącznie 21 kompetencji cyfrowych w ramach 5 obszarów kompetencyjnych 

(Carretero, Vuorikari, & Punie, 2017). 

Oprócz tych kompetencji, Komisja Europejska przeprowadziła również badania mające na celu 

określenie pedagogicznych kompetencji cyfrowych nauczycieli i sklasyfikowała je jako Kompetencje 

Zawodowe Edukatorów, Kompetencje Pedagogiczne oraz Kompetencje Cyfrowe Uczącej się 

Młodzieży. Ramy, w których 6 głównych tytułów i 22 obszary kompetencji zostały przedstawione w 

ramach tych trzech klas, zostały nazwane DigCompEdu. 

Pierwsza część ram obejmuje obszary kompetencji związane z rozwojem zawodowym nauczycieli. 

Kompetencje te obejmują Komunikację organizacyjną, Współpracę zawodową, Re fl ektywną 

praktykę oraz Cyfrowy ciągły rozwój zawodowy (CPD). Komunikacja organizacyjna oznacza, że 

nauczyciele korzystają z narzędzi cyfrowych w ramach zbiorowego podejmowania decyzji ze 

wszystkimi zainteresowanymi stronami. Współpraca zawodowa oznacza, że nauczyciele dzielą się 

swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami i wykorzystują je do własnego rozwoju 

osobistego. Refleksyjna praktyka ma na celu samoocenę cyfrowych metod pedagogicznych 

stosowanych przez nauczycieli. Z drugiej strony, Cyfrowy Ciągły Rozwój Zawodowy odnosi się do 

ciągłego i ulepszonego korzystania z narzędzi cyfrowych przez nauczycieli. 

W ramach kompetencji pedagogicznych nauczycieli, pierwszym głównym tematem są zasoby 

cyfrowe. Oczekuje się od nich, że będą wybierać zasoby cyfrowe odpowiednie do prowadzonych 



 

 

przez siebie lekcji, aktualizować je tam, gdzie uznają to za konieczne, oraz udostępniać i chronić 

zasoby cyfrowe zgodnie z zasadami etyki. 

 

Rysunek 3. Ramy DigCompEdu (Redecker &  Punie, 2017) 

Kolejną kompetencją pedagogiczną pedagogów jest główny temat Nauczanie i Uczenie się. W ramach 

tej pozycji od nauczycieli oczekuje się projektowania środowisk uczenia się, w których odpowiednie 

narzędzia cyfrowe i te narzędzia mogą być używane z odpowiednimi metodami pedagogicznymi. 

Ponadto, od uczących się oczekuje się kierowania wykorzystaniem zasobów cyfrowych poza klasą i w 

środowiskach, w których mogą pracować wspólnie. Podczas wykonywania tych wszystkich czynności, 

obowiązkiem trenerów jest zapewnienie, że uczniowie pracują we współpracy i komunikują się 

efektywnie. Ponadto, oczekuje się od nich opracowania materiałów cyfrowych, które umożliwią im 

samodzielną naukę poza salą lekcyjną. 

Kolejną kompetencją pedagogiczną trenerów jest ocena. Oczekuje się, że trenerzy będą 

wykorzystywać zasoby cyfrowe do oceny, używać zasobów cyfrowych do oceny ruchów uczestników 

w procesie oraz stosować prawidłowe strategie przekazywania informacji zwrotnej. 

Ostatnią kompetencją pedagogiczną, którą powinni posiadać trenerzy jest Empowering Learners. W 

ramach tej kompetencji trenerzy odgrywają ważną rolę w zapewnianiu aktywnego uczestnictwa 

uczniów w środowisku uczenia się. Ważne jest, aby edukatorzy byli świadomi swoich obowiązków, 

szczególnie w zakresie uczestnictwa osób wymagających specjalnej edukacji w środowisku uczenia 

się. Zasoby cyfrowe mogą być wykorzystywane do zapewnienia tego uczestnictwa. Ponadto, cyfrowe 

przygotowanie zasobów edukacyjnych dla osób indywidualnych, aby mogły rozwijać się w swoim 

własnym tempie, jest uważane za ważne w kontekście personalizacji nauczania. 

Ostatnią kompetencją oczekiwaną od trenerów w ramach DigCompEdu jest rozwój kompetencji 

uczących się. W tym kontekście oczekuje się, że uczniowie poprawią swoje umiejętności informacyjne 

i medialne, zapewnią, że wyrosną na osoby, które potrafią współpracować przy użyciu zasobów 

cyfrowych, umożliwią im tworzenie treści cyfrowych oraz wyrosną na osoby, które potrafią 

rozwiązywać problemy cyfrowo.



 

 

Rozdział 3 – Opracowywanie materiałów multimedialnych dla osób z 

trudnościami w uczeniu się  

Narzędzia infograficzne 

Infografiki to narzędzia Web 2.0 służące do wizualnej prezentacji informacji. Głównym celem użycia 

infografiki jest przedstawienie informacji w bardziej zrozumiały sposób. Infografiki pomagają 

podkreślić istotne kroki i zmniejszyć obciążenie poznawcze (Egan et al., 2021). Najczęściej 

wykorzystywaną cechą infografiki jest to, że zaprojektowane obrazy tworzą efekt przekazu i są łatwe 

do zrozumienia. Mimo, że użycie infografiki jest bardziej atrakcyjne niż długiego tekstu, jest ona 

uważana za ważne narzędzie do przekazywania informacji (Tsai, Huang, & Chang, 2020). Dlatego 

infografiki mogą być wykorzystywane do zmniejszenia obciążenia poznawczego uczniów z 

trudnościami w nauce, ułatwienia im nauki i przedstawienia informacji w bardziej przyjemny sposób. 

Aplikacje takie jak Piktochart, Easelly, Genial.ly, Canva, Biteable, Mural, Be Funky, Visme, Cacoo to 

niektóre z narzędzi do tworzenia infografik. W ramach niniejszego opracowania przygotowano 

przykładowe aplikacje z wykorzystaniem Canva i Easel.ly. 

Canva 

Cel narzędzia 

Canva to platforma do projektowania graficznego oferująca płatne i bezpłatne usługi, które 

pozwalają łatwo tworzyć zaproszenia, grafiki, wizytówki, ulotki, plakaty, infografiki, plany lekcji, tła 

Zoom i wiele innych za pomocą szablonów. Możesz nawet załadować swoje własne zdjęcia i dodać je 

do szablonów Canva za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść". 

Jak korzystać 

Możesz zapisać się na www.canva.com i korzystać z niektórych szablonów i funkcji za darmo przez 

całe życie. Darmowa wersja zrobi wiele dla Ciebie, jeśli planujesz używać jej do użytku osobistego w 

miejscu pracy lub w życiu codziennym. Jeśli potrzebujesz bardziej profesjonalnej pracy z grafiką, 

możesz potrzebować Canva Pro (płatne członkostwo), gdzie chcesz szerzej i swobodniej korzystać z 

funkcji ograniczonych przez wersję darmową.Możesz kupić Canva Pro po zalogowaniu lub rozpocząć 

30-dniowy okres próbny za darmo. Jeśli zrezygnujesz z zakupu po wypróbowaniu Canva Pro, możesz 

anulować swoje członkostwo w ciągu 30 dni. Tak więc Canva jest darmową platformą dla edukatorów 

i studentów do wykonywania ich cyfrowej pracy. Studenci mogą szybko zalogować się do Canva za 

pomocą swojego konta Google For Education. Ponadto, organizacje pozarządowe non-profit i 

stowarzyszenia mogą bezpłatnie korzystać ze wszystkich funkcji Canva, udostępniając za pomocą 

Canva oficjalne dokumenty założycielskie, które otrzymały od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 



 

 

1.  Kliknij na stronę główną Canva (www.canva.com) i zaloguj się.  

 

2.  Strona główna Canva zostanie załadowana po zalogowaniu się. Jeśli używasz jej po raz 

pierwszy (Zarejestruj się), musisz się zarejestrować, używając konta Google, konta Facebook 

lub ważnego adresu e-mail. (Gdy zostaniesz zarejestrowanym użytkownikiem, będziesz miał 

dostęp do wszystkich przygotowanych przez siebie projektów po zalogowaniu się do Canvy z 

dowolnego komputera lub telefonu). 

 

 

 

 

Rysunek 4. Strona główna Canva 

Rysunek 5. Rozpocznij pracę w Canva 



 

 

3.  Strona główna Canvy ma dwie główne sekcje, panel boczny (rys. 6, a) i sekcję Projekty (rys. 6, 

b). 

Polecane dla Ciebie: To jest ta część, w której zdajesz sobie sprawę, jak szeroki wybór szablonów ma 

Canva. Możesz wejść, aby zaprojektować plakat, a znajdziesz się rysując tygodniowy plan lekcji. 

Wypróbuj to w wolnym czasie. 

Wszystkie projekty: To sekcja, w której możesz zobaczyć swoją pracę w Canvie jako całość. 

Udostępnione Tobie: Ta zakładka pokazuje projekty, którymi podzielili się z Tobą inni użytkownicy 

Canvy. Jeśli zakładasz konto po raz pierwszy, Twoja strona Shared with you może być w tym 

momencie pusta. 

Identyfikacja marki: Zamiast zajmować się każdym projektem osobno, tutaj umieszczasz wszystkie 

projekty, które wskazują na tożsamość Twojej marki. Zapisz czcionki, kolory i obrazy w swoim 

zestawie marki. 

Utwórz zespół: Umożliwia Ci włączenie różnych użytkowników do Twojego konta Canva i 

udostępnianie im Twoich projektów i folderów. 

Wszystkie foldery: Możesz tworzyć i pracować w różnych folderach w ramach aplikacji Canva, tak jak 

robisz to na komputerze. Wszystkie utworzone przez Ciebie foldery, ulubione, zakupione, przesłane 

pliki i usunięte prace znajdują się tutaj zbiorczo. 

Kosz: Użyj Kosza, aby usunąć projekty, których nie potrzebujesz. 

Co zaprojektujesz? (Rys. 6, b) to sekcja, w której zgrupowane są przykładowe szablony projektów, 

takie jak social media, marketing, dokumenty itp. Możesz rozpocząć projektowanie wybierając typ 

projektu z tej sekcji lub klikając na niestandardowe wymiary. Po kliknięciu na wybrany szablon lub 

przycisk "Utwórz projekt" (Rys. 7), otworzy się następująca strona  

Rys 6. Sekcje na stronie głównej Canva 



 

 

 
Rysunek 7. Utwórz projekt 

Można wybrać dowolną z opcji przedstawionych na rysunku 7. Po dokonaniu wyboru, menu po lewej 

stronie jest takie samo (Rysunek 8). 

 
Rysunek 8. Obszar roboczy Canva 

Szablony: Jeśli nie wybrałeś jeszcze szablonu lub chcesz zmienić szablon, który już wybrałeś, możesz 

wybrać nowy szablon w tej zakładce. Jeśli uważasz, że jest zbyt wiele opcji i trudno Ci podjąć decyzję, 

możesz zapytać o "podróże", "jedzenie", "kwestionariusz" itp. Możesz zawęzić wyniki wpisując słowa 

kluczowe i wyszukując swoją dziedzinę. 

Przesłane: Klikając tę zakładkę, możesz przesłać własne zdjęcia lub filmy i wykorzystać je w swojej 

pracy. Kliknij przycisk "Prześlij obraz lub wideo" i wybierz i prześlij plik, który chcesz przesłać z 

folderów na swoim komputerze lub przeciągnij i upuść bezpośrednio do pola. 

Zdjęcia: W tym miejscu masz dostęp do zdjęć znajdujących się we własnym archiwum Canvy. Możesz 

szybciej znaleźć zdjęcie, które będzie dla Ciebie odpowiednie, wpisując słowa kluczowe w pasku 

wyszukiwania. 

Elementy: W tej zakładce znajdują się tabele, typy graficzne i ikony, które mogą przydać się w twoich 

prezentacjach. Jeśli chcesz przygotować okładkę dla swoich historii, które wyróżniają się na 

Instagramie kolorowymi ikonami, możesz skorzystać z tej sekcji. 



 

 

Tekst: Z poziomu tej zakładki możesz dodać tekst do swojej pracy. Wystarczy kliknąć na rodzaj tekstu, 

który chcesz dodać do strony. Istnieją również szablony tekstowe, w których możesz zobaczyć rodziny 

czcionek kompatybilne ze sobą. 

Audio: Ponieważ Jest to zakładka, w której możesz dodać krótkie melodie do swoich prac. 

Video: W tej zakładce znajdują się gotowe filmiki, które możesz wykorzystać za darmo. Możesz je 

kliknąć i dodać do swoich prac, które będziesz używał w środowiskach cyfrowych. 

Tło: Jest to zakładka, w której możesz zmienić tło strony, nad którą pracujesz. Możesz przypisać kolor 

lub teksturę według własnego gustu. 

Foldery: Możesz pracować z różnymi folderami za pomocą przycisku "Utwórz nowy folder" w tej 

zakładce. 

Style: Powiedzmy, że wybrałeś szablon, chcesz zmienić jego czcionki i kolory, ale nie masz pewności, 

że dokonasz harmonijnych wyborów. W tym przypadku możesz skorzystać z palet kolorów i grup 

czcionek w zakładce "Style". Jak tylko klikniesz na wybrany styl, Twój szablon zostanie odpowiednio 

zmieniony. 

Więcej: Tutaj możesz znaleźć inne aplikacje Canva i integracje, z których chcesz często korzystać. Na 

przykład, możesz połączyć swoje konta, klikając ikonę Instagrama lub Pinteresta. Możesz wtedy 

udostępnić swój projekt bezpośrednio na tych mediach. 

Wskazówki do wykorzystania w środowisku nauczania 

Canva, jako narzędzie dydaktyczne, może pomóc pobudzić kreatywność, wzmocnić współpracę i 

ułatwić naukę. Przyczynia się do tworzenia skutecznych, interesujących i efektywnych środowisk 

nauczania. Na przykład: 

Infografiki: Możesz tworzyć infografiki, aby przedstawić złożone dane w kursie w łatwiejszy, zabawny 

i zrozumiały sposób ze wsparciem graficznym. 

Plakaty: Plakaty są doskonałym sposobem dla studentów, aby pokazać, czego się nauczyli. można 

zaplanować wydarzenia, takie jak zasady klasowe, procedury, nadchodzące wydarzenia, specjalne 

okazje itp.  

Prezentacje: Możesz użyć prezentacji Canva do wykładu, informacji, oceny itp. 

Certyfikaty: Certyfikaty Canva mogą być przydatne do tworzenia nagród dla studentów, ukończenia 

studiów, dokumentów z podziękowaniami. 

Newslettery: Nauczyciele lub studenci mogą go używać do informowania lub podnoszenia 

świadomości na jakiś temat. 

Logo: Możesz zapewnić klasie motywację poprzez stworzenie nazwy klasy i logo. Może uczniowie 

spróbują zaprojektować logo, a następnie poddać je pod głosowanie. Logo można umieścić na blogu, 

tablicy ogłoszeń, notatkach, a także użyć jako awatara, jeśli klasa ma konta na Twitterze lub 

Instagramie. 

Arkusze robocze: Możesz oceniać proces uczenia się uczniów za pomocą arkuszy roboczych. 

Plany lekcji/plan zajęć: Dzięki Canvie możesz zaplanować proces uczenia się, przygotowując "plany 

lekcji". 



 

 

Projekt grupowy: Niektórzy uczniowie lubią interaktywną naturę projektów grupowych, a nawet uczą 

się lepiej w grupach, ale bardziej introwertyczni lub samowystarczalni uczniowie mogą wahać się, czy 

uczyć się w ten sposób. Canva zaspokaja potrzeby obu typów uczniów, ponieważ współpraca może 

odbywać się twarzą w twarz, wirtualnie lub w kombinacji obu. 

Przykładowe praktyki 

Za pomocą programu Canva możesz stworzyć dowolny projekt, biorąc pod uwagę wyniki kursu i 

wykorzystując swoją kreatywność. W ćwiczeniu 1, ćwiczenie "a, b, c" zostało przygotowane przy 

użyciu szablonu infografiki. Aby wykonać to ćwiczenie, wykonaj kolejno następujące kroki. 

1. Wybór projektu 

Po zalogowaniu się na stronie Canva, wybierz szablon Infografika z zakładki Utwórz projekt. 

 
Rysunek 9. Utwórz projekt 

2. Wybór infografiki 

Po lewej stronie widzisz menu, w którym pogrupowane są szablony infografik. Możesz wybrać 

szablon, który chcesz z tego menu. Kliknij na szablon, który oznaczyliśmy dla tego wydarzenia.Możesz 

również użyć paska wyszukiwania na górze. 



 

 

 
Rysunek 10. Wybór infografiki 

3. Usuń multimedia i tekstt 

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to usunąć pola, których nie potrzebujesz. Aby to zrobić, kliknij 

na obraz lub tekst, który chcesz usunąć i naciśnij przycisk Usuń. Lub kliknij prawym przyciskiem myszy 

i wybierz "Usuń" z menu. 

 
Rysunek 11. Usuń multimedia i tekst 

4. Wgrywanie multimediów 

Teraz zajmiemy się wgrywaniem multimediów. Kliknij na sekcję zdjęć w lewym menu. Jeśli zdjęcia, 

które chcesz, nie są dostępne w tym obszarze, możesz użyć zdjęć z Internetu lub z komputera. Zdjęcia 



 

 

znajdujące się na komputerze są wykorzystywane w tym ćwiczeniu. Najpierw otwórz folder 

zawierający zdjęcia, a następnie wybierz zdjęcia, których będziesz używał. Naciśnij CTRL, aby wybrać 

wiele zdjęć i kliknij zdjęcia, których chcesz użyć. Przeciągnij wybrane zdjęcia do menu po lewej stronie 

( przeciągnij i upuść).Zobaczysz, że Twoje zdjęcia są uwzględnione w Przesłanych.  Możesz dodać nie 

tylko zdjęcia, ale także pliki wideo i audio. Możesz nawet zalogować się do Facebooka i uzyskać 

dostęp do zdjęć bezpośrednio na swoim koncie na Facebooku i edytować te, które chcesz. 

 
Rysunek 12. Wgrywanie multimediów 

5. Edycja tekstu 

W okienku tekstowym znajduje się wiele funkcji, a przy odrobinie poszukiwań można uzyskać dostęp 

do znacznie większej ich liczby. Wspólnym punktem wszystkich tych funkcji jest to, że można je łatwo 

zastosować. Po kliknięciu przycisku "dodaj tekst", do projektu zostanie dodane małe pole tekstowe. 

Możesz przesuwać lub skalować teksty jak każdy inny element projektu. W dolnej części panelu 

tekstowego znajdują się "pola tekstowe": możesz przeciągać i upuszczać poprawnie zaprojektowane 

elementy typograficzne i od razu zacząć używać ich w swoich projektach. Aby znaleźć pole tekstowe, 

które najlepiej pasuje do Twojego zdjęcia, przewiń w dół do dolnej części okienka tekstowego i kliknij 

lub przeciągnij je do swojego projektu. Gdy już zdecydujesz się na treść, kliknij wewnątrz pola 

tekstowego i zacznij pisać.  

Rysunek 13. Edycja tekstu 



 

 

 

Rysunek 14. Edycja tekstu1 

Za pomocą opcji w "a" możesz zmienić czcionkę tekstu. W "b" możesz dostosować rozmiar, kolor i 

grubość artykułu. Napisz "egg" i wybierz literę "e", a następnie wybierz A w sekcji b. Po lewej stronie 

otworzy się paleta kolorów. Wybierz żółty kolor z tej palety. Następnie wybierz litery "gg" i powtórz 

ten sam proces, wybierając inny kolor. 

6. Edycja zdjęcia 

Używając narzędzia do edycji zdjęć, możesz z łatwością wykonać wiele czynności, takich jak 

poprawianie, kadrowanie, dodawanie ramek i tekstu do zdjęć, dymków, nadawanie zdjęciom 

przezroczystości, zanikanie, rozmycie itp. Kliknij "Przesłane", aby uzyskać dostęp do wcześniej 

przesłanych zdjęć. Wybierz obrazy, które chcesz użyć, przeciągnij je i upuść.  

 
Rysunek 15. Edycja zdjęcia 

Gratulacje! 

Masz teraz infografikę edukacyjną, którą możesz powiesić w swojej klasie. 



 

 

  

  



 

 

Easel.ly 

Cel narzędzia 

Easel.ly to darmowe narzędzie Web 2.0 do tworzenia plakatów i infografik. Easel.ly to aplikacja 

służąca głównie do przygotowywania porównań i innych wykresów informacyjnych z danymi 

statystycznymi. Oferowany użytkownikom interfejs projektowy pozwala na tworzenie 

profesjonalnych wizualizacji za pomocą wygodnej metody przeciągnij i upuść. Dzięki tysiącom 

szablonów i obiektów projektowych, które zawiera, z łatwością stworzysz za jej pomocą wizualizację 

w sieci i wykorzystasz ją wszędzie tam, gdzie będziesz jej potrzebował. W easel.ly możesz 

przygotowywać i publikować scenariusze lekcji, tabele statystyczne, profesjonalne prezentacje, z 

których często korzystają edukatorzy i studenci. 

Jak korzystać 

1. Kliknij na stronę główną Easel.ly (https://www.easel.ly/). Jeśli używasz go po raz pierwszy, 

kliknij "Create Your Free Account" (Utwórz darmowe konto). Musisz również zarejestrować się 

używając konta Google, Facebook lub ważnego adresu e-mail. (Po zarejestrowaniu się jako 

użytkownik masz możliwość dostępu do wszystkich przygotowanych przez siebie projektów po 

zalogowaniu się na Easel.ly z dowolnego komputera lub telefonu). 

 

Rysunek 16. Strona główna Easel.ly  

2. Po kliknięciu na "Create Your Free Account", wprowadź poprawny adres e-mail, hasło i kliknij 

"Sign Up"(“Zarejestruj się”). 

https://www.easel.ly/


 

 

 

Rysunek 17. Rejestracja na Easel.ly  

3. Po zakończeniu rejestracji, na stronie głównej, na którą zostaniesz przekierowany, możesz 

wybrać szablon odpowiedni dla Twojego projektu i przejść do ekranu edycji, gdzie możesz 

dostosować go do własnej zawartości. Ponadto, niezależnie od tego, w której kategorii 

pracujesz, możesz wybrać odpowiedni szablon, wybierając tę kategorię z pola po prawej 

stronie. Kliknij "Blank Template ("Pusty szablon"). 

 

Rysunek 18. Szblony i kategorie 

4. Na pustej stronie, która się otworzy, możesz przygotować swoją infografikę tak, jak chcesz. 

Najpierw wyjaśnijmy sobie, co oznaczają zaznaczone pola. 

 



 

 

 

Rysunek 19. Obszar roboczy The Easel.ly  

Plik: Wykonywane są operacje takie jak otwieranie, zapisywanie i importowanie plików. 

Zmień rozmiar: Następuje ponowna zmiana rozmiaru dokumentu. 

Pobierz: Jak więc możemy wykorzystać obraz, który tworzymy w sieci we własnych prezentacjach? 

Możemy pobrać i wykorzystać utworzony obraz za pomocą opcji "Pobierz", która jest jedną z opcji 

powyżej ustawień projektu, na nasz komputer w niskiej jakości, wysokiej jakości lub jako PDF. 

Obrazy: Dodaje obrazy do obszaru roboczego. 

Tekst: Dodaje tekst do obszaru roboczego. 

Tła: Organizuje tło obszaru roboczego. 

Szablon: Dodaje szablon do obszaru roboczego. 

Charts: Dodaje grafikę do obszaru roboczego. 

Videos: Dodaje wideo do obszaru roboczego. 

Upload: Prześlij obrazy, filmy itp. z komputera do obszaru roboczego. dodaje. 

Dzięki "Podglądowi" możesz zobaczyć, jak wygląda Twój projekt. Można również uzyskać shareable 

link z opcją "Share", dzięki czemu osoby, z którymi dzielimy się linkiem, mogą zobaczyć ten obraz. 

To wszystko z easel.ly, teraz nadszedł czas, aby przejść do easel.ly i stworzyć najlepsze dopasowanie! 

Wskazówki do wykorzystania w środowisku nauczania 

Easel.ly, podobnie jak Canva, może pomóc w pobudzaniu kreatywności, wspieraniu współpracy i 

ułatwianiu pracy jako narzędzie dydaktyczne. Przyczynia się do tworzenia efektywnych, 

interesujących i produktywnych środowisk edukacyjnych. Na przykład z Easel.ly: 

• Interaktywne treści mogą być produkowane, 

• Można udostępniać, 

• Można przygotować plakat, aby wspierać produktywność i kreatywność, 

• Proces uczenia się może być wspierany w efektywnej prowincji linii czasu, 

• Można przygotować raport opisujący dany temat. 



 

 

Przykładowe praktyki 

Za pomocą Easel.ly możesz stworzyć dowolny projekt, biorąc pod uwagę wyniki kursu i wykorzystując 

swoją kreatywność. W ćwiczeniu 2, ćwiczenie "Znajdź i pomaluj" zostało przygotowane przy użyciu 

pustego szablonu. Aby wykonać to ćwiczenie, postępuj zgodnie z kolejnymi krokami. 

1. Importuj obraz 

Najpierw przeciągnij i upuść obraz z komputera do sekcji obrazów. 

 

Rysunek 20. Importuj obraz 

2. Usuń ikonę i tekst 

Teraz wyczyść swój obszar roboczy. Aby to zrobić, zaznacz obszar za pomocą myszy i naciśnij klawisz 

"Delete" na klawiaturze. 

 

Rysunek 21. Usuń ikonę i tekst 

3. Edycja zdjęć i tekstu 

Do edycji obrazów i tekstów należy użyć menu po lewej stronie. Najpierw przeciągnij zdjęcia jedno po 

drugim i upuść je na stronie. Następnie dodaj i edytuj pole tekstowe z sekcji tekstowej. 

 



 

 

 

Rysunek 22. Edycja zdjęć i tekstu 

4. Pobierz ćwiczenie 

Wreszcie, możesz zapisać swoją pracę w sekcji "Pobierz" w niskiej jakości. 

 

Rysunek 23. Pobierz ćwiczenie 

  

Gratulacje! 

Masz teraz infografikę edukacyjną, którą możesz powiesić w swojej klasie. 

 

 



 

 

 



 

 

Wideo i animacje (Multimedia) 

Wideo i animacje to narzędzia, które umożliwiają przedstawienie informacji w formie obrazów, 

dźwięków, filmów, diagramów itp. zamiast zwykłego tekstu. Indywidualne procesy uczenia się 

studentów są wspierane przez konkretyzację informacji miękkich za pomocą wideo i animacji. Różne 

aplikacje multimedialne mogą być wykorzystywane do prezentowania niepełnosprawnym uczniom 

ich własnego stylu uczenia się. Środowiska nauczania przygotowane z wykorzystaniem wideo i 

animacji pomagają studentom czuć się bezpiecznie w tym środowisku. Podczas gdy wykład może być 

niezwykle pouczający, wykład, który zawiera zdjęcia lub obrazy wideo może pomóc osobie uczącej się 

w przyswojeniu i utrzymaniu informacji o wiele bardziej efektywnie. Wykorzystanie różnych mediów 

edukacyjnych może pomóc w przezwyciężeniu trudności w nauce dzieci z trudnościami w uczeniu się. 

Wybierając materiały i ćwiczenia dostosowane do ich poziomu nauczania oraz stymulując ich chęć do 

wydobycia z siebie tego, co najlepsze, nauczyciele mogą pomóc uczniom z trudnościami w uczeniu się 

przekształcić ich trudności w specjalne okazje do osiągnięcia wzorowych wyników (Raja & Kumar, 

2010). Aplikacje takie jak Piktochart, Easelly, Genial.ly, Canva, Biteable, Mural, Be Funky, Visme, 

Cacoo to niektóre z narzędzi do tworzenia infografik. W tym badaniu przykładowe aplikacje zostały 

przygotowane przy użyciu BrainPOP i Powtoon. 

BrainPOP 

Cel narzędzia 

BrainPOP to źródło wiedzy, którego celem jest wspieranie nauczycieli poprzez tworzenie treści 

nauczania zawierających animacje, gry, filmy, ćwiczenia, zadania i mapy pojęciowe, aby przyciągnąć 

uwagę uczniów. Treści kursów oferowane w BrainPOP są zebrane w działach: nauki ścisłe, nauki 

społeczne, język angielski, matematyka, sztuka i muzyka, zdrowie, inżynieria i technologia. Po 

kliknięciu na te tytuły, pojawiają się jednostki i listy tematów w ramach tego tytułu, a powiązany 

temat zawiera wideo, ćwiczenie, mapę pojęciową, tworzenie filmów, gry, zasoby i aktywności. 

Jednakże, aby uzyskać dostęp do wszystkich tych treści, musisz być płatnym członkiem.  

Jak korzystać 

BrainPOP może być używany na wszystkich komputerach z połączeniem internetowym, a dzięki 

obsłudze urządzeń mobilnych możesz mieć do niego dostęp z telefonu lub tabletu. Możesz 

kontynuować, zmieniać i publikować projekty rozpoczęte na komputerze na telefonie komórkowym, 

logując się z własnego konta. 

1. Aby z niego korzystać z komputera i telefonu komórkowego, kliknij na stronę główną BrainPOP 

(https://www.brainpop.com). Jeśli jesteś już zarejestrowany, kliknij "Zaloguj się". Jeśli nie 

jesteś zarejestrowany, kliknij "School Trial", a następnie "Yes". 

https://www.brainpop.com/


 

 

 

Rysunek 24. Strona główna BrainPOP  

2. Utwórz swoje konto wypełniając wymagane pola, a następnie Zaloguj się. 

 

Rysunek 25. Tworzenie konta 

3. Po zalogowaniu się wybierz jedną z opcji (BrainPOP, BrainPOP ELL lub BrainPOPJr.). Do tego 

badania został wybrany BrainPOP. BrainPOP składa się z animacji z kilkuminutowym 

wykładem. Oferuje interaktywne testy, mapy pojęciowe, gry i wiele innych interaktywnych 

aktywności poprzez przekazywanie tematów z zakresu nauk ścisłych, społecznych, 

matematyki, techniki, zdrowia i sztuki za pomocą zabawnych animacji. BrainPOP ELL; Uczy 

tematów gramatyki angielskiej w formie opowieści z wykorzystaniem żywych i ciekawych 

animacji. Podczas przenoszenia uczniów na wyższe poziomy dzięki ocenianym filmom wideo, 

wzbogaca również słownictwo uczniów. BrainPOPJr.; obejmuje wiele różnych tematów dzięki 

animacjom i interaktywnym funkcjom. Każdy temat; Jest wspierany przez pisanie, rysowanie, 

gry interaktywne i tworzenie map koncepcyjnych. 



 

 

 

Rysunek 26. Wybierz BrainPOP 

Wskazówki do wykorzystania w środowisku nauczania: 

• Mapy pojęciowe nadają się do treści kursów ze wszystkich dziedzin; można je tworzyć, 

zapisywać i drukować przy użyciu filmów, obrazów i słów kluczowych. 

• Uczniowie mogą otrzymać zabawne i edukacyjne gry na temat lekcji, aby wzmocnić temat. 

• Dzięki opcji "make a movie" uczniowie mogą tworzyć własne filmy. 

• Tworząc film, mogą zostać poproszeni o opowiedzenie wydarzeń historycznych w porządku 

chronologicznym, pokazanie przyczyny i skutku związanego z wydarzeniem historycznym lub 

przedstawienie wydarzenia z historii. 

• Używając narzędzia do tworzenia filmów, studenci mogą być poproszeni o wypowiedzenie się 

na temat filmu, aby poprawić swoje umiejętności językowe. 

• W celu doskonalenia umiejętności artystycznych, uczniowie mogą zostać poproszeni o 

stworzenie filmu, w którym opowiedzą historię życia artysty i pokażą dzieła różnych artystów. 

• Istnieje możliwość wglądu w egzaminy zdane przez uczniów. Ponadto nauczyciele mogą 

zobaczyć, jak uczeń zdaje egzamin po obejrzeniu filmów edukacyjnych, a także jak egzamin 

zdaje cała klasa. Prace uczniów można komentować i odpowiadać na nie w klasie. 

Przykładowe praktyki 

Z BrainPOP możesz stworzyć dowolny film, animację, biorąc pod uwagę wyniki kursu i wykorzystując 

swoją kreatywność. Aby wykonać ćwiczenie 3, które nazywa się "Jabłko na drzewie", wykonaj kolejno 

następujące kroki. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Wybierz Lekcję 

 Po zalogowaniu się, wybierz lekcję matematyki i moduł. 

2. Wybierz jedną z opcji "Teach this topic". 

W swoich lekcjach i zadaniach możesz tworzyć quizy za pomocą "Quizu", mapy pojęć za pomocą 

"Zrób mapę", wideo za pomocą "Zrób film", arkusze robocze za pomocą "Arkusza roboczego", 

tworzyć słowniki za pomocą "Słownictwa". W tym ćwiczeniu został użyty film "Make a Movie". 

 

Rysunek 28. Teach topic 

3. Uruchom film 

Po pierwsze, zostaniesz poproszony o stworzenie historii. Nie powinieneś przekraczać 150 znaków do 

swobodnego wykorzystania. Kliknij " Write New".  

Rysunek 27. Wybierz Lekcję 



 

 

 

Rysunek 29. Uruchom film 

4. Obszar roboczy 

Po napisaniu swojego opowiadania przenosisz się do obszaru roboczego. 

 

Rysunek 30. Obszar roboczy 

(1). Wybierz "Podgląd", aby obejrzeć swoją pracę przed jej udostępnieniem, lub "Zapisz", jeśli nie 

chcesz wprowadzać dalszych zmian w swojej pracy. 

(2). Jest to obszar, w którym tworzone są sceny. Sceny można kopiować, przenosić i usuwać. W wersji 

darmowej możesz utworzyć tylko do 20 scen. 

(3). Kliknij "Dodaj tło", jeśli chcesz dodać tło do sceny, "Napisz list", jeśli chcesz dodać scenariusz, i 

"Dodaj dźwięk", jeśli chcesz dodać dźwięk. 

(4).Jest to sekcja, w której wyświetlane są szczegóły obszaru wybranego w numerze 3. 

(5).Kiedy szukasz po dowolnym słowie, możesz znaleźć obrazki z nim związane. 

5. Kliknij przycisk Napisz list 

Dodaj tło i napisz swoje pytanie na pierwszej stronie, nie przekraczając 150 znaków.  



 

 

 

Rysunek 31. Napisz list 

 

6. Dodaj tło i tekst 

Wybierz Scene2 i dodaj tło (chłopiec), tekst, itd.  

 

Rysunek 32. Dodaj tło 

W ten sam sposób dodawaj kolejno postacie, teksty lub dźwięki w swojej historii. 

Gratulacje! 

Teraz gotowy jest film, który możesz wykorzystać na swojej lekcji matematyki. 

 



 

 

 

  



 

 

Powtoon 

Cel narzędzia 

Powtoon to narzędzie, które pozwala na tworzenie animacji przy użyciu dymków, kształtów, 

obrazów, postaci i innych. Powtoon posiada zarówno płatne jak i darmowe opcje. Produkty, które 

możesz stworzyć za darmo są również wystarczające dla Twoich lekcji. Dzięki Powtoon możesz 

tworzyć piękne, ciekawe animacje, dobrze planując i wykorzystując swoją kreatywność. Dzięki temu 

Twoje lekcje będą bardziej zabawne i urozmaicone. 

Jak korzystać 

Powtoon jest narzędziem web 2.0, które działa online. Dlatego nie musisz instalować żadnych 

programów na swoim komputerze. Powtoon jest narzędziem web 2.0, które działa online. Dlatego 

też nie musisz instalować żadnych programów na swoim komputerze. Darmowa wersja zawiera 30 

animowanych postaci, 10 utworów muzycznych i podstawowy pakiet slajdów. Te funkcje są 

wystarczające do przygotowania materiału edukacyjnego. Możesz również wyświetlić podgląd 

swojego wideo przed jego wyeksportowaniem. Po zakończeniu pracy możesz przesłać swój film do 

serwisów Youtube, Vimeo, Facebook, Wistia i HubSpot. Możesz również pobrać gotowy materiał jako 

plik MP4, PDF lub PPT. Powtoon jest oparty na sieci, więc możesz mieć dostęp do swoich projektów z 

dowolnego komputera podłączonego do Internetu. 

1. Klikamy na stronę główną Powtoon (https://www.powtoon.com/) i rejestrujemy się. Klikamy 

na " zarejestruj się", aby zostać członkiem. 

 

Rysunek 33. Strona główna Powtoon  

2. Na stronie, która się otworzy, możesz zalogować się bezpośrednio za pomocą swojego konta 

Gmail lub Facebook. Możesz też zalogować się za pomocą ważnego adresu e-mail i wypełnić 

informacje dotyczące członkostwa. Upewnij się, że masz poprawny adres e-mail podczas 

rejestracji, ponieważ po zapisaniu się, e-mail aktywacyjny jest wysyłany z systemu Web 2.0 

Powtoon. Po potwierdzeniu e-maila aktywacyjnego, możesz zalogować się do systemu 

Powtoon. Aby zalogować się do systemu, naciśnij przycisk "Zaloguj się" w prawym górnym 

rogu, wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij "Zaloguj się". 



 

 

 

Rysunek 34. Rejestracja do Powtoon 

Wskazówki do wykorzystania w środowisku nauczania: 

• Efektywna i zabawna nauka może być osiągnięta w klasie poprzez przekształcenie treści kursu 

w animowane wideo. 

• Uczniowie mogą zostać poproszeni o zaprezentowanie swoich zadań domowych poprzez 

przekształcenie ich w animowane filmy. W ten sposób można przyczynić się do rozwoju 

kreatywności uczniów. 

• Może być wykorzystany jako skuteczny sposób na zaangażowanie uczniów. 

• Szablony animowanych prezentacji mogą być wykorzystywane do informowania o tematach 

zadań domowych, terminach i kryteriach oceny. 

• Może być użyty na końcu wykładów, aby podsumować kluczowe punkty tematu. 

• Na specjalne dni, dni pamięci i święta, animacje mogą być tworzone, aby wyrazić znaczenie 

dnia i prezentowane w klasie. 

Przykładowe praktyki 

Za pomocą Powtoon można stworzyć nowy projekt, jak również dostosować i wykorzystać wcześniej 

stworzone projekty. Szablon jest używany w tym ćwiczeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Stwórz obszar roboczy 

 

 

Rysunek 35. Obszar roboczy Powtoon  

(1) W tej sekcji HOME, możesz pracować na szablonie, utworzyć nowy obszar roboczy lub 

zaimportować dokument z zewnątrz. 

(2) W tej sekcji możesz wybrać, jaki rodzaj wideo chcesz utworzyć. Na przykład, możesz stworzyć 

nową postać, przypisać uczniów, utworzyć kurs i pracę domową. W tym przypadku wybrano 

"Teachers & Faculty". 

(3) Twoje poprzednie prace (My Powtoons), zasoby wspierające naukę (Learning Center) oraz 

aplikacje w różnych formatach i typach (Apps & Integrations) znajdują się w obszarze Toolbox. 

2. Edytuj szablon 

Wybierz szablon, który chcesz i edytuj go zgodnie z własnym projektem. Możesz łatwo usuwać, 

powielać i zmieniać lokalizację scen wymienionych po lewej stronie. Używając przybornika po prawej 

stronie, możesz zmienić tło, tekst, zaimportować obrazy, nadać różne efekty swojej postaci i użyć 

szablonów dla każdej z opcji. 

 

Rysunek 36. Edytuj szablon 



 

 

Po dokonaniu zmian na każdej stronie, możesz wyświetlić jej podgląd i udostępnić ją w mediach 

społecznościowych. 

Gratulacje! 

Stworzyłeś film, który możesz wykorzystać w swojej klasie. 

 

 

 

 



 

 

Narzędzia rzeczywistości rozszerzonej i świata wirtualnego 

Rzeczywistość rozszerzona to technologia, która wirtualnie umieszcza informacje lub elementy 

interaktywne na obrazie informacji w środowisku fizycznym. Wirtualne światy, z drugiej strony, to 

interaktywne środowisko, które pozwala na prezentację informacji w całości poprzez wirtualne media 

3D. Z VW i AR, mogą łatwo zbadać różne rzeczywistości i kąty rzeczy, których się uczą; zamiast 

słyszeć, czytać i widzieć tylko dwuwymiarowy obraz, dostają się do nauki tego materiału poprzez 

doświadczenie. Umożliwiając gamifikację nauki za pomocą AR i VW, można wykorzystać naukę dla 

uczniów niepełnosprawnych, od podstaw języka i wymowy, liczb i wiedzy ogólnej do uproszczenia 

skomplikowanej biologii, chemii i zaawansowanej matematyki. AR i VW odegrały kluczową rolę w 

tworzeniu specjalistycznych modułów nauczania dla dzieci niepełnosprawnych, a także okazały się 

skuteczne w przypadku uczniów z trudnościami w nauce. Aurasma, Animal 4D, Quiver, Taleblazer, 

Blippar, Augment, Spacecraft 3D, Thinkercad AR i VW to tylko niektóre z nich. W ramach niniejszego 

opracowania przygotowano przykładowe aplikacje z wykorzystaniem Blippar i ArtSteps. 

Blippar 

Cel narzędzia 

Celem narzędzia Blippar jest wzbogacenie naszych treści w środowisku cyfrowym, a także 

zapewnienie przestrzeni roboczej do projektowania różnych dwuwymiarowych i trójwymiarowych 

treści we wszystkich dziedzinach, zwłaszcza w dziedzinie edukacji. W tym środowisku można dodać 

różne warstwy do zdjęcia, które zostało zrobione za pomocą urządzenia z systemem operacyjnym 

android i ios. Możesz zrobić bardziej szczegółową prezentację, tworząc audio, wideo i trójwymiarowe 

obiekty na wizualnej. 

Jak korzystać 

Aby skorzystać z narzędzia Blippar, musimy najpierw zarejestrować się na stronie blippar'a 

(www.blippar.com). Po zapisaniu się i zalogowaniu użytkownik ma do dyspozycji dwa różne sposoby 

tworzenia projektu. Jeden z nich pozwala na pracę w środowisku AR w sieci, a drugi umożliwia 

wykorzystanie projektów webowych jako aplikacji mobilnych. Po otwarciu nowego obszaru 

roboczego w dowolnym medium, użytkownik może korzystać z treści dostarczanych przez blippar lub 

treści wgrywanych przez siebie osobiście. Kiedy zawartość jest gotowa, możesz ją przygotować, 

używając trójwymiarowych obiektów, wideo lub dźwięku na wyznaczonych przez siebie piętrach. Gdy 

skończysz, możesz opublikować swoją zawartość w dowolnym miejscu na świecie za opłatą lub 

opublikować darmowy test do wykorzystania przez Twoich uczniów. Aby uruchomić przygotowaną 

przez Ciebie aplikację, musisz pobrać aplikację Blippar i wprowadzić kod podany dla Twojego projektu 

w sekcji kodu aplikacji mobilnej. Następnie możesz otworzyć wyznaczony przez siebie obraz terenu, 

po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej Blippar możesz uruchomić swój projekt, przytrzymując 

prawidłowo aparat telefonu na odpowiedniej warstwie. 

 

 

 

 

 

http://www.blippar.com/


 

 

1. Kliknij na stronę główną Blippar (www.blippar.com) i zaloguj się. 

 

Rysunek 37. Strona główna Blippar 

2. Strona główna Blippar zostanie załadowana po zalogowaniu. Jeśli korzystasz z niego po raz 

pierwszy (Zarejestruj się), musisz się zarejestrować, używając aktywnego adresu e-mail. (Gdy 

zostaniesz zarejestrowanym użytkownikiem, po zalogowaniu się do Blippar z dowolnego komputera 

lub telefonu, będziesz miał dostęp do wszystkich przygotowanych przez siebie projektów). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 38. Rejestracja 



 

 

3. W otwartym oknie naciśnij przycisk "Zacznij od podstaw". 

 

Rysunek 39. Zacznij od podstaw 

4. Po zalogowaniu się, naciśnij przycisk "Create Web AR" (1) dla projektów, które będziesz tworzyć 

dla sieci na ekranie "My Blipps" lub przycisk "Create App AR" (2) dla projektów z aplikacji mobilnej. 

 

Rysunek 40. My Blipps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5. Dodaj zdjęcie podłogi (Rys. 41, 2) wpisując nazwę projektu w rubryce "Nadaj 

nazwę blippowi" (Rys. 41, 1) i kliknij przycisk "Dalej" (Rys. 41, 3). 

 

Rysunek 41. Tworzenie Blipps 

6. Strona projektu Blippar składa się z czterech głównych sekcji. Są to: sekcja projektu (Rys. 6, 1), 

sekcja panelu bocznego (Rys. 42, 2), sekcja funkcji (Rys. 42, 3) oraz sekcja animacji (Rys. 42,4). 

 

Rysunek 42. Strona projektu Blippar  

• Sekcja projektu: Możesz stworzyć swój projekt z trójwymiarowymi obiektami, wideo, 

dźwiękiem i dwuwymiarowymi obrazami na podłodze, którą wybrałeś w tym obszarze. 

• Sekcja panelu bocznego: W tej sekcji znajdują się narzędzia do wykorzystania przez 

projektanta. Dostępne są tu sekcje Elementy, Widżety i Przesłane. 

• Sekcja Właściwości: W tej sekcji można ustawić właściwości obszaru projektowania. Istnieją 

sekcje takie jak Układ, Akcja, Podstawowe właściwości. 

• Sekcja Animacji: Możesz użyć tej sekcji, aby przesunąć obiekty, które umieściłeś w obszarze 

projektu. W tym celu można użyć różnych efektów za pomocą panelu Efekty ruchu. 

 



 

 

• Panel boczny (Rys. 43) to sekcja, w której można korzystać z dodatków takich jak elementy, 

widżety i pliki do załadowania. Dzięki dodatkom możesz dostosować swoją pracę za pomocą 

różnych narzędzi. Możesz również dostosować swój projekt używając gotowych narzędzi 

blippar lub dodając własne treści z sekcji przesłanych. 

 

 

Rysunek 43. Panel boczny 

Empty sprite: Z tej sekcji możesz przesyłać obrazki do swojego obszaru projektowania. 

Tekst: Z tej sekcji możesz dodać dowolny tekst do swojego obszaru projektowego. 

Kształty 3D: W tej sekcji możesz wykorzystać w swoim projekcie trójwymiarowe obiekty, które 

oferuje Blippar. 

Widżety: Z tej sekcji możesz dodawać widżety dostarczone przez Blippar (Na przykład; audio, 

kalendarz, pdf). 

Przesłane pliki: Z tej sekcji możesz załadować własną zawartość do swojego obszaru roboczego. 

• Właściwości (Rys. 44) to sekcja służąca do określania właściwości obszaru projektowania, 

takich jak układ, akcja i właściwości podstawowe. Możesz tu dostosować wymiary ekranu 

projektowego, zmienić działanie obiektów oraz nazwę obszaru roboczego. 

 



 

 

 

Rysunek 44. Właściwości 

Pozycja: W tej sekcji można dostosować położenie wszystkich obiektów na ekranie projektu. 

Akcja: W tej sekcji można określić, jak obiekty dodane do przestrzeni roboczej powinny zachowywać 

się po dotknięciu. 

Właściwości podstawowe: Z tej sekcji możesz zmienić kształt swoich obiektów i dokonać korekty 

krycia. 

Jest to sekcja, w której możesz dodać ruchome obiekty używane w obszarze projektowania animacji 

oraz właściwości efektów, które chcesz nadać obiektom z sekcji efektów ruchu (Rys. 45). 

 

Rysunek 45. Warstwy animacji 

Przesuń: Zmiana położenia elementu w czasie. 

Obróć: Zmiana orientacji elementu w czasie. 

Skaluj: Z czasem zmieszaj element z jego normalnej wartości krycia w dół do całkowicie 

przezroczystego. 

Wygaszanie: W miarę upływu czasu mieszanie elementu od normalnej wartości krycia w dół do 

całkowitej przezroczystości. 

Rozjaśnianie: W miarę upływu czasu mieszanie elementu od całkowicie przezroczystego do jego 

normalnej wartości krycia. 



 

 

Krycie: Zmienia przezroczystość elementu w czasie (klatka kluczowa). 

AnimClip: Klip animacji dołączony do zasobu modelu (dostępny tylko dla formatów takich jak gift, 

które mogą zawierać dane animacji). 

Odbicie: Z czasem przesuwa element z jednej pozycji do drugiej ruchem przypominającym odbicie. 

7. Aby dodać scenę do swojego projektu, kliknij na "Scena 1" w lewym dolnym rogu strony. Możesz 

tworzyć swoje sceny, nadając im nazwy w tej sekcji. 

 

 

Rysunek 46. Sceny BlippBuilder 

8. Możesz przesuwać i pozycjonować obiekty, które dodałeś do projektu z sekcji "3D" po prawej 

stronie lub z sekcji "Sprite" po prawej stronie. 

 

Figure 47. Pozycjonowanie 

9. Po przygotowaniu treści, możesz opublikować swój projekt i umieścić go w dowolnym miejscu na 

świecie, naciskając przycisk " Opublikuj" w prawym górnym rogu. 

Jeśli chcesz użyć go bez publikowania, naciśnij przycisk "Podgląd”. Naciśnij przycisk "Kontynuuj", 

zwracając uwagę na kod podany w oknie, które się otworzy. 



 

 

 

Rysunek 48. Test Blipp 

10. Przygotuj program do uruchomienia klikając przycisk " Opublikuj do testu" w oknie, które się 

otworzy. 

 

 

Rysunek 49. Opublikuj do testu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. Pobierz Blippar z Google Play i uruchom swój projekt. Po uruchomieniu aplikacji potwierdź swój 

kod publikacji testu podany przez program w sekcji Ustawienia wpisując go. 

 

Rysunek 50. Aplikacja 

12. Po wpisaniu kodu, przytrzymaj aparat telefonu na zdjęciu podkładu w aplikacji i naciśnij przycisk 

Dotknij, aby zeskanować. Poczekaj w ten sposób do zakończenia instalacji. 

 



 

 

 

Rysunek 51. Kamera aplikacji 

13. Po zakończeniu pobierania, Twój projekt zostanie uruchomiony. Poniżej znajduje się kilka 

obrazów przykładowej pracy wykonanej w ramach aplikacji. 

 

 

Rysunek 52. Scena projektu 

Wskazówki do wykorzystania w środowisku nauczania 

Jako narzędzie dydaktyczne, Blippar może pomóc pobudzić kreatywność, ułatwić naukę i zapewnić 

wizualną i słuchową retencję. Przyczynia się do tworzenia skutecznych, interesujących i 

produktywnych środowisk edukacyjnych. 

Przykładowo: 



 

 

• Arkusze: Tworząc arkusze ćwiczeń ze scenami z Blippar, możesz wzbogacić treści, które 

prezentujesz uczniom. 

• Projekt grupowy: Niektórzy uczniowie lubią interaktywną naturę projektów grupowych, a 

nawet uczą się lepiej w grupach, ale bardziej introwertyczni lub samowystarczalni uczniowie 

mogą wahać się, czy uczyć się w ten sposób. Blippar zaspokaja potrzeby obu typów uczniów, 

ponieważ współpraca może odbywać się twarzą w twarz, wirtualnie lub w kombinacji obu. 

Przykładowe praktyki 

Z Blipparem można tworzyć dowolne projekty, uwzględniając wyniki kursu i wykorzystując swoją 

kreatywność. Ćwiczenie "Czytaj i słuchaj liczb" zostało przygotowane przy użyciu narzędzia blippar. 

Aby wykonać to ćwiczenie, wykonaj kolejno następujące kroki. 

Krok 1. Otwórz nowy projekt i postępuj zgodnie z krokami Create App AR -> Rozpocznij od podstaw. 

Kliknij przycisk przeglądaj z zakładki, która się otworzy i dodaj nowe zdjęcie podłogi (Na przykład; Ta 

podłoga może być dowolnym zdjęciem podłogi lub tablicy). 

 

Rysunek 53. Stwórz Blipp 

Krok 2. Wgraj liczby, plansze i dźwięki, które sam przygotowałeś lub pobrałeś z sekcji Przesłane. 

Umieść swoje liczby na planszy metodą przeciągnij i upuść. 

 

Rysunek 54. Uploads Section 



 

 

Krok 3. Skieruj numery, które utworzyłeś na pierwszej stronie, do sceny, którą otworzysz dla każdego 

numeru z sekcji Akcja po prawej stronie. Aby to zrobić, wykonaj czynności Akcja -> Przejdź do sceny -

> Scena 1 (2,3,4,5...). W ten sposób ułóż swoje wskazówki w formie 3 scen dla 2 i 2 dla 3. W ten 

sposób, po kliknięciu na numery, będziesz mógł przełączyć się na odpowiednią scenę. 

 

Rysunek 55. Akcja 

• Użyj przycisku Scena 1 znajdującego się w lewym dolnym rogu, aby utworzyć scenę. 

 

Rysunek 56. Utwórz scenę 

Krok 4. W scenkach rysunkowych utwórz przycisk powrotu do lewej dolnej sekcji na stronę główną. 

W tym celu kliknij na odpowiedni obrazek i wybierz swoją stronę główną z sekcji Akcja po prawej 

stronie. 



 

 

 

Rysunek 57. Przycisk strony głównej 

Krok 5. Dla każdego numeru, użyj funkcji odtwarzania dźwięku po kliknięciu na numery, aby 

odtworzyć nagranie audio tego numeru. Aby to zrobić, wykonaj kroki Akcja-> Audio -> powiązany plik 

audio odpowiednio. 

 

Rysunek 58. Dodawanie dźwięku do numerów 

Krok 6. W scenach rysunkowych należy utworzyć przycisk przełączający do prawej dolnej sekcji do 

następnej sceny. W tym celu należy kliknąć na odpowiedni obrazek i wybrać odpowiednią nazwę 

sceny z sekcji Akcja po prawej stronie. 



 

 

 

Rysunek 59. Przycisk kierunku 

Krok 7. Jeśli chcesz utworzyć plik dźwiękowy, po kliknięciu na obiekty 3D, które dodasz tak wiele, jak 

odpowiednia liczba w scenach cyfrowych, wykonaj kroki Akcja-> Audio -> powiązany plik dźwiękowy 

ponownie. 

 

Rysunek 60. Obiekt 3D dla liczb 

Krok 8. Jeśli chcesz dodać przycisk wideo dla odpowiedniego numeru w scenach numerycznych i 

odtworzyć wideo, możesz kliknąć na ikonę, którą dodałeś i wykonać kroki Akcja-> Wideo-> załaduj 

odpowiedni film. 



 

 

 

Rysunek 61. Dodawanie Wideo 

Krok 9. Wszystkie elementy zastosowane w pierwszej scenie zastosuj w ten sam sposób w 

pozostałych scenach. 

 

Scena 2.  

 

Rysunek 62. Scena 2 

Scena 3.  



 

 

 

Rysunek 63. Scena 3 

Scena 4.  

 

Rysunek 64. Scena 4 

Scena 5.  

 

Rysunek 65. Scena 5 

 



 

 

Krok 10. Po utworzeniu wszystkich scen, wykonaj kroki Podgląd-> Kontynuuj -> Opublikuj do testu, a 

następnie wprowadź kod podany przez program w sekcji kodu swojej aplikacji mobilnej z 

odpowiednim zdjęciem podłoża. Po wprowadzeniu kodu uruchom swój projekt podchodząc do 

zdjęcia podłoża kamerą aplikacji. 

 

Rysunek 66. Test Blipp 

 

Gratulacje! 

Możesz teraz rozpocząć pracę, trzymając aparat na zdjęciu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artsteps 

Cel narzędzia 

Artsteps jest narzędziem Web 2, w którym możesz stworzyć wirtualną wystawę lub muzeum skanując 

własne zdjęcia i zdjęcia wykonane przez Twoich uczniów. ArtSteps oferuje środowisko internetowe, 

które jest używane do tworzenia wirtualnych galerii sztuki w realistycznych przestrzeniach 3D. 

Stworzony jako aplikacja dla artystów, organizacji artystycznych i entuzjastów sztuki do modelowania 

rzeczywistych lub wirtualnych wystaw poprzez projektowanie realistycznych trójwymiarowych 

kompleksów pomieszczeń, zastosowanie dla edukatorów sztuki i studentów - szczególnie w 

przypadku nauki zdalnej - jest nieograniczone. W Artsteps, możesz nawet sam narysować salę, dodać 

obiekty 3D lub zwiedzić ją w okularach VR poprzez stronę internetową lub aplikację. W Artsteps 

możesz skorzystać z gotowego szablonu lub zbudować salę tak, jak chcesz, budując ściany 

powierzchni wystawowej samodzielnie od samego początku. Następnie możesz zacząć dodawać 

swoje prace do ścian. 

Jak korzystać 

Możesz zapisać się na www.artsteps.com i korzystać z szablonów i funkcji za darmo. Możesz 

udostępniać swoje prace publicznie lub, jeśli chcesz, możesz udostępniać je na swoich osobistych 

blogach lub kontach w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter. Możesz 

zaprojektować swoją własną pracę natychmiast po zalogowaniu się. Ponadto, Artsteps jest wspólną 

platformą, która może być używana zarówno przez nauczycieli jak i uczniów. Dlatego zarówno 

uczniowie, jak i nauczyciele mogą zakładać konta i wykonywać indywidualną pracę. 

1. Kliknij na stronę główną Artsteps (www.artsteps.com) i zaloguj się.  

 

Rysunek 67. Strona główna Artsteps 

2.  Zostanie ona załadowana po zalogowaniu się na stronie głównej Artsteps. Jeśli używasz jej po raz 

pierwszy (rejestracja: Rys. 67, 2), możesz zarejestrować się używając konta Google, konta na 

Facebooku lub ważnego adresu e-mail. (Po rejestracji możesz zalogować się do Artsteps z dowolnego 

komputera lub telefonu). 



 

 

 

Rysunek 68. Rejestracja 

3.  Po zalogowaniu się, kliknij przycisk "Utwórz" w prawej górnej części i przejdź do ekranu tworzenia 

projektu. 

 

Rysunek 69. Stwórz projekt 

4.  Na ekranie projektowania projektu Artsteps są trzy główne sekcje: panel górny (rys. 70.1), sekcja 

projektów (rys. 70, 2) i obszar, w którym będziesz tworzyć projekt (rys. 70, 3). 



 

 

 

Rysunek 70. Główne części Artsteps 

Definiuj: Wirtualny świat, który będziesz projektował w tej części, możesz zaprojektować 

samodzielnie lub skorzystać z gotowych wirtualnych światów, które są oferowane w ograniczonej 

liczbie. 

Zaprojektuj: Jeśli przeprojektowujesz zawartość swojego wirtualnego świata, możesz tutaj zmienić 

jego kolory i wzory. 

Dodaj i umieść: W tej sekcji możesz dodawać własne zdjęcia, filmy, obiekty trójwymiarowe i teksty 

do swojego wirtualnego świata. Możesz również skorzystać z biblioteki udostępnionej przez 

narzędzie artsteps. 

Plan: W tej sekcji, po stworzeniu swojego wirtualnego świata, możesz łatwo poruszać się po 

wirtualnym świecie, umieszczając w nim kamery-przewodniki. 

Opublikuj: Możesz podzielić się z całym światem swoim wirtualnym światem i zawartością, którą 

stworzyłeś w tej sekcji. Nie zapomnij nadać nazwy swojej pracy, aby była lepiej dostępna po jej 

opublikowaniu. 

5. W sekcji "Definiuj" (Rys. 71,1) po prawej stronie znajdują się narzędzia do tworzenia Twojego 

wirtualnego świata. Odpowiednio do tego możesz stworzyć swój wirtualny świat za pomocą ścian i 

drzwi z obszaru "Narzędzia budowlane" (Rys. 71,2). Z drugiej strony możesz stworzyć swój własny, 

domyślny świat wirtualny z obszaru "Stwórz własny". Możesz skorzystać z gotowych wirtualnych 

światów dostarczonych przez narzędzie artsteps z obszaru "Szablony wystaw" (rys. 71,4). Aby 

wykonać wszystkie te kroki, po prostu przeciągnij i upuść wybrany materiał z lewego obszaru do 

obszaru projektu po prawej stronie. 



 

 

 

Rysunek 71. Sekcja definiuj 

6. W sekcji "Zaprojektuj" (Rys. 72, 1) znajdują się narzędzia do malowania i tworzenia wzorów dla 

drzwi lub ścian, których używamy w wirtualnym świecie po prawej stronie. Odpowiednio, możesz 

zmienić kolor drzwi lub ścian, które dodajesz do obszaru projektu, wybierając dowolny kolor z pola 

"Kolory" (Rys. 72, 2). Możesz zmienić wzór ścian lub drzwi wybierając dowolny wzór z pola "Wzory" 

(Rys. 72, 3). Aby wykonać wszystkie te czynności, możesz kliknąć raz na wybrane kolory lub wzory po 

lewej stronie, a następnie wskazać swój obiekt (drzwi lub ścianę) po prawej stronie i kliknąć raz, aby 

wprowadzić zmiany. 

 

Rysunek 72. Design Section 

7. W sekcji "Dodaj i umieść" (rys. 73, 1) możesz dodać swoje zdjęcia, filmy, obiekty trójwymiarowe i 

materiały do pisania do wirtualnego świata stworzonego po prawej stronie. Odpowiednio do tego 

możesz wykorzystać trójwymiarowe obiekty prezentowane przez narzędzie Artsteps z obszaru " 

Witryny" (rys. 73, 2). Możesz dodawać zdjęcia, filmy, obiekty trójwymiarowe i teksty, które chcesz 

dodać z obszaru " Artefakty" (rys. 73, 3). W tej sekcji możesz również korzystać z własnej biblioteki 

narzędzia Artsteps. Aby wykonać wszystkie te operacje, możesz dodać własną bibliotekę, klikając 

przycisk dodaj w sekcjach, w których będziesz dodawał materiały. Z drugiej strony, możesz dodać te 

materiały przeciągając je i upuszczając do swojego obszaru wirtualnego świata po prawej stronie. 



 

 

 

Rysunek 73. Sekcja "Dodaj i umieść" 

8. W sekcji "Plan" (rys. 74, 1) możesz dodać kamery prowadzące dla odwiedzających (uczniów) 

stworzony przez Ciebie wirtualny świat. W ten sposób sprawisz, że studenci odwiedzający Twój 

projekt będą mogli regularnie poruszać się w stworzonym przez Ciebie wirtualnym świecie. Możesz 

również dodać więcej niż jedną kamerę prowadzącą do przestrzeni wirtualnego świata. Aby wykonać 

wszystkie te operacje, wystarczy dodać kamery w sekcji "Dodaj punkt prowadzący" (Rys. 74, 2) po 

lewej stronie i przeciągnąć je do wirtualnego świata po prawej stronie. Po dodaniu, możesz umieścić 

swoją kamerę gdziekolwiek chcesz. 

 

Rysunek 74. Sekcja Plan  

9. W sekcji " Opublikuj"(Rys. 75, 1) możesz podzielić się stworzonym przez siebie wirtualnym światem 

z całym światem. Aby to zrobić, zrób najpierw zdjęcie swojego projektu, klikając przycisk " 

Przechwyć" w obszarze "Okładka"(Rys. 75, 2). Po drugie, wpisz informacje o projekcie, który chcesz 

opublikować w polu " Informacje publiczne"(Rys. 75, 3). Po trzecie, jeśli chcesz udostępnić swój 

projekt na stronie Artsteps, zaznacz przycisk (Rys. 75, 4). I wreszcie, możesz podzielić się swoim 

projektem z całym światem, klikając przycisk "Opublikuj" (Rys. 75, 5) w prawym górnym rogu. Dzięki 

temu Twoi uczniowie będą mieli dostęp do stworzonego przez Ciebie wirtualnego świata w tym 

samym czasie. 



 

 

 

Rysunek 75. Sekcja Opublikuj 

Wskazówki do wykorzystania w środowisku nauczania 

Artsteps ma szeroki zakres zastosowań w procesie uczenia się i zależy od Twojej kreatywności. 

Niektóre z nich są wymienione poniżej: 

• Możesz użyć go do zaprezentowania działań, które wykonałeś dla swoich uczniów na lekcji. 

• Możesz zorganizować wystawy, aby wprowadzić litery, liczby, zwierzęta, rośliny, itp. 

• Tworząc historie, możesz pozwolić uczniom uczyć się poprzez odkrywanie i zabawę. 

Przykładowe praktyki 

Biorąc pod uwagę wyniki kursu i używając swojej kreatywności, możesz zaprojektować wirtualny 

świat, który chcesz z Artsteps i dodać zawartość. W ćwiczeniu 1, ćwiczenie "Liczby" zostało 

przygotowane z wykorzystaniem wirtualnego świata. Aby wykonać to ćwiczenie, postępuj zgodnie z 

kolejnymi krokami. 

1. Dodaj wirtualny świat 

Kliknij na sekcję " Definiuj" i dodaj wybrany wirtualny świat z sekcji "Szablony wystaw" do ekranu 

projektu. Możesz również przeciągnąć i upuścić ikonę "Start" w prawym dolnym rogu, w miejscu, w 

którym chcesz, aby kamera się uruchomiła. 

 

Rysunek 76. Sekcja definiuj 



 

 

2. Dodaj materiały 

Kliknij na sekcję "Dodaj i umieść". W tej sekcji dodawaj kolejno zdjęcia należące do numerów do 

swojej biblioteki, klikając przycisk "Dodaj obraz". 

 

Rysunek 77. Sekcja "Dodaj i umieść" 

3. Dodaj dźwięk do obrazów 

Kliknij przycisk "Dodaj obraz" i wprowadź informacje o dodanym numerze (Na przykład, możesz 

napisać numer i nazwę obiektów reprezentujących go w sekcji opisu). Następnie przewiń w dół do 

sekcji Plik audio i załaduj dźwięk, aby przeczytać numer (Na przykład, czytając numer 5: pięć motyli). 

Zakończ przesyłanie klikając przycisk "Zapisz". W ten sposób, dodaj wszystkie numery, które chcesz 

dodać i zapisać je w sekcji " Artefakty". 

 

Rysunek 78. Dodaj dźwięk 

4. Dodaj zdjęcia do wirtualnego świata 

Aby dodać zdjęcia, które dodałeś do dowolnej części wirtualnego świata, przeciągnij je z lewej sekcji i 

upuść w obszarze wirtualnego świata po prawej stronie. Możesz edytować rozmiar i położenie 

swojego zdjęcia w sekcji pozycjonowania, która znajduje się na samej górze. W tej samej sekcji 

możesz również dodać ramkę do swojego zdjęcia. 



 

 

 

Rysunek 79. Dodaj zdjęcia do wirtualnego świata 

5. Dodaj inne numery 

Wszystkie pozostałe liczby można umieścić w dowolnym punkcie wirtualnego świata (przykład, Rys. 

80). 

 

Rysunek 80. Dodaj inne numery 

6. Ustawienie symbolu startu 

Umieść symbol "start" w miejscu, w którym rozpoczniesz swoją podróż w wirtualnym świecie. 



 

 

 

Rysunek 81. Ustawienie symbolu startu 

7. Dodaj kamerę do biblioteki 

Kliknij na sekcję "Plan", aby dodać kamery, które dodasz do swojego wirtualnego świata. Aby to 

zrobić, kliknij na przycisk "Dodaj punkt orientacyjny". Następnie dodaj nazwę i opis swojej kamery i 

kliknij przycisk "Zapisz", aby zakończyć proces. 

 

Rysunek 82. Dodaj kamerę do biblioteki 

8. Dodaj kamerę do wirtualnego świata 

Przeciągnij i upuść kamery, które dodałeś do biblioteki, do dowolnego punktu w wirtualnym świecie. 

Możesz zmienić widok i pozycję kamery w dodanym punkcie (pamiętaj, że możesz dodać wiele kamer 

i umieścić je w różnych punktach). 



 

 

 

Rysunek 83. Dodaj kamerę do wirtualnego świata 

9. Dodaj kamerę do wirtualnego świata 

Kiedy Twoja praca jest gotowa, w oknie otwartym po kliknięciu przycisku "Opublikuj" wpisz tytuł 

swojego projektu i jego część objaśniającą. Następnie wybierz kategorię na stronie Artsteps swojej 

pracy, aby widok był bardziej charakterystyczny. Możesz podzielić się swoją pracą z innymi, klikając 

przycisk "Zapisz". 

 

Rysunek 84. Dodaj kamerę do wirtualnego świata 

Gratulacje! 

Teraz możesz podzielić się swoim wirtualnym światem z uczniami. 

 



 

 

 



 

 

Rozdział 4 - Ocenianie cyfrowe dla osób z trudnościami w uczeniu się 

Google Forms 

Cel narzędzia 

Google Forms to usługa w chmurze obliczeniowej świadczona przez Google. Zasadniczo oferuje 

usługę oceny, za pomocą której dane są zbierane, przechowywane i raportowane online. Może być 

używany do tworzenia egzaminów online, quizów, ankiet i kwestionariuszy. Opcje dla typu pytania 

obejmują krótką odpowiedź, akapit, wielokrotny wybór, pola wyboru, drop-down, przesyłanie plików, 

liniowe skale i siatki.  Utworzony instrument oceny może być dostosowany pod względem typu 

pytania i projektu wizualnego w oparciu o preferencje i cele nauczyciela. Utworzone narzędzie 

automatycznie zapisywane jest na Google Drive. Może być dystrybuowany do uczestników poprzez e-

mail, link lub osadzony kod HTML. Zebrane odpowiedzi uczestników są przechowywane online i 

prezentowane w formie wykresów. Ponadto, odpowiedzi mogą być pobrane jako plik CSV i 

wykorzystane do dalszych analiz w innym oprogramowaniu offline, takim jak Microsoft Excel lub 

SPSS. 

Jak korzystać  

Tworzenie formularzy 

Z formularzy Google korzysta się za pośrednictwem konta Google lub adresu Gmail. Dostęp do niego 

można uzyskać za pośrednictwem jednego z następujących adresów internetowych: (1) 

forms.google.com oraz (2) drive.google.com. Na jednym z tych adresów internetowych nauczyciele 

logują się za pomocą swoich adresów Gmail i haseł. Po zalogowaniu się, główne strony formularzy i 

dysku są przedstawione odpowiednio na Rysunku 85. i Rysunku 86. Na Rysunku 85. nowy formularz 

można utworzyć klikając na przycisk "Pusty". Na Rysunku 86. nowy formularz można utworzyć 

klikając na przycisk "Nowy", a następnie na "Google Forms". Strona na Rysunku 86. jest również 

miejscem, w którym utworzony formularz jest automatycznie zapisywany. Jako przykład na rysunku 

został pokazany formularz zatytułowany "Nowy formularz". 



 

 

 

Rysunek 85. Strona główna Google Forms 

 

 

Rysunek 86. Strona główna Dysku Google  

Rysunek 87. przedstawia domyślny widok formularza w Google Forms. Klikając na "Formularz bez 

tytułu" w lewym górnym rogu formularza, można zmienić nazwę pliku na Dysku Google. Poprzez 

ikonę folderu obok nazwy pliku, stworzony formularz może zostać przeniesiony do wskazanego 

folderu na Dysku Google. Zwróć uwagę, że powiadomienie "Wszystkie zmiany zapisane na dysku" jest 

wyświetlane w górnej części strony po wykonaniu jakiejkolwiek akcji przez użytkownika.         



 

 

Powiadomienie to oznacza, że wszystkie zmiany w formularzu są automatycznie zapisywane na Dysk 

Google bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności przez użytkownika. 

  

Rysunek 87. Domyślny widok nowego formularza w Google Forms 

W pierwszej sekcji na stronie na rysunku 87. znajduje się nazwa formularza oceny oraz niezbędne 

opisy. Poniższa sekcja przedstawia pytanie typu wielokrotnego wyboru. Typ pytania można zmienić, 

klikając na " wielokrotny wybór" w prawej części panelu pytań. Typy pytań dostępne w Google Forms 

zostały przedstawione na Rysunku 88. poniżej. Nauczyciele mogą używać każdego z tych typów pytań 

w zależności od celów oceniania. Na przykład, "Krótka odpowiedź" może być użyta do pytania o wiek 

uczniów, a "Wielokrotny wybór" do pytania o płeć. Z drugiej strony, "Skala liniowa" może być użyta 

do dystrybucji pozycji ważnej i wiarygodnej skali, gdy dane są zbierane w ramach badań naukowych. 

Obrazy mogą być również dodane do pytań lub wyborów poprzez ikony obrazów znajdujące się obok 

nich na Rysunku 87. 



 

 

 

Rysunek 88. Typy pytań dostępne w Google Forms 

Opcje znajdujące się na dole każdej pozycji pytania, przedstawione na Rysunku 89, mogą być użyte 

do edycji pytań. Pytanie jest duplikowane za pomocą przycisku duplikuj, usuwane za pomocą 

przycisku usuń i ustawiane jako wymagane. Dodatkowe opcje są dostępne poprzez menu oprócz pola 

wyboru "wymagane". To menu oferuje opcje dodawania opisu do pytania, kierowania respondentów 

do określonej sekcji na podstawie ich odpowiedzi, oraz zmiany kolejności opcji. 



 

 

 

Rysunek 89. Opcje edycji pytania 

Przybornik znajdujący się po prawej stronie strony domyślnej, jak pokazano również na Rysunku 90, 

zawiera opcje, które można dodać do formularza. Przybornik może być użyty do "dodania pytania", 

"importu pytań", "dodania tytułu i opisu", "dodania obrazu", "dodania wideo" i "dodania sekcji". 

Pierwsza opcja na poniższym rysunku służy do dodania nowego pytania. Druga opcja służy do 

dodania pytania z innego formularza. Trzecia opcja służy do dodania nowego tytułu i opisu, tak jak na 

górze strony domyślnej. Czwarta opcja służy do dodania obrazu z komputera, poprzez aparat 

fotograficzny, URL lub inne usługi Google. Piąta opcja służy do dodawania wideo z YouTube. Ostatnia 

opcja służy do dodawania sekcji tak, aby utworzyć wiele sekcji w formularzu.  

 

Rysunek 90. Opcje do dodania do formularza 

 

Dostosowywanie i rozpowszechnianie formularzy 



 

 

Utworzony formularz można dostosować do własnych potrzeb poprzez opcje motywu pokazane na 

Rysunku 91. Dostęp do opcji motywu uzyskuje się poprzez kliknięcie przycisku "dostosuj motyw" w 

prawym górnym rogu strony. Opcje motywu umożliwiają użytkownikom dostosowanie ich formularzy 

poprzez dodanie obrazu nagłówka oraz wybór kolorów i stylów czcionek. Przycisk "podgląd" obok 

przycisku "dostosuj motyw" pozwala użytkownikom zobaczyć swoje formularze oczami 

respondentów. Przycisk "ustawienia" obok przycisku "podgląd" zawiera ustawienia formularza, takie 

jak "ograniczenie do jednej odpowiedzi", "pokazywanie paska postępu", "zmiana kolejności pytań" i 

"wiadomość potwierdzająca". 

 

Rysunek 91. Opcje motywu w Google Forms 

Przycisk "Wyślij" znajdujący się obok przycisku "ustawienia" służy do przeglądania opcji dystrybucji. 

Rysunek 92. przedstawia opcje dystrybucji dostępne w oknie "Wyślij formularz". Utworzony 

formularz może zostać wysłany do uczestników poprzez e-mail, link oraz kod osadzony w HTML. 

Formularz może być również udostępniony poprzez serwisy Facebook i Twitter. Dzięki opcji e-mail, 

formularz jest wysyłany na wskazane adresy e-mail. W tej sekcji można również określić i zaprosić 

współpracowników, którzy mogą edytować formularz. Formularz może być oglądany przez każdego 

dzięki opcji "link". Dzięki opcji osadzonego kodu HTML formularz może zostać osadzony na stronie 

internetowej i wyświetlony za pomocą kodu HTML utworzonego w tej opcji. 



 

 

 

Rysunek 92. Opcje dystrybucji formularzy 

Przeglądanie odpowiedzi z formularza 

Odpowiedzi na pytania formularza są przeglądane poprzez zakładkę "odpowiedzi", jak pokazano na 

Rysunku 93 poniżej. Jak widać, odpowiedzi mogą być przeglądane w formie "podsumowania", 

"pytania" i "indywidualnej". Sekcja podsumowująca przedstawia wszystkie odpowiedzi w formie 

tabel, wykresów i tekstu.  Sekcja pytań prezentuje odpowiedzi udzielone na każde pytanie. Sekcja 

indywidualna prezentuje odpowiedzi każdego z uczestników osobno. Formularz może być 

dezaktywowany lub ponownie aktywowany poprzez opcję "akceptuj odpowiedzi". Odpowiedzi mogą 

być przekształcone w arkusz kalkulacyjny poprzez przycisk "utwórz arkusz kalkulacyjny" znajdujący się 

w prawym górnym rogu strony poniżej. Odpowiedzi mogą zostać pobrane jako arkusz kalkulacyjny w 

formacie CSV poprzez menu podręczne obok przycisku "Utwórz arkusz kalkulacyjny". Odpowiedzi 

mogą być również drukowane lub usuwane poprzez opcje w tym menu. 

 

Rysunek 93. Widok odpowiedzi w Google Forms 



 

 

Wskazówki do wykorzystania w środowiskach edukacyjnych 

Formularze Google mogą być wykorzystywane w środowiskach edukacyjnych do różnych celów 

oceny, takich jak analiza potrzeb, ewaluacja instrukcji, ankiety i badania naukowe. Wskazówki 

dotyczące korzystania z nich w środowiskach edukacyjnych są przedstawione poniżej:  

• Nauczyciele mogą wykorzystywać formularze Google do zbierania danych od uczniów lub 

innych interesariuszy w celu analizy potrzeb. Dane z analizy potrzeb są wykorzystywane do 

informowania nauczycieli o decyzjach dotyczących projektowania uczenia się. Dzięki analizie 

potrzeb można zdiagnozować dane demograficzne uczniów, ich wcześniejszą wiedzę na dany 

temat, nastawienie do kursu lub potrzeby edukacyjne, a zebrane dane można wykorzystać w 

projektowaniu instrukcji.   

• Formularze Google mogą być wykorzystywane zarówno do oceny osiągnięć uczniów, jak i ich 

oceny doświadczeń edukacyjnych, w które się zaangażowali. Po pierwsze, nauczyciele mogą 

tworzyć quizy online lub egzaminy oparte na wcześniej zdefiniowanych celach i oceniać, w jaki 

sposób studenci osiągnęli te cele. Po drugie, nauczyciele mogą używać formularzy Google do 

oceny ich zadowolenia z metod nauczania, materiałów, postawy nauczycieli, itd.  

• Formularze Google mogą być używane jako narzędzie ankietowe, aby uzyskać informacje o 

poglądach uczniów na konkretną kwestię. Takie podejście umożliwiłoby uczniom 

uczestniczenie w procesie podejmowania decyzji i mogłoby rozwinąć poczucie demokracji w 

klasie.  

• Wreszcie, formularze Google mogą być wykorzystywane przez nauczycieli do prowadzenia 

badań. Mogą oni wykorzystać ważne i wiarygodne narzędzia opracowane do pomiaru 

określonych konstruktów i zbierać dane od swoich uczniów za pomocą tych narzędzi online. 

Zebrane dane mogą zostać przeanalizowane i zaprezentowane w formie pracy naukowej.  

Przykładowa praktyka 

Jak wyjaśniono w części "Wskazówki do wykorzystania w środowiskach edukacyjnych", Google Forms 

może być wykorzystany do uzyskania danych na temat zadowolenia studentów z kursu. Dane te 

mogą być wykorzystane do zdiagnozowania słabych punktów i dobrych praktyk w danym kursie 

oczami studentów, a projekt kursu może zostać odpowiednio poprawiony. W tym celu można 

stworzyć formularz online i rozesłać go do uczestników.  



 

 

 

Rysunek 94. Przykładowy formularz opracowany do oceny kursu online 

Przykładowo, można utworzyć formularz oceny kursu matematyki i rozesłać go do studentów, którzy 

uczestniczyli w tym kursie. Przykładowy formularz oceny kursu jest pokazany na Rysunku 94. 

Formularz ten umożliwia studentom anonimowe wyrażenie opinii na temat kursu, w którym 

uczestniczyli. Tytuł formularza jest określony jako "Formularz oceny kursu". W części opisowej pod 

tytułem znajduje się wyjaśnienie celu formularza oraz sposobu wykorzystania zebranych danych.  

Przykładowy formularz składa się z dwóch części. Pierwsza część zawiera pytania dotyczące danych 

demograficznych studentów, nie wymagając podawania żadnych danych osobowych. Druga sekcja 

zawiera pytania dotyczące zadowolenia studentów z kursu. Ostatnie pytanie na końcu tej sekcji 

zawiera również pytanie otwarte, które umożliwia studentom podanie dodatkowych uwag na temat 

kursu. Wszystkie pytania, z wyjątkiem tego opcjonalnego pytania otwartego, są przedstawione jako 

wymagane, aby uniknąć brakujących danych, ponieważ studenci nie mogą wysłać formularza bez 

odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania. Temat formularza został dostosowany pod względem 

kolorystycznym. Pasek postępu został dodany na dole formularza, aby studenci mogli śledzić swoje 

postępy. 

Nauczyciele mogą oceniać całość odpowiedzi poprzez opcję "podsumowanie", odpowiedzi na każde 

pytanie poprzez opcję "pytanie", lub każdą odpowiedź poprzez opcję "indywidualna". W ten sposób 

nauczyciele mogą określić zarówno problematyczne, jak i satysfakcjonujące aspekty swojego kursu i 

podjąć decyzje dotyczące przyszłego projektu instruktażowego. 

Kahoot 

Cel narzędzia 

Kahoot to narzędzie do oceny online, służące do tworzenia quizów opartych na grach. Jego cechą 

wyróżniającą jest to, że ma na celu stworzenie środowiska oceny przypominającego grę dla 

nauczycieli, studentów lub celów domowych i biznesowych. Oferuje quizy w formie pytań 

wielokrotnego wyboru, typu prawda/fałsz, z odpowiedziami i pytaniami logicznymi. 

Ponadto, może być również używany do tworzenia ankiet, chmury słów, pytań otwartych i burzy 

mózgów. Te typy oceny nazywane są Kahoots. Podczas gdy quizy typu wielokrotnego wyboru i 



 

 

prawda/fałsz są bezpłatne, korzystanie z innych typów oceny jest w Kahoot funkcją premium. W tym 

rozdziale przedstawiono bezpłatne funkcje Kahoot. W quizach Kahoot nauczyciele mogą tworzyć 

quizy, ustawiać limit czasu i punkty za każde pytanie. Następnie mogą przeglądać i pobierać wyniki 

quizów zarówno w środowisku internetowym, jak i w pliku Excel.   

Jak korzystać 

Tworzenie Kahoots 

Korzystanie z Kahoot odbywa się poprzez rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego lub kont 

Google, Microsoft lub Apple na stronie kahoot.com.  Podczas rejestracji nauczyciele powinni wybrać " 

Nauczyciel" jako typ konta, jak pokazano na Rysunku 95 poniżej.  

 

Rysunek 95. Wybór rodzaju konta podczas rejestracji 

W następnym kroku nauczyciele są proszeni o wybranie swojego miejsca pracy. Rysunek 96 wskazuje 

stronę "opisz swoje miejsce pracy". Nauczyciele pracujący na poziomie K12 powinni wybrać opcję 

"Szkoła". Po tej stronie nauczyciele mogą zalogować się wypełniając formularz rejestracyjny lub 

swoje konta Google, Microsoft lub Apple. 

 

Rysunek 96. Wybór miejsca pracy podczas rejestracji 

Po zalogowaniu strona główna Kahoot wygląda tak, jak pokazano na rysunku 95. Do nawigacji w 

Kahoot można użyć menu na górze strony. Przycisk "Home" służy do powrotu na stronę główną. 

Przycisk "Odkryj" służy do wyszukiwania Kahootów utworzonych i udostępnionych przez innych 

użytkowników.  



 

 

Nauczyciele mogą przeglądać swoją kolekcję Kahoot, klikając przycisk "Biblioteka". Przycisk "Raporty" 

służy do przeglądania raportu o wynikach utworzonych quizów. Przycisk "Grupy" służy do współpracy 

z innymi nauczycielami.    

Przycisk "Udostępnij" służy do dzielenia się stworzonymi Kahootami z innymi. Nauczyciele mogą 

rozpocząć tworzenie własnych quizów klikając na niebieski przycisk "Utwórz" znajdujący się w lewym 

górnym rogu strony. Wcześniej utworzone quizy można przeglądać w sekcji "Moje Kahoots" tuż pod 

przyciskiem "Utwórz".  

 

Rysunek 97. Strona główna Kahoot 

Po kliknięciu na przycisk "Utwórz" pojawia się okno pop-up, jak pokazano na Rysunku 98, w którym 

nauczyciele mogą wybrać szablon Kahoot w zależności od celu użycia. Mogą wybrać opcję "Nowy 

Kahoot", aby dostosować swój własny Kahoot. W tym rozdziale wybrano opcję "Nowy Kahoot" 

poprzez kliknięcie zielonego przycisku "Utwórz".  

 

Rysunek 98. Okno wyskakujące dla opcji szablonów Kahoot 

Rysunek 99. przedstawia stronę, na której można utworzyć Kahoot. W lewej górnej części strony, w 

polu tekstowym "Wpisz tytuł Kahoota..." wpisuje się nazwę Kahoota. Tytuł jest dostosowywany za 

pomocą przycisku "Ustawienia" w zakresie opisu, lokalizacji, języka itp.  



 

 

Pytania są dodawane i wymienione przez ramkę po lewej stronie. "Typ pytania, limit czasu, punkty i 

opcje odpowiedzi są określane w ramce po prawej stronie. Domyślne opcje dla nich są pokazane na 

Rysunku 99.  

 

Rysunek 99. Strona do tworzenia Kahootów 

Pytanie wpisuje się poprzez pole tekstowe, w którym znajduje się napis " Rozpocznij wpisywanie 

swojego pytania" Rysunek 99. Obraz i wideo można dodać do pytania poprzez opcje znajdujące się 

pod pytaniami: " Biblioteka obrazów", "Prześlij obraz" oraz "Link YouTube". Następnie opcje te są 

zaznaczone w czerwonych, niebieskich, pomarańczowych i zielonych polach. Prawidłowa odpowiedź 

jest identyfikowana poprzez kliknięcie na kółko znajdujące się po prawej stronie przycisku, jak 

pokazano na Rysunku 100. poniżej. Odpowiedzi mogą być zapisane jako tekst lub pokazane jako 

obrazek poprzez przycisk obrazka obok kółka użytego dla poprawnej odpowiedzi. Jak widać na 

poniższym rysunku, komunikat "dodaj obrazek jako odpowiedź zamiast tekstu" jest wyświetlany, gdy 

kursor znajduje się nad opcją obrazka. Na przykład, w poniższym przykładzie, zdjęcia miast mogą być 

używane jako opcje zamiast ich nazw w formie tekstu. Wszystkie działania użytkownika w Kahoot są 

automatycznie zapisywane, jak pokazano poniżej na górze strony. 

Kolejne pytania dodaje się za pomocą przycisku "dodaj pytanie" w ramce po lewej stronie. Wcześniej 

utworzone pytania można również dodawać za pomocą przycisku "bank pytań". Utworzone pytanie 

można powielać lub usuwać za pomocą ikon "powiel" i "usuń" znajdujących się po lewej stronie 

każdego pytania.  

Pytania mogą być również powielane lub usuwane za pomocą przycisków "Powiel" lub "Usuń" na 

końcu prawej ramki. Pytania mogą być importowane z istniejących slajdów i arkuszy kalkulacyjnych 

za pomocą przycisków "Importuj slajdy" i "Importuj arkusz kalkulacyjny". Należy pamiętać, że opcja 

"Importuj slajdy" jest przeznaczona dla użytkowników premium. 



 

 

 

Rysunek 100. Tworzenie przykładowego pytania w Kahoot 

Po kliknięciu na przycisk "Dodaj pytanie" Kahoot prosi użytkownika o wybranie rodzaju pytania, które 

chce dodać, jak pokazano na rysunku 101. Typ pytania można również wybrać poprzez opcję "Typ 

pytania" znajdującą się w prawej ramce. Zauważ, że tylko opcje "quiz" i "prawda czy fałsz" są 

darmowe, a pozostałe są dla użytkowników premium. 

 

Rysunek 101. Opcje pytań w Kahoot 

Udostępnianie Kahootów 



 

 

Kiedy Kahoot jest już utworzony zgodnie z oczekiwaniami, jak będzie oglądany przez uczniów, można 

sprawdzić za pomocą przycisku "Podgląd" w prawym górnym rogu strony głównej. Przykładowy 

podgląd znajduje się na Rysunku 102 poniżej.  

 

Rysunek 102. Podgląd quizu w Kahoot 

Jeśli Kahoot jest stworzony zgodnie z oczekiwaniami, proces kończy się przez kliknięcie przycisku 

"Gotowe" w prawej górnej części strony, jak pokazano na rysunku 100. Po kliknięciu na przycisk 

"Gotowe" nauczyciel zobaczy stronę Biblioteka, gdzie kolekcja Kahoot jest wymieniona, jak pokazano 

na rysunku 103 poniżej.  

 

Rysunek 103. Widok biblioteki w Kahoot 

Na stronie Biblioteki utworzony Kahoot można edytować, klikając przycisk "Edytuj". Przycisk 

"Odtwórz" służy do udostępniania utworzonego Kahoot uczniom. Po kliknięciu na przycisk "Odtwórz" 

pojawia się okno pop-up, jak pokazano na Rysunku 104. W oknie tym nauczyciel może wybrać jedną z 

opcji: "Naucz" ("dla wirtualnych klas") lub "Przydziel" ("dla samodzielnego uczenia się"). Jak pokazano 



 

 

poniżej, pierwsza opcja pozwala nauczycielom "grać w grę na żywo razem z uczniami za 

pośrednictwem wideo lub w klasie". Druga opcja pozwala im na "przypisanie gry do uczestników, 

którzy grają w nią we własnym tempie". W tym rozdziale wybrana została opcja "Nauczanie".  

 

Rysunek 104. Opcje udostępniania w Kahoot 

Po wybraniu opcji "Naucz", Kahoot prosi nauczycieli o wybranie spośród opcji "Klasyczny" i "Tryb 

zespołowy", jak również innych opcji gry, takich jak nick i muzyka, jak pokazano na Rysunku 105 

poniżej. Opcje te oferują uczniom możliwość gry jako pojedynczy gracze lub gracze zespołowi. W tym 

rozdziale wybrana została opcja "Klasyczna".  

 

Rysunek 105. Opcje gry w Kahoot 



 

 

Po wybraniu opcji "Klasyczny" wyświetlana jest strona przedstawiona na Rysunku 106. Na tej stronie 

nauczyciele otrzymują PIN do gry, który jest używany przez uczniów, aby dołączyć do gry poprzez 

adres internetowy kahoot.it lub aplikację mobilną Kahoot. Jak pokazano poniżej, PIN gry dla 

przykładowego Kahoota to 1713864. Uczniowie, którzy dołączyli do gry, są wyświetlani wraz ze 

swoimi pseudonimami, jak pokazano na poniższym rysunku (Gracz 1 i Gracz 2). Nauczyciel 

rozpoczyna grę klikając na przycisk "Start" po prawej stronie. 

 

Rysunek 106. Game environment in Kahoot 

Uczniowie będą grać w grę używając PINu do gry wraz ze swoim pseudonimem. Rysunek 107 

pokazuje strony, które wymagają od studentów podania "PINu do gry", a następnie "Pseudonimu".  

 

Rysunek 107. Wejście ucznia do gry w Kahoot 

Po udzieleniu przez uczniów odpowiedzi na pytanie, są oni informowani o tym, czy odpowiedzieli 

poprawnie czy niepoprawnie. Jak pokazano na Rysunku 108 , nauczyciele widzą również liczbę 

uczniów, którzy wybrali każdą z opcji.  



 

 

 

Rysunek 108. Nauczyciel widzi wyniki po odpowiedziach uczniów 

Wyświetlanie wyników 

Nauczyciele mogą przeglądać wyniki Kahootów klikając na "Raporty" na górze strony głównej. Na 

stronie "Raporty" znajdują się wszystkie Kahooty utworzone przez nauczyciela, jak pokazano na 

Rysunku 109. Nauczyciele mogą przejrzeć raport dla każdego Kahoota klikając na nazwę Kahoota lub 

na przycisk "Otwórz".  

 

Rysunek 109. Lista raportów dla utworzonych Kahootów 

Na Rysunku 110 wyświetlany jest przykładowy raport dla Kahoot. Nauczyciele widzą raport jako 

"Podsumowanie". Mogą również przeglądać raporty w kategoriach "Gracze" i "Pytania". W zakładce 

opinie, nauczyciele mogą zobaczyć opinie uczniów, którzy grali w grę, jeśli zaznaczą opcję "Pobierz 

opinie" podczas tworzenia. Korzystając z menu "Opcje raportu" w prawym górnym rogu tej strony, 

nauczyciele mogą pobrać raport jako arkusz kalkulacyjny w formacie xlsx lub zapisać go na dysku 

Google poprzez swoje konto Google. Korzystając z menu "Opcje raportu", nauczyciele mogą 

wydrukować wyniki, wyświetlić inne raporty, wyświetlić Kahoot, dla którego wygenerowano raport 

lub usunąć bieżący Kahoot.  



 

 

 

Rysunek 110. Widok raportu w Kahoot 

Wskazówki dotyczące używania w środowisku nauczania 

Ponieważ Kahoot jest narzędziem do nauki opartym na grze, może być używany w środowiskach 

edukacyjnych w celu ułatwienia nauki i zwiększenia motywacji i zaangażowania uczniów, oprócz 

używania go do celów oceny. Wskazówki dotyczące korzystania z niego w środowiskach 

edukacyjnych są przedstawione poniżej:  

• Ponieważ Kahoot pozwala uczniom zaangażować się w aktywność opartą na 

współzawodnictwie w środowisku uczenia się opartym na grach, może być wykorzystany do 

poprawy motywacji i zaangażowania uczących się. Limity czasowe, punkty i rywalizacja z 

rówieśnikami zapewniają nauczycielom i uczniom motywujące środowisko.  

• Kahoot umożliwia nauczycielom dodawanie obrazów i filmów do pytań w utworzonych 

Kahootach. Ponadto, mogą oni również dodawać obrazy do opcji każdego pytania. Te funkcje 

pozwalają nauczycielom na wzbogacenie możliwości uczenia się poprzez multimedia. Funkcje 

te można wykorzystać do skonkretyzowania abstrakcyjnych pojęć, szczególnie dla uczniów z 

trudnościami w nauce.  

• Kahoot może być używany przez nauczycieli do oceny kształtującej, ponieważ zapewnia im 

synchroniczne wyniki oceny dla każdego pytania. W ten sposób nauczyciele mogą oceniać 

każdy cel nauczania poprzez pojedyncze lub wielokrotne pytania i odpowiednio udzielać 

informacji zwrotnej.  

• Uczniowie mogą być poproszeni o uczestnictwo w ćwiczeniach Kahoot w zespołach. To 

podejście ma potencjał dla uczniów, aby rozwijać ich umiejętności pracy w zespole i interakcji 

z rówieśnikami i uczenia się od nich.  

Przykładowa praktyka 

Jak wyjaśniono w części "Wskazówki do wykorzystania w środowiskach edukacyjnych", Kahoot może 

być wykorzystany do wzbogacenia pytania o elementy multimedialne w postaci wideo i obrazu. Takie 

podejście ułatwia uczniom zrozumienie pojęć, czyniąc je bardziej konkretnymi. Dodatkowo, 

zrozumienie pojęć przez uczniów może być ułatwione przez dostarczenie wskazówek lub 

podpowiedzi w formie wideo lub obrazu w pytaniu. Opcje mogą być również wykorzystane do 

ułatwienia uczniom zrozumienia poprzez dostarczenie im obrazów zamiast tylko tekstu. Dlatego też 

przedstawiono przykładowe ćwiczenie, które ma na celu ułatwić uczącym się zrozumienie zwierząt 

kręgowych i bezkręgowych, jak również ocenić ich koncepcje w tym temacie. Rysunek 111 poniżej 

pokazuje przykładowe pytanie wielokrotnego wyboru w Kahoot przygotowane dla tego celu. 

W tym przykładzie wybranym typem pytania jest quiz, w tym pytanie wielokrotnego wyboru. Jak 

widać, Kahoot jest zatytułowany Klasyfikacja zwierząt. Pytanie brzmi: "Które z poniższych zwierząt 



 

 

jest bezkręgowcem?". Pole tekstowe dla pytania pozwala nauczycielom na wyróżnienie określonej 

części pytania poprzez pogrubienie jej. W tym przykładzie, "zwierzę bezkręgowe" jest przedstawione 

jako pogrubione. Tuż pod pytaniem dodany jest film z YouTube o "zwierzętach kręgowych", aby 

dostarczyć uczniom wyjaśnień (wskazówek) na temat zwierząt kręgowych. Nauczyciel może również 

podać pytanie i opcje w tym filmie, aby ułatwić uczniom zrozumienie pojęcia.   

 

Rysunek 111. Przykładowe pytanie wzbogacone o elementy multimedialne w Kahoot 

Opcje zawierają zdjęcia zwierząt zamiast tekstów, aby nazwy zwierząt, które dla niektórych uczniów 

mogą być pojęciami abstrakcyjnymi, stały się bardziej konkretne. W ten sposób uczący się mają 

szansę zbadać anatomię zwierząt przedstawionych w opcjach na podstawie wyjaśnień zawartych w 

filmie. W ten sposób, zamiast nazw zwierząt używane są obrazki kota, ślimaka, kurczaka i psa. 

Obrazki mogą zostać dodane z biblioteki obrazków w Kahoot. Biblioteka ta jest jednak dostępna tylko 

dla użytkowników premium. Z tego powodu w razie potrzeby można użyć darmowych zdjęć z 

otwartych źródeł, takich jak pixabay.com. Prawidłowa odpowiedź, czyli obrazek paznokcia w tym 

pytaniu, jest wskazywana przez kliknięcie na kółko po prawej stronie opcji. 

Dodane pytanie może być dostosowane do potrzeb użytkownika poprzez ramkę po prawej stronie. 

Jako opcja domyślna, "Typ pytania" jest wybrany jako "Quiz".  Limit czasu" ustawiony jest na 4 

minuty, ponieważ uczniowie będą mieli za zadanie obejrzeć film. Podgląd przygotowanego Kahoot 

jest pokazany na Rysunku 112 poniżej: 



 

 

 

Rysunek 112. Podgląd przykładowego Kahoot



 

 

Rozdział 5 - Narzędzia do projektowania wizualnego dla osób z 

trudnościami w uczeniu się 

TinkerCad 

Cel narzędzia 

Tinkercad to internetowe narzędzie do projektowania trójwymiarowego (3D), oferowane przez firmę 

Autodesk. Użytkownicy mogą korzystać z elementów projektu dostępnych w bibliotece, 

dostosowywać je do swoich celów lub tworzyć własne projekty. Tinkercad może być używany po 

bezpłatnej rejestracji i umożliwia użytkownikom współpracę i dzielenie się swoimi projektami ze 

społecznością. Posiada bogatą bibliotekę zawierającą projekty stworzone i udostępnione przez 

społeczność dla innych użytkowników, do których mają dostęp i z których mogą korzystać. 

Użytkownicy mogą uzyskać różne cyfrowe dane wyjściowe projektów 3D stworzonych przez siebie 

lub innych członków społeczności i korzystać z usług druku 3D, jeśli ich potrzebują. Tinkercad może 

być używany z typowym komputerem i aktualną przeglądarką internetową, bez potrzeby stosowania 

dodatkowego oprogramowania lub sprzętu. 

Jak korzystać 

Interfejs 

Po bezpłatnej rejestracji w programie Tinkercad wyświetlany jest pulpit nawigacyjny przedstawiony 

na rysunku 1. Na pulpicie widoczne są utworzone projekty. Nowe miejsce pracy jest tworzone 

poprzez kliknięcie na "Create new design". Tinkercad może być używany nie tylko do projektowania 

3D, ale także do projektowania obwodów elektrycznych i bloków kodu. Ta część obejmuje użycie 

modułu projektowania 3D. 

 

Rysunek 113. Pulpit nawigacyjny w Tinkercad 

Domyślna strona startowa projektu jest pokazana na Rysunku 113. W przypadku projektu 

początkowego strona startowa jest pusta. Strona ta zawiera głównie kopiowanie, powielanie i 



 

 

klasyfikację obiektów, płaszczyznę roboczą, narzędzie do orientacji płaszczyzny roboczej oraz listę 

predefiniowanych kształtów. Wstępnie zdefiniowane kształty mogą być dodawane do płaszczyzny 

roboczej metodą "przeciągnij i upuść".  

 

 

Rysunek 114. Domyślna strona startowa projektu 

Orientacja i powiększanie 

Sześcian znajdujący się w lewej górnej części strony, jak pokazano na Rysunku 115, można przesuwać 

za pomocą myszy, aby oglądać projekt 3D na płaszczyźnie roboczej z różnych perspektyw. Opcje 

przeglądania są następujące: 

• Ikona "Home" służy do powrotu do widoku domyślnego.  

• Kursor myszy jest przesuwany poprzez kliknięcie prawego przycisku myszy, aby poruszać 

się w obrębie widoku.  

• Przyciski + i - służą do powiększania widoku.   

• Użytkownicy mogą przechodzić z widoku "Perspektywa" do widoku "ortograficznego". 

Pozwala to użytkownikom na wybór pożądanych widoków 2D i 3D.  

Jak widać w lewej górnej części strony, sześcian, na którym zaznaczone są kierunki, może być 

przesuwany prawym przyciskiem myszy, a płaszczyzna robocza może być oglądana z różnych 

perspektyw. W przypadku pomyłki użytkownik może powrócić do widoku domyślnego za pomocą 

przycisku "widok główny" znajdującego się w górnej części części "nawigacji". 



 

 

 

Rysunek 115. Orientacja i powiększanie powierzchni roboczej 

Przesuwanie i modyfikowanie obiektów 

"Pudełko" można modyfikować za pomocą narzędzia "linijka", jak pokazano na Rysunku 116. 

Położenie i wymiar mogą być modyfikowane w zakresie osi X, Y i Z. Można to zrobić na dwa sposoby: 

• Zmiana rozmiaru odbywa się poprzez przesuwanie białych pól, które pojawiły się na 

kształtach po ich zaznaczeniu lewym przyciskiem myszy. 

• Liczby w polach pojawiające się obok kształtów można zmieniać wpisując nowe wartości 

z klawiatury.   

• Kąty w trzech osiach można dostosować za pomocą łuku nad kształtami. 

• Można zmieniać różne parametry w widoku "Kształt" otwieranym po kliknięciu na 

obiekt.  

• Położenie obiektu można zmieniać w osiach X-Y przesuwając go za pomocą myszy. 

Natomiast zmiana położenia w osi Z może być dokonana poprzez przesunięcie stożka 

nad każdym obiektem.   

Rysunek 117 przedstawia zmodyfikowane kształty podstawowe pod względem kształtu, kąta i 

położenia przy użyciu różnych parametrów.  

 

 



 

 

 

Rysunek 116. Linijka i zmiana wymiarów przedmiotu 

 

Rysunek 117. Różne obiekty z biblioteki 

Powielanie i wyrównywanie obiektów 

Tinkercad umożliwia powielanie utworzonych obiektów. Na rysunku 118 żółta ramka została 

powielona z ramki czerwonej. Można to zrobić za pomocą przycisków "kopiuj" lub "duplikuj" 

znajdujących się w lewej górnej części strony po zaznaczeniu obiektu.  

 



 

 

 

Rysunek 118. Powielanie obiektów 

Podczas pracy na wielu obiektach, użytkownicy mogą potrzebować pewnych wyrównań na 

płaszczyźnie roboczej. Wszystkie obiekty są zaznaczane poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy, 

a następnie klikamy przycisk wyrównaj, aby wyrównać obiekty. Rysunek 119 pokazuje siedem 

obiektów, które mają zostać wyrównane. Żądane wyrównanie można wykonać poprzez kliknięcie na 

czarne kropki na kształcie.  



 

 

 

Rysunek 119. Wyrównanie obiektów 

Grupowanie obiektów i tworzenie otworów 

Tinkercad pozwala na używanie obiektów w dwóch formach jako "bryła" i "otwór". Nowe obiekty z 

otworami mogą być tworzone poprzez użycie obiektów typu bryła i otwór razem. Aby uzyskać widok 

przedstawiony na Rysunku 120, należy wykonać następujące kroki:  

• Obiekty są nakładane na siebie w pożądany sposób, aby je połączyć.  

• Obiekt, który ma zostać usunięty, wybieramy w menu "kształt" jako "otwór" zamiast 

"bryła".  

• Oba obiekty są zaznaczone przez naciśnięcie klawisza "shift".  

• Obiekty wybrane jako bryła i otwór są grupowane za pomocą polecenia " grupuj".  

Płaszczyzna robocza 3D domyślnie pozwala na pracę w osi X-Y. Jak pokazano na Rysunku 121, 

domyślna oś robocza może być zmieniona na X-Z lub Y-Z za pomocą przycisku "płaszczyzna robocza". 

Te opcje zmiany osi są szczególnie potrzebne w projektach z wieloma obiektami. 



 

 

 

Rysunek 120. Łączenie obiektów i tworzenie otworów 



 

 

 

Rysunek 121. Obszar roboczy 

Dodawanie tekstu do obszaru roboczego 

Tinkercad umożliwia dodawanie tekstów do projektów w formie 2D lub 3D. Tekst, dodawany do 

płaszczyzny roboczej metodą "przeciągnij i upuść", tak jak w przypadku innych obiektów, może być 

traktowany jako obiekt specjalny, a jego zawartość może być dowolnie określana. Atrybuty obiektu, 

takie jak kolor, rodzaj czcionki itp. mogą być dostosowywane tak, jak w przypadku innych obiektów. 

Ponadto tekst można oglądać z różnych perspektyw w trzech osiach, jak pokazano na rysunku 122. 

Wysokość tekstu w osi X-Y można określić, przesuwając nad nim stożek.   

 



 

 

 

Rysunek 122. Dodawanie tekstu do obszaru roboczego 

Wskazówki dotyczące używania w środowiskach edukacyjnych 

Tinkercad posiada kilka cech, które mogą być wykorzystane w środowiskach edukacyjnych. 

Użytkownicy w roli nauczycieli mogą stworzyć własną wirtualną przestrzeń i zaprosić do niej uczniów.  

Studenci wspólnie tworzą projekty lub modyfikują wcześniej stworzone projekty w wirtualnych 

klasach. Ponieważ jest to oprogramowanie oparte na przeglądarce i nie wymaga żadnego 

dodatkowego oprogramowania ani sprzętu, może być używane do nauki zarówno w klasie, jak i poza 

nią. Uczniowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności myślenia trójwymiarowego i 

kreatywności poprzez tworzenie i dostosowywanie trójwymiarowych projektów od podstawowych 

do bardziej skomplikowanych kształtów. Ponadto, mogą oni uczestniczyć w działaniach projektowych 

we współpracy z rówieśnikami, pod nadzorem nauczycieli, niezależnie od czasu i miejsca. 

Szeroka gama narzędzi projektowych jest oferowana uczniom od "podstawowych kształtów" do 

bardziej skomplikowanych, jak pokazano na Rysunku 123, w zależności od umiejętności uczniów w 

zakresie ich użytkowania. Z tego powodu Tinkercad ułatwiłby uczniom zrozumienie podstawowych 

kształtów i ich atrybutów, a także ich różnicowanie na podstawie podobieństw i różnic. Pozwala 

uczniom projektować w ich własnym tempie i pomaga doskonalić umiejętność myślenia.  

Tinkercad ma wiele zalet, ponieważ jest dostępny online i oparty na przeglądarce internetowej. 

Projekty są zapisywane natychmiast po wykonaniu czynności przez użytkownika, co umożliwia 

uczniom kontynuowanie pracy nad projektami poza salą lekcyjną, kiedy tylko tego potrzebują. 

Ukończone projekty mogą być udostępniane zarówno nauczycielom jak i kolegom z klasy w celu 

uzyskania ich opinii.  

Tinkercad jest darmowym, internetowym, łatwym w użyciu narzędziem do projektowania 3D dla 

wszystkich uczniów z różnych poziomów zaawansowania i pozwala im na tworzenie własnych 

materiałów 3D. Dlatego może być używany do wzbogacenia możliwości uczenia się, które ułatwiają 

uczniom współpracę i kreatywność.  

Przykładowa praktyka 

Rysunek 123 przedstawia projekt udostępniony przez użytkownika dla innych użytkowników 

programu Tinkercad. Model "Mars Land Rover" został stworzony i udostępniony publicznie przez 



 

 

użytkownika. Inni użytkownicy mogą wnieść swój wkład do tego projektu poprzez swoje opinie. Poza 

tym, inni użytkownicy mogą modyfikować udostępnione projekty w oparciu o swoje potrzeby i cele.   

 

Rysunek 123. Galeria projektów od społeczności 

Studenci mogą dzielić się swoimi projektami ze społecznością w bibliotece w Tinkercad. Rysunek 124 

przedstawia przykładowy projekt udostępniony przez społeczność innym użytkownikom. Studenci 

mogą wystawiać swoje portfolio projektowe, jak w sali wystawowej, a nauczyciele mogą śledzić 

postępy swoich uczniów. Projekty mogą być przechowywane jako publiczne lub prywatne, w 

zależności od preferencji użytkowników. Po podzieleniu się nimi ze społecznością, studenci otrzymają 

informację zwrotną i będą mogli poprawić swój projekt we współpracy z nimi. W ten sposób studenci 

mają okazję do poprawy swoich umiejętności komunikacji i współpracy. 



 

 

 

Rysunek 124. Przykładowy projekt udostępniony publicznie 

Diagrams 

Cel narzędzia 

Diagrams, dawniej znany jako draw.io, to opensource'owy, oparty na przeglądarce internetowej i 

darmowy serwis do rysowania dwuwymiarowego (2D). Użytkownicy mogą samodzielnie rysować 

podstawowe kształty, jak również korzystać z gotowych szablonów, zmieniając je zgodnie ze swoimi 

potrzebami i tworzyć własne projekty. Ponieważ Diagramy są oparte na przeglądarce internetowej, 

mogą być używane na prawie wszystkich obecnych przeglądarkach desktopowych bez konieczności 

instalacji dodatkowego oprogramowania. Dzięki możliwości integracji z popularnymi usługami w 

chmurze, takimi jak Google Drive, Dropbox, OneDrive, Github, bardzo łatwo jest przechowywać 

projekty i mieć dostęp do przygotowanych projektów z różnych miejsc. Możliwe jest zapisywanie 

projektów dwuwymiarowych na komputerze osobistym lub korzystanie z usług w chmurze. Oznacza 

to, że możesz wydrukować swój rysunek, pobrać jego cyfrową wersję na swój komputer osobisty lub 

przechowywać go w usługach w chmurze. Możliwość utraty danych podczas przerwanych prac jest 

zminimalizowana dzięki funkcji automatycznego zapisu. Oprogramowanie desktopowe Diagrams 

można pobrać opcjonalnie, a projekty mogą być wykonywane na komputerze lokalnym bez 

konieczności połączenia z Internetem. 



 

 

Cechy takie jak łatwość użytkowania, wsparcie dla usług w chmurze i opcje edycji, Diagrams jest 

korzystną usługą dla potrzeb edukatorów do tworzenia materiałów edukacyjnych. 

Jak korzystać z Diagrams? 

Serwis Diagrams, z którego będziemy korzystać do rysunków dwuwymiarowych, jest dostępny na 

stronie Diagrams.net. Można się tam zarejestrować za darmo lub zalogować się do systemu za 

pomocą posiadanych już kont w chmurze, jeśli takie posiadamy. Rysunek 125 przedstawia ekran 

logowania. Przyciskiem "Start" uruchamiany jest serwis dla pierwszego rysunku. Link "Pobierz" może 

być użyty dla wersji desktopowej. W tym rozdziale użyta zostanie wersja przeglądarkowa. 

 

Rysunek 125. Strona główna Diagrams 

Wstęp 

Integracja z wybraną usługą w chmurze jest zapewniona, aby korzystać z usług w chmurze. Jeśli nie 

chcesz korzystać z usługi w chmurze, możesz przejść do interfejsu rysunkowego, klikając link 

"Zdecyduj później". Rysunek 126 pokazuje opcje dotyczące sposobu zapisania pierwszego projektu. 

Na tym etapie można wybrać nazwę projektu i typ pliku. 

 

 

Rysunek 126. Opcje zapisywania projektu 

 



 

 

Interfejs 

Po podjęciu decyzji, gdzie zapisać projekt, użytkownika wita standardowy interfejs pokazany na 

Rysunku 127. Jak w standardowym programie, w górnej kolumnie znajdują się główne menu, po 

lewej stronie narzędzia, a po prawej sekcja "właściwości". 

 

Rysunek 127. Interfejs Diagrams  

Dodawanie i edytowanie kształtów 

Interfejs zawiera podstawowe elementy, takie jak menu, gotowe do użycia kształty, strzałki i linie. 

Aby dodać nowy kształt, kształty w zakładce "ogólne" po lewej stronie mogą być dodawane do strony 

poprzez "przeciągnij i upuść" lub przycisk "+" w górnej linii. Opcje dodawania kształtów 

przedstawione są na Rysunku 128. 

 

Rysunek 128. Opcje dodawania kształtu 



 

 

Rysunek 129 przedstawia prosty rysunek prostokąta. Na kształtach w diagramach można wykonywać 

dwa rodzaje operacji. Pierwsza z nich polega na wybraniu kształtu w celu zmiany jego właściwości. 

Rozmiar kształtu można zmienić za pomocą małych kropek, które pojawiają się po kliknięciu na nim. 

Kopię kształtu w danym kierunku można uzyskać klikając myszką na małe strzałki. Ponadto małe znaki 

x, które pojawiają się po najechaniu myszką na kształt, reprezentują punkty połączenia z innymi 

kształtami. Dodatkowo małe znaki x, które pojawiają się po najechaniu myszką na kształt, 

reprezentują punkty połączenia z innymi kształtami. Klikając myszką na małe strzałki, można uzyskać 

kopię kształtu w tym kierunku i automatycznie narysować linię łączącą oba kształty. 

 

Rysunek 129. Przykład rysowania prostokąta 

Klikając na dodane kształty, można je dostosować w trzech głównych pozycjach. Pierwszym z nich jest 

"styl" dla właściwości figuralnych kształtu. Zasadniczo, istnieją parametry takie jak kolory wypełnienia 

i linii, styl linii i grubość. W zakładce "Tekst" można edytować dodany tekst, klikając na dowolny 

kształt lub linię. Czcionka, rozmiar czcionki, wyrównanie postu to tylko niektóre z opcji w tej sekcji. W 

zakładce "Rozmieszczenie" można edytować wymiary kształtów. Na Rysunku 130 przedstawiono 

opcje dostosowywania kształtów i linii. Ponadto, gdy zaznaczonych jest więcej niż jeden kształt, 

aktywowana jest również opcja wyrównania kształtów. 



 

 

 

Rysunek 130. Opcje edycji kształtu 

Linie 

Jednym z największych atutów diagramów jest łatwość tworzenia linii łączących kształty. Istnieją 

różne rodzaje linii, jak widać na Rysunku 131. Można używać takich typów linii jak "linia prosta", "linia 

zakrzywiona" oraz regulowana "linia prosta". Linie mogą być zmieniane poprzez przeciąganie i 

upuszczanie. Dodatkowo, kształty strzałek na końcu linii mogą być zmieniane w zależności od 

potrzeb. 

 

Rysunek 131. Rodzaje linii 

Biblioteka 

Diagrams oferuje bogatą bibliotekę. Dzięki opcjom takim jak " ogólne", " różne", " podstawowe" w 

lewym panelu, można wybrać potrzebne obiekty z kategorii, która najlepiej odpowiada potrzebom 

użytkownika. Biblioteki, które mają być wyświetlane na ekranie, można wybrać za pomocą przycisku " 

więcej kształtów..." znajdującego się na dole. Użytkownicy mogą również stworzyć własną bibliotekę 

obiektów, przeciągając swoje ulubione kształty do sekcji "scratchpad". Osobista biblioteka jest bardzo 

funkcjonalną funkcją. Rysunek 132 pokazuje kilka przykładów biblioteki kształtów. 



 

 

 

Rysunek 132. Biblioteka kształtów 

Opcjonalnie Diagrams oferuje swoim użytkownikom nie tylko pojedyncze obiekty, ale także gotowe 

diagramy. Oprócz podstawowego schematu organizacyjnego, do obszaru roboczego można dodać 

wiele gotowych do użycia projektów, takich jak diagram venn'a czy diagram przepływu. W tym celu z 

menu głównego należy wykonać kroki "Układ> Wstaw> Szablon". Przykład szablonów można 

zobaczyć na Rysunku 133. 

 

Rysunek 133. Szablony 

 

 



 

 

Zapisywanie projektu 

Istnieje wiele sposobów na zapisanie stworzonego projektu. Z menu " Plik", za pomocą polecenia 

"Zapisz", można uzyskać dostęp do opcji, gdzie i w jakim typie pliku projekt zostanie zapisany. Jak 

widać na Rysunku 133, projekt może być zapisany w różnych typach plików i pobrany do usług w 

chmurze lub na komputer lokalny. 

 

Rysunek 134. Zapisywanie projektu 

Wskazówki do wykorzystania w środowiskach edukacyjnych 

Diagrams to nie tylko narzędzie do rysowania 2D, ale także aplikacja (aplikacja internetowa) z 

narzędziami do współpracy i innymi funkcjami usług w chmurze. Oferuje swoim użytkownikom 

możliwość rysowania podstawowych kształtów. Dzięki łatwości obsługi jest wygodną platformą dla 

instruktorów i studentów, zarówno z prostymi kształtami, jak i z bogatymi możliwościami 

bibliotecznymi. Może być używany nie tylko jako tablica do rysowania, ale także jako potężne 

oprogramowanie do tworzenia map myśli. W ten sposób zarówno instruktorzy, jak i studenci mogą 

mieć bogate doświadczenie w nauce. Mapy myśli są bardzo potężne narzędzia do konceptualizacji 

złożonych informacji. Oferuje funkcjonalne narzędzia i konfigurowalną bibliotekę, aby ujawnić 

kreatywność użytkowników. Za pomocą tych narzędzi, instruktorzy i studenci będą mogli wykorzystać 

swoją energię do rozwiązywania problemów, a nie spędzać czas na technicznych szczegółach. Główne 

obszary zastosowań programu Diagrams można wymienić w następujący sposób: 

• Szybkie kształty 

• Linie pokazujące zależności między kształtami 

• Bogate opcje dostosowywania kształtów i linii 

• Tworzenie spersonalizowanej biblioteki kształtów 

• Bogate opcje szablonów 

• Zalety technologii chmury, szeroki zakres lokalizacji zapisu i opcji typów plików 

Przykładowa praktyka 

Poniżej przedstawiono kilka prostych projektów. Na rysunku 135, po lewej stronie, wizualizacja 

głównego przedmiotu zainteresowania projektu o nazwie "e-Dys Learn", który jest prowadzony na 



 

 

temat trudności w uczeniu się. Rysunek ten jest przykładem wykorzystania właściwości takich jak 

typy linii, kształty i kolory kształtów. Po prawej stronie podana jest przykładowa relacja z kierunkami 

strzałek. 

 

Rysunek 135. Proste diagramy 

Na rysunku 136 znajduje się prosty schemat organizacyjny. Kształt ten został dodany z biblioteki, a 

tekst, kolor kształtu i style linii w nim zostały zmienione. Na rysunku 137 wykorzystano szablon 

diagramu Venn znajdujący się w bibliotece. Rysunek 138 przedstawia diagram sieciowy przygotowany 

dla informatyka z biblioteki. Dla tego diagramu wykorzystano gotowe do użycia w bibliotece linie. 

 

Rysunek 136. Prosty schemat organizacyjny 

 



 

 

 

Figure 137. Diagram Venn'a 

 

Rysunek 138. Schemat sieci komputerowej 

Rozdział 6 - Platformy cyfrowe do współpracy 
Web 2.0 umożliwił użytkownikom współpracę, interakcję i dzielenie się informacjami za 

pośrednictwem Internetu. Nowe technologie sieciowe pojawiają się intensywnie. Mimo, że 

czynnikiem determinującym powstające aplikacje nie były cele edukacyjne, umożliwiają one 

stworzenie wirtualnego środowiska dla działań związanych z nauczaniem i uczeniem się. Integracja 

technologii w środowisku edukacyjnym ma miejsce od dziesięcioleci. Jednak stworzenie 



 

 

"autentycznego środowiska uczenia się opartego na współpracy i zadaniach" nie zawsze jest osiągane 

(Reeves, Herrington, & Oliver, 2004). Wybór odpowiednich narzędzi i zastosowanie metod 

pedagogicznych jest kluczowe dla wykorzystania aplikacji internetowych. Platformy te mogą 

zapewnić możliwość zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych. 

Jak twierdzi Elias (2004), uczniowie, którzy mają problemy z nauką, doświadczają trudności w 

relacjach społecznych. Wirtualne środowisko współpracy może zapewnić odpowiednie warunki dla 

interakcji uczeń-uczeń i uczeń-nauczyciel. Nauczyciele muszą podjąć się nowych ról, aby stworzyć 

autentyczną atmosferę, takich jak "aktywne ułatwianie, koordynacja, zarządzanie i udzielanie 

korepetycji" (Bjekić, Obradović, Vučetić, & Bojović, 2014). Udowodnienie treści nie byłoby 

odpowiednie dla bogatego środowiska uczenia się. Szczególnie treści oparte na tekstach będą 

zwiększać obawy i bariery związane z trudnościami w uczeniu się uczniów (Woodfine, Nunes, & 

Wright, 2008). Gdy częścią nauczania są ćwiczenia tekstowe, technologie wspomagające mogą być 

wykorzystywane do czytania, pisania i ortografii. 

Chmura obliczeniowa  

Padlet 

Cel narzędzia 

Padlet to aplikacja online, która pozwala użytkownikom zbierać notatki, linki, obrazy i filmy na 

wirtualnej tablicy, aby zebrać pomysł na dowolny temat. Umożliwia modyfikowanie i udostępnianie 

stworzonych prac online. Padlet oferuje kilka opcji tablic, takich jak oś czasu, siatka, mapa, itp. Te 

wszystkie rodzaje tablic i ścian nazywane są "Padlet". Użytkownicy mogą tworzyć 3 Padlet 

swobodnie. Istnieją różne plany dla płatnego członkostwa. 

Ponieważ Padlet posiada funkcje interakcji i współpracy na ścianach, nauczyciele i studenci mogą 

używać go do nauczania i uczenia się. Studenci mogą współdziałać na Padlecie, aby pracować razem 

nad stosowanym tematem przez swoich nauczycieli. Współpraca online odbywa się bez ograniczeń 

czasowych i przestrzennych. 

Jak korzystać 

Strona główna programu Padlet jest wyświetlana po wpisaniu www.padlet.com. Pokazuje ona osiem 

typów zadań programu Padlet. W zakładce "Produkt" znajduje się przegląd aplikacji. Możesz 

zarejestrować się klikając przycisk " Zarejestruj się za darmo". Do rejestracji akceptowane są konta 

Google, Microsoft i Apple. Możesz też użyć swojego adresu e-mail, aby utworzyć konto Padlet. 

http://www.padlet.com/


 

 

  

 

Darmowa wersja pozwala na stworzenie 3 Padletów. Istnieją jednak 3 wersje członkostwa premium, 

takie jak osobiste (Padlet Pro), biznesowe (Padlet Briefcase) i szkolne (Padlet Backpack). Możesz 

korzystać z tych członkostw premium przez 30 dni próbnych swobodnie. Aby zapoznać się z 

narzędziem, przegląd darmowej wersji będzie realizowany. 

Po zarejestrowaniu konta możesz zacząć od kliknięcia "utwórz Padlet". Możesz też dołączyć do 

Padleta, który jest już stworzony przez innych. Musisz mieć adres URL Padleta.   

  

 

Kiedy chcesz stworzyć swój Padlet, klikasz " stwórz Padlet". Jak już wcześniej wspomniano, istnieje 8 

rodzajów Padletów. Wybierasz opcję, która pasuje do Twoich potrzeb. Małe obrazki i krótkie 

objaśnienia dadzą Ci ogólne pojęcie o tych typach.    



 

 

 

Jako przykład zadań Padleta, wybieramy "oś czasu". Po jego utworzeniu pojawi się zakładka z 

ustawieniami. Możesz zmienić tytuł i opis dla swojego Padleta. Aby zaprosić innych do przyłączenia 

się do tego samego Padleta, kopiujesz i udostępniasz adres URL Padleta klikając "kopiuj do schowka".  

 



 

 

Zaczynasz budować swój Padlet klikając symbol "+". Padlet oferuje wiele opcji, aby wzbogacić swój 

post, takich jak obraz, wideo, audio, link, wyszukiwanie w sieci, itp. 

 

 

Wskazówki dotyczące wykorzystania w środowisku nauczania 

Zapewnienie narzędzi technologii wspomagającej do czytania, pisania i ortografii 

Jeśli zajęcia edukacyjne obejmują czytanie lub pisanie, można polecić odpowiednie narzędzia 

uczniom, którzy mają trudności w nauce. Istnieje wiele aplikacji internetowych, które mogą być 

pomocne, gdy uczniowie mają trudności z czytaniem, pisaniem lub ortografią.  

Ułatwianie i kontrola nad procesem uczenia się 

Padlet pozwala użytkownikom mieć kontrolę nad filtrowaniem treści. Możesz aktywować funkcję 

"Wymagaj zatwierdzenia". Możesz też często sprawdzać zawartość. Ponieważ nauczyciele pełnią rolę 



 

 

facylitatora w nauce online, uczniowie muszą być monitorowani i kierowani podczas procesu uczenia 

się. Dodatkowo, możesz włączyć "funkcje publikowania", aby obserwować wkład każdego studenta.  

 

Systemy zarządzania nauczaniem 

Google Classroom 

Cel narzędzia 

Jest to darmowy system zarządzania nauczaniem (LMS), który pomaga organizować nauczanie i 

uczenie się w wirtualnym środowisku. Po utworzeniu klasy w Google Classroom można tworzyć 

moduły jako sekcje do wykonywania zadań w trybie tygodniowym. Pozwala to na przydzielanie zadań 

domowych i zadawanie pytań, które studenci mogą omawiać i dzielić się pomysłami. Dodatkowo, 

materiały kursowe są udostępniane za pośrednictwem wirtualnej klasy.    

Jak korzystać 

Google Classroom to darmowy system LMS. Wystarczy mieć konto na Gmailu. Google Classroom 

wybierasz z aplikacji Google po zalogowaniu się na swoje konto. Klikasz symbol "+", aby utworzyć 

klasę. 



 

 

 

Strona główna klasy zostanie załadowana po wpisaniu tytułu klasy. Na stronie głównej można 

umieszczać ogłoszenia o zajęciach oraz posty studentów. 

 

Możesz zaprosić swoich studentów do klasy, dodając ich adresy e-mail. Możesz też udostępnić link z 

zaproszeniem. Jeśli chciałbyś prowadzić zajęcia z kolegami, możesz dodać nauczycieli do klasy. 

 



 

 

Zakładka "Praca klasowa" zawiera wszystkie funkcje, które można dodać do klasy. Możesz zbierać 

zadania lub przeprowadzać quizy w wirtualnej klasie. Można również udostępniać dokumenty. Jeśli 

chcesz mieć moduły, które zawierają zajęcia na każdy tydzień, możesz użyć "tematu" dla każdego 

modułu. 

 

 

 



 

 

Kiedy chcesz, aby Twoi uczniowie dyskutowali na jakiś temat, zadajesz pytanie w klasie. Uczniowie 

piszą posty lub odpowiadają na posty kolegów z klasy. Pozwala to na stworzenie forum dyskusyjnego 

do współpracy i burzy mózgów. Ponieważ wybrano "Tydzień 1", pytanie jest wymienione w tym 

module. 

 

  

 

Wszystkie materiały szkolne będą udostępniane za pośrednictwem klasy. Studenci mają do nich 

dostęp, kiedy ich potrzebują. Wybierasz odpowiedni moduł, aby prawidłowo sklasyfikować 

dokumenty.  

 

Jak już wspomniano, możesz zbierać zadania w klasie. Możesz dodać rubrykę, w której studenci 

potwierdzą, jak zadanie będzie oceniane.  



 

 

 

Wskazówki do wykorzystania w środowisku nauczania 

Ułatwianie i kontrola nad procesem uczenia się 

Rolą nauczyciela w środowisku nauczania online jest ułatwianie procesu, który ma miejsce. Możesz 

przeglądać posty studentów. Twoja informacja zwrotna pomoże ukierunkować dyskusję na 

zamierzony cel. 

 

 



 

 

Podsumowanie 

Zdigitalizowany świat dostarcza nam wielu korzyści. Korzyści te mają cechy wzmacniania nauczycieli 

w osiąganiu różnych celów nauczania, jak również wzbogacania środowisk edukacyjnych. Wymagane 

jest doskonalenie kompetencji technologicznych i umiejętności integracji technologii u nauczycieli w 

okresie przed- i doskonalenia zawodowego, aby z powodzeniem włączyć te korzyści do środowiska 

edukacyjnego. Różnorodne organizacje zaproponowały kilka modeli poprawy tych umiejętności. W 

oparciu o te modele, doskonalenie umiejętności nauczycieli umożliwiłoby integrację technologii z 

edukacją. Ponadto, koniecznością dla udanej integracji technologii jest również poprawa 

świadomości nauczycieli przed i w trakcie pracy o różnych narzędziach, wiedzy i umiejętności na 

temat ich cech i jak je wykorzystać.  

W tej części książki przedstawiono kilka narzędzi internetowych opracowanych do różnych celów. 

Szczegółowo wyjaśniono na przykładach, jak można z nich korzystać w łatwiejszy sposób i które 

narzędzia mogą być najlepszym wyborem w przypadku zróżnicowanych celów nauczania i trudności 

w uczeniu się. W związku z tym, narzędzia wprowadzone w tej części zostały podzielone na 

następujące kategorie: narzędzia do tworzenia materiałów multimedialnych dla osób z trudnościami 

w uczeniu się, narzędzia do cyfrowej oceny dla osób z trudnościami w uczeniu się oraz środowiska 

wirtualne i narzędzia współpracy.  
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