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Indywidualizacja w nauczaniu, zwłaszcza z uczniem

niepełnosprawnym (ze SPE) w dzisiejszej szkole powinna

stanowić zasadę nauczania, normę postępowania dydaktycznego

wszystkich nauczycieli wobec uczniów, która pozwoli realizować
wyznaczone cele nauczania. W warunkach pracy stacjonarnej,

indywidualizację stosujemy na różne sposoby  w zależności od

obszarów nauczania i uczenia się. W edukacji zdalnej

indywidualizacja pracy co do zasady powinna zostać zachowana,

ale zmieniają się obszary, w których jej używamy.

W edukacji stacjonarnej lekcja często realizowana jest

wielopoziomowo. Uczniowie ze SPE często pracują niezależnie od

pozostałej części klasy, w grupach, zespołach, dzięki temu we

własnym tempie i zgodnie z poziomem możliwości mogą
realizować wyznaczone zadania. W tej formie uczniowie

swobodnie kontaktują się ze sobą, dyskutują, dzielą
doświadczeniem i mimo różnic w uzdolnieniach czy wiedzy

wspólnie realizują treści. 
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Nauczyciel tworząc grupy zadaniowe, może także

tworzyć takie, w których uczniowie mają podobny

poziom wiedzy i umiejętności. Może wziąć pod uwagę
temperament oraz poziom wysiłkowy dziecka tak, by

stawiać przed nim zadania o odpowiednio dobranym

poziomie stopnia trudności, zwłaszcza podczas

ćwiczeń i powtórzeń.

Możliwość dostosowania realizowanych treści do

wymagań i potrzeb ucznia. Wykorzystanie edukacji

rówieśniczej uczniów, którzy szybciej opanowali

treści nauczania w utrwalaniu i poszerzaniu wiedzy

tych, którzy mają trudności. Motywacja i aktywność
uczniów podczas realizacji zadania. Minus, to

mniejsza kontrola nad przebiegiem pracy uczniów.

Bierność uczniów mających większe problemy na

wczesnym etapie pracy. W pracy zdalnej korzystając

z narzędzi, jakie udostępnia Zoom lub Microsoft

Teams, także można tworzyć grupy i zespoły, jednak

znacznie spada kontrola nauczyciela nad postępami

dzieci. Problemem w edukacji zdalnej jest także praca

we własnym rytmie a właściwie odpowiednie

ustawienie tego zegara. W sali klasowej nauczyciel

wyznaczając ramy czasowe wspiera jednocześnie

podopiecznego w realizacji zadania; w edukacji

zdalnej jest to trudne, bo wiele składowych pozostaje

poza kontrolą edukatora, choćby samopoczucie

ucznia (każdy może mieć „słabszy dzień”).

Większy problem stanowi w edukacji zdalnej

stosowanie metod wielozmysłowego uczenia się
(polisensoryzm) – obok wykorzystania programów

edukacyjnych, gier dydaktycznych, prezentacji

multimedialnych; trudniej jest wykorzystywać
metody interaktywne, gdzie dużą rolę odgrywa

kontakt bezpośredni nauczyciela z uczniem.

TIK daje możliwości wykorzystania wielu możliwości,

które oferuje dobrze skonstruowana platforma

edukacyjna, gra czy program edukacyjny, odbiera

jednak bezpośredniość i natychmiastowość reakcji

nauczyciela, która czasami daje dziecku większe

poczucie bezpieczeństwa.

Zarówno w edukacji zdalnej, jak i w bezpośredniej

nauczyciel nadal może stawiać przed uczniem

zadania wysoce zindywidualizowane, z wyraźną
strukturą mieszczącą się w granicach możliwości

podopiecznego, trudnością może być jednak zdalna

ocena tych możliwości.

Inne metody indywidualizacji pracy oraz narzędzia

właściwie mogą zostać zachowane i realizowane jak

w kontakcie bezpośrednim. Nadal można dzielić
zadania na mniejsze, łatwiejsze do realizacji,

wykorzystywać metody naprowadzania na

odpowiedź, korzystania z lekcji odwróconych czy

autotestów, które w edukacji zdalnej nabierają
szczególnej wartości diagnostycznej (przy

uwzględnieniu różnic w warunkach, w jakich toczy się
edukacja zdalna).

Dostosowania metod ‒ jakie w modelu
stacjonarnym, a jakie online?
W pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi, a w szczególności z dziećmi

niepełnosprawnymi intelektualnie bazujemy na ich

mocnych stronach, poprzez praktyczne, aktywne

działanie wykorzystujemy to, co dzieje się tu i teraz.

Uczymy na materiale konkretnym, wielozmysłowo

bazując na doświadczaniu. W wielu przypadkach

istotny jest alternatywny sposób komunikacji oparty

na piktogramach. Przekaz słowny nie przyniesie w

tym przypadku pożądanego skutku. 

Pamiętajmy, że uczniowie ci nie abstrahują, mają
problemy z wyobraźnią, stąd możliwość zobaczenia

omawianych treści znacznie ułatwi ich zrozumienie i

zapamiętanie. Warto zatem uczyć ich myślenia

obrazami, do każdej notatki rysować jakiś obrazek

lub symbol. Pamiętajmy, aby zdjęcia, grafika, obrazki,

które mają pomóc naszym uczniom w zapamiętaniu

treści były realistyczne, dobrej jakości, kolorowe i

atrakcyjne.

Jeśli bardzo chcemy posłużyć się prezentacją,

starajmy się zobrazować w miarę możliwości dane

zagadnienie tak, aby obraz został w umyśle dziecka,

ale bez zbędnych upiększaczy, migoczących

elementów i gifów, które rozpraszają dziecko. Do

tego może być przydatna ciekawa aplikacja lub

program, dzięki którym możemy stworzyć atrakcyjne

wyglądającą pod względem wizualnym animację,

która sama w sobie zachęca do zgłębienia się w dany

temat.
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Nauczanie drogą elektroniczną z pewnością ma

swoje plusy i minusy. To rolą nauczyciela jest

określenie potrzeb i preferencji ucznia, by

zaplanować najbardziej dostosowany plan pracy i

sposoby jego realizacji. W edukacji zdalnej

indywidualizacja przybiera na sile i jest jeszcze

bardziej pożądana niż w tradycyjnej formule szkoły.

Co za tym idzie? Zwiększenie aktywności,

kreatywności i wydłużenie czasu pracy nauczyciela.

Nie jest łatwo skonstruować materiały w taki sposób,

aby każdy uczeń był w centrum procesu i miał
poczucie sprawczości. Przygotowując zadania i

ćwiczenia, musimy pamiętać, że nie każdy uczeń sam,

bez naszego wsparcia i nawet małych wskazówek

będzie w stanie je wykonać, nie posiada też w domu

takich materiałów i przyborów jak w szkole, nie

wszyscy interesują się tymi samymi zagadnieniami,

zwierzętami, autami czy filmami, a uczniowie chętniej

uczą się tego, co lubią, co sprawia im radość i czym

się interesują. To, co niezwykle istotne, to fakt, że

tempo pracy każdego ucznia jest inne, zatem nie

można spodziewać się, że wszystkie zadania zostaną
wykonane i odesłane we wskazanym czasie , dlatego

ważne abyśmy planowali dość elastyczny sposób

komunikacji oraz asynchroniczny model odsyłania

zadań domowych czy prac uczniów. Uczniowie

posiadają zróżnicowane kompetencje w zakresie

technik szkolnych i nie każdy poradzi sobie z

odczytaniem i zrozumieniem polecenia, instrukcji a

nawet naszych wskazówek. Dlatego tak ważne jest,

abyśmy przygotowywali zindywidualizowane

pomoce, materiały za pomocą różnych środków

przekazu. Nagrywajmy polecenia głosowe, twórzmy

wideoprzekazy i rysujmy instrukcje obrazkowe. 

Indywidualizacja w nauczaniu online ma początek już
w doborze platformy edukacyjnej. Warto określić,

kto będzie odbiorcą lekcji, jakie aktywności

będziemy podejmować, a co za tym idzie, jakie

narzędzia wykorzystywać; także czy dana platforma

jest w stanie nam je zintegrować. Narzędzia, które

wykorzystuje się w procesie lekcyjnym, w toku

nauczania, jak i tworzenia materiałów dydaktycznych

powinny być dobrane na miarę potrzeb, umiejętności,

zainteresowań i preferencji uczniów.

Warto zatem zacząć od podstawowego materiału,

który utrwali wiedzę uczniów wymagających

dodatkowego wsparcia, należy również pamiętać o

przygotowaniu materiałów dodatkowych dla

chętnych dzieci. Istotne będzie także tempo

wdrażania nowych treści i indywidualne tempo

uczenia się każdego dziecka. W sytuacji, w której nie

mamy stałego, bezpośredniego kontaktu z uczniem

kontrola i dostosowywanie tego tempa są niezwykle

istotne.

Zaplanowane aktywności, oparte często na

samodzielnej pracy ucznia, powinny być także

zindywidualizowane, nie każdy uczeń potrafi sam

wykonać dane zadanie, a w edukacji zdalnej opieramy

się w większości na samodzielności. Warto zadbać o

ich różnorodność i włączyć w proces decyzyjności

samych uczniów, a efekty będą zdecydowanie lepsze. 

Formy przekazywania wiedzy powinny być
różnorodne, przemyślane i dostosowane do

konkretnej grupy uczniów. Możliwość zobaczenia i

posłuchania nauczyciela jest niezwykle motywująca

do uczenia się, a motywacja jest kluczowa w procesie

zdobywania wiedzy. Stałe jej podtrzymywanie

warunkuje powodzenie. Szczególną uwagę warto

poświęcić uczniom, którzy wymagają stałego

wsparcia, monitorowania i wspomagania. To

zwłaszcza dla nich potrzebne jest przygotowywanie

krótkich tutoriali i nagrań wideo lekcji. 

Kreatywne aktywności ‒ różnice w modelach
Słowem kluczem jest indywidualizacja.

Spersonalizowane podejście do ucznia ma

bezpośrednie przełożenie na organizowanie

nauczania zdalnego. To my pedagodzy specjalni,

działając w oparciu o akty prawne, mamy nie tylko

przywilej, ale i obowiązek samodzielnie decydować o

tym w jakiej formie, w jakim zakresie i w jaki sposób

będziemy dostosowywać nie tylko warunki pracy z

naszymi uczniami, ale również jak będziemy

realizować podstawę programową. Jesteśmy

przekonani, że mając dotychczasowe doświadczenie,

bazując na sprawdzonych metodach, działaniach,

dostępnych materiałach, rozsądku i wypracowanych

sposobach pracy poradzimy sobie i realizować
będziemy na spokojnie podstawę programową.

Pamiętajcie, że nie każdy uczeń musi tyle samo w tym

samym czasie i tak samo jak inni. Bierzmy pod uwagę
możliwości, potrzeby ucznia, ale przede wszystkim

jego obszar zainteresowań i pasje, które możemy

wykorzystać edukacyjnie.

Co może zrobić nauczyciel, jakie materiały może

udostępnić uczniom i jak zaplanować zdalne

nauczanie?

Mamy wiele możliwości. W najlepszym przypadku,

jeśli pozwalają na to możliwości intelektualne i

sprzętowe naszych uczniów , możemy zorganizować
lekcję on-line, łączyć się z naszymi uczniami poprzez

platformy edukacyjne, aplikacje czy komunikatory.

Przykładem takiego programu mogą być Teamsy na

platformie Office 365 lub Classroom na Google S.
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Jeśli nie mamy możliwości bezpośredniego łączenia

się online i przygotowywania tutoriali, 

 wykorzystajmy nasz telefon, aby nagrywać krótkie

wiadomości dla naszych uczniów - filmiki, które

przekażemy za pośrednictwem dziennika

elektronicznego, poczty elektronicznej lub

komunikatorów. Pamiętajmy także, że mamy

możliwość nagrywania wiadomości głosowych.

Czasami taka krótka wiadomość może zdziałać więcej

niż tysiące napisanych zdań i poleceń.

Możemy również napisać wiadomość sms, wysłać e-

mail czy informację poprzez dziennik elektroniczny.

Popularną formą aktywności wśród nauczycieli jest

wysłanie linków do ćwiczeń interaktywnych albo

informacji o treści: proszę wypełnić ćwiczenia od

strony 34….56. Tylko czy to jest forma nauczania i

czy ona jest w ogólne efektywna?

Wszyscy stoimy przed dylematem, jak zorganizować
chociaż namiastkę zdalnego nauczania naszym

uczniom. Co zaproponować dzieciom i rodzicom, by

było nie tylko możliwe do wykonania, atrakcyjne dla

nich, mobilizujące do pracy, ale jeszcze efektywne?

Tu znowu nie ma cudownego i jedynego rozwiązania.

Zależne jest to od możliwości sprzętowych dzieci,

chęci współpracy rodziców, świadomości potrzeb

uczniów i determinacji nas wszystkich. Nie bójmy się
wykorzystywać materiałów sprawdzonych, takich,

które już kiedyś opracowaliśmy. Edukacja zdalna nie

oznacza, że wykorzystujemy tylko interaktywne

zasoby, wręcz przeciwnie poprzez kontakt online

możemy uczyć zarówno bazując na tradycyjnych, jak i

cyfrowych materiałach.

Możemy nagrać tutoriale, lekcje wideo, które

wyślemy naszym uczniom. Pozwolą one na

odsłuchanie i obejrzenie lekcji, w której nie tylko

udostępnimy linki do interaktywnych ćwiczeń, ale

wprowadzimy do tematu, objaśniamy nowe

zagadnienia i stworzymy namiastkę kontaktu.

Przykładem programu, który może posłużyć nam do

nagrania tutorialu czy screencastu, jest opisany przez

nas na blogu Screencasting.

Proponujemy kilka aktywności, które naszym

zdaniem są na tyle atrakcyjne i nieinwazyjne, że

jesteśmy je w stanie wdrożyć. Wybór zależy od

możliwości intelektualnych uczniów. Najważniejsze

są jednak spokój i rozsądek.
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Zainspiruj 
się!->

https://cutt.ly/6jxicLs

Platforma Wordwall - strona, na której znajdują
się skonstruowane przez innych nauczycieli

interaktywne ćwiczenia, można też tworzyć swoje

zadania, dostosowując je do możliwości

poznawczych uczniów. Dodatkowym atutem

platformy jest to, że na podstawie stworzonych

interaktywnych ćwiczeń, automatycznie

generowane są karty pracy, które możemy

wydrukować.

Math Learning Center -  zestaw aplikacji

ułatwiających uczniom ze SPE naukę matematyki.

Dostępne są w kilku wersjach: jako aplikacje

internetowe dostępne w przeglądarkach, wersje

do pobrania na urządzenia z systemem iOS oraz

jako rozszerzenia Chrome. Wśród nich

użytkownik znajdzie zegar matematyczny, tablicę
do tworzenia figur geometrycznych, osie

liczbowe, ułamki, liczydła, a nawet liczmany. 

Bamboozle - program, który umożliwia dodawanie

do pytań kolorowych plików graficznych, a tym

samym wizualizację nauczanych treści. Aby

stworzyć własne ćwiczenia, quizy, czy testy,

należy założyć konto i za pomocą szablonu

konstruować zadania. 

Które narzędzia sprawdzą się w modelu
stacjonarnym i online?
Niezależnie od tego, czy będziemy z uczniami w

klasie, czy będziemy prowadzić lekcje online, czy też
połączymy oba te warianty, warto skorzystać z

bezpłatnych platform, aplikacji i stron, na których

nauczyciel zaplanuje szereg aktywności,

dostosowanych do indywidualnych potrzeb i

możliwości ucznia. Oto kilka propozycji:

https://wordwall.net/
https://www.mathlearningcenter.org/resources/apps
https://www.baamboozle.com/
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Canva - platforma do tworzenia graficznych

zasobów, dzięki którym nauczyciel z łatwością
stworzy zindywidualizowane materiały
dydaktyczne. To wszechstronne narzędzie oferuje

wiele przydatnych, atrakcyjnych wizualnie

szablonów, dzięki którym szybko przygotuje się
prezentację, interaktywny plakat, mapę myśli czy

oś czasu. Umożliwia również współpracę uczniów

w czasie rzeczywistym, co oznacza, że będą oni

pracowali na tym samym dokumencie, w tym

samym czasie. Współpracę w czasie rzeczywistym

umożliwia również aplikacja do mapowania myśli 

Coogle - narzędzie idealnie sprawdzi się w pracy z

uczniami, którzy mają problemy z przyswojeniem

dużej ilości tekstu. Zapisywanie notatek w

hasłowy sposób z pewnością ułatwi dzieciom ich

zapamiętywanie tym bardziej, że oprócz tekstu w

mapach pojawiają się kolor i obraz, co dodatkowo

pomaga w utrwalaniu wiadomości.

Genially - kolejne bezpłatne narzędzie, w którym

nauczyciel stworzy angażujące prezentacje,

infografiki, interaktywne obrazki, gry oraz quizy i

dostosuje je do uczniów, z którymi pracuje. Do

prezentacji, plakatu czy ćwiczenia bez problemu

można dodać filmy, teksty, polecenia i wskazówki

dla uczniów, nagrania audio, linki do

zewnętrznych zasobów, kolejnych prezentacji.

Każdy element zadania może być interaktywny

dzięki bogatej kolekcji dostępnych animacji. Tak

przygotowane materiały udostępnia się za

pomocą linku generowanego przez aplikację. 

Podczas edukacji zdalnej, hybrydowej i

stacjonarnej warto tworzyć dla uczniów krótkie

tutoriale i nagrania wideo z lekcji. Pomagają one

uczniom w zrozumieniu prezentowanego

materiału, umożliwiają wielokrotne odtwarzanie,

a co za tym idzie lepsze zrozumienie trudnych

zagadnień. Jak zatem sprawić, by prezentowany

film był nie tylko pomocny uczniom, ale również
atrakcyjny wizualnie? Taką możliwość daje

platforma Flipgrid. To bezpłatna usługa dla

edukacji, w której użytkownik stworzy krótki

tutorial, wideoodpowiedź i mini lekcję.

Do każdego z pytań, zadań możemy dołączyć obraz,

co sprawia, że ćwiczenie staje się atrakcyjne i

motywujące. Na platformie znajduje się już szereg

udostępnionych przez innych użytkowników ćwiczeń,

gier i testów. Możemy z nich skorzystać bezpłatnie i

bez konieczności zakładania konta.

Organizując zajęcia w formie zdalnej i

stacjonarnej, warto zadbać o to, aby

proponowane programy i aplikacje dawały szansę
na działanie, tworzenie, a nie tylko odtwarzanie.

Jedną z pomocnych aplikacji jest koło fortuny,

czyli atrakcyjne narzędzie do kreatywnej pracy,

rozwijania logicznego myślenia, poszerzania

słownictwa, ale także zapamiętywania

omawianych i prezentowanych treści

dostosowanych do możliwości poznawczych

uczniów. W internecie można znaleźć wiele stron,

które umożliwiają wygenerowanie kół fortuny.

Aplikacja Wheel of Names różni się od większości

z nich - pozwala bowiem użytkownikom na

stworzenie konta, zapisanie wygenerowanych kół
oraz ustawienie języka polskiego. Oprócz tekstu

można na kole umieścić także kliparty lub zdjęcia.

Funkcja ta umożliwia przygotowanie

angażujących, interaktywnych zabaw, w których

wizualizacja nauczanych treści bardzo ułatwia

dzieciom naukę. Kolorowy interfejs i atrakcyjna

animacja wprawiająca koło w ruch motywuje do

ćwiczeń przez zabawę, a co najważniejsze

angażuje. 

Uczniowie z trudnościami w uczeniu się mają
problemy z obliczeniami kalendarzowymi,

zegarowymi, z myśleniem przyczynowo-

skutkowym, z umiejscowieniem wydarzeń w

sposób chronologiczny na osi czasu. Jak zatem

doskonalić tę umiejętność? Z pewnością pomocna

okaże się aplikacja  RWT Timeline do

konstruowania i wizualizacji osi czasu. Na lekcji

przyrody można dokumentować wzrost roślin, na

lekcji historii umieszczać w czasie wydarzenia

historyczne, na lekcji języka polskiego tworzyć
plany wydarzeń, biogramy pisarzy, poetów czy

postaci literackich, na wszystkich przedmiotach

planować działania w projekcie. Umieszczone na

osi wydarzenia mogą zawierać daty, krótki opis i

zdjęcie. Można dodać także dłuższą treść, która

pojawi się tylko po wydrukowaniu osi. Gotową
pracę warto zapisać w formacie RWT (pozwala na

edycję), jpg lub wysłać mailem jako plik pdf.

W sieci istnieje mnóstwo bezpłatnych stron, które

oferują atrakcyjne dla dzieci gotowe ćwiczenia.

Jednym z nich jest strona ITO, na której znajdują
się zadania dla najmłodszych uczniów. Są tam

ćwiczenia typu układanki, puzzle czy

interaktywne kolorowanki, dzięki którym dzieci z

powodzeniem popracują nad koordynację
wzrokowo-ruchową, utrwalą litery i liczby. 
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Dyslexia Friendly - rozszerzenie, które zwiększa

czytelność tekstu, zmieniając czcionki na

łatwiejsze do odczytania (OpenDyslexic i Comic

Sanse) Pracę z tekstem ułatwiają również
wizualne dodatki: kontrast między akapitami -

podświetlenie innym kolorem tła oraz linijka - jej

szerokość można dostosować do wielkości tekstu.

OpenDyslexic Font for Chrome - Open-Dyslexic

to font typu open source, stworzony dla osób z

dysleksją i ułatwiający czytanie. Po

zainstalowaniu rozszerzenia, wszystkie czcionki

na stronach internetowych zostaną zastąpione

czcionką OpenDyslexic. 

Read Aloud: A Text to Speech Voice Reader -

rozszerzenie, które zamienia tekst na mowę.

Dzieciom z dysleksją zapewni alternatywny

sposób na korzystanie z treści, umieszczonych w

internecie. Program obsługuje 40 języków, w tym

język polski. Po uruchomieniu rozszerzenia należy

przejść do ustawień, gdzie oprócz języka, można

ustawić prędkość czytania, wysokość dźwięku

oraz głośność.

Na ITO nie zabraknie również zadań dla uczniów z

problemami w komunikacji i rozumienia mowy. Panel

Piktogramy ułatwi zapamiętanie nazw przedmiotów,

sporo ćwiczeń wspomoże proces logicznego

myślenia.

Również rozszerzenia Chrome mogą być potężnym

narzędziem, pomagającym uczniom z dysleksją w

nauce. Przeglądarka Chrome umożliwia bowiem

instalowanie narzędzi, które ułatwiają
funkcjonowanie dziecka w szkole. Oto kilka z nich:

Ostatnią propozycją, bez której trudno sobie

wyobrazić pracę zdalną z uczniami ze SPE jest

czytnik immersyjny. Wchodzący w skład tzw.

narzędzi edukacyjnych firmy Microsoft (Microsoft

Learning Tools) czytnik immersyjny umożliwia

bowiem czytanie tekstu na głos przez narratora,

dzielenie słów na sylaby czy zwiększanie odstępów

między wierszami i literami. Czytnik współpracuje z

Microsoft Edge i aplikacjami Office na kilku różnych

platformach. Ostatnia aktualizacja wniosła parę
wyczekiwanych funkcji, w tym słownik obrazkowy,

kolorowanie różnych części mowy i roaming

ustawień.

Opisane narzędzia to TIK-owy niezbędnik, dzięki

któremu nauczyciel z łatwością będzie mógł
zindywidualizować pracę zarówno na lekcji w szkole,

jak i prowadząc nauczanie zdalne. Stworzone za

pomocą aplikacji i programów materiały dydaktyczne

będą atrakcyjne wizualnie, ułatwią dzieciom naukę i

sprawią, że uczniowie chętnie i aktywnie będą
pracowali na zajęciach. 

Dobór i różnica form oraz środowiska uczenia i
uczenia się
O autonomii w szkole mówi się rzadko, a tym bardziej

w kontekście ucznia. W trybie stacjonarnym to

najczęściej nauczyciele dbają o to, aby zaplanować
konkretną tematykę lekcji, dobrać metody, pomoce

dydaktyczne i aktywności ucznia. W kontekście

ewentualnej edukacji hybrydowej warto zatem, aby w

modelu zdalnym o tej możliwości pomyśleć
intensywniej. W natłoku informacji, w atmosferze

strachu i obawie o zdrowie, a czasami nawet i życie

najbliższych uczeń schodzi na dalszy plan, a jego rola

w procesie uczenia się nie zawsze jest dostrzegana.

Uczeń bywa traktowany bardziej przedmiotowo niż
podmiotowo. Pamiętajmy o tym, że im więcej

obszarów do wyboru pozostawimy uczniowi, tym

większe będzie miał on poczucie autonomii. Nie

oznacza to jednak całkowitego oddania decyzji i

braku wsparcia, bo w przypadku uczniów ze SPE nie

jest to możliwe. Jeżeli chcemy, by uczniowie rozwijali

postawę autonomiczną, mieli odpowiednią
motywację do nauki, wdrażania zmian i

samodzielnego uczenia się, należy stworzyć ku temu

odpowiednie warunki. Uczniowie, którzy nie boją się
popełnienia błędu, będą mieli chęć i odwagę
podejmować decyzje niosące ze sobą pewne ryzyko

(np. ryzyko ośmieszenia się przed rówieśnikami i złą
ocenę postawioną przez nauczyciela). Naszym

zdaniem to rolą nauczyciela jest wyznaczanie celów

edukacyjnych i dawanie wyboru sposobów ich

osiągania (takich jak tempo, metoda, czas), co

niezwykle zwiększa motywację i autonomię uczniów.

W pracy z uczniami ze SPE istotne okaże się to, aby

być obok, wspierać i stwarzać poczucie

bezpieczeństwa, nawet wirtualnego. Często

potrzebne będzie przygotowanie instrukcji,

instruktażu albo planu aktywności, który te

autonomiczne pomysły pomoże wdrożyć w życie.

W sytuacji edukacji stacjonarnej nie ma problemu z

pomocą w organizacji pracy, doborem materiału,

planowaniem czasu, bo w obecności nauczyciela

łatwiej jest się zmobilizować, dostosować do reguł i

czasu. W modelu zdalnym trudnością może okazać
się organizacja i planowanie oraz monitorowanie

postępów i przebiegu uczenia się.
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Rola rodzica, sposoby i formy współpracy z
rodzicami w obu modelach
Rodzice są istotnym elementem naszej współpracy i

gwarancją efektywności podjętych działań. Bez

rodziców niczego nie uda nam się zorganizować i

wdrożyć. To oni są naszymi „przekaźnikami” i

sprzymierzeńcami w relacjach i kontaktach z

uczniami. Bez nich nie uda się nic… Zastanówmy się
wspólnie z nimi, jaka forma kontaktu będzie

najlepsza, jakim sprzętem dysponują i czy jest

możliwa bezpośrednia komunikacja. Poprośmy o

pomoc i wsparcie, ustalmy formę, czas i sposób

kontaktu. Zastanówmy się wspólnie, na ile możemy

prosić ich o pomoc, ile czasu mogą poświęcić na

bezpośrednią pracę z dzieckiem i wdrożenie naszych

wskazówek; czy jest szansa na wykonywanie naszych

zadań i udzielanie przez nich informacji zwrotnej.

Weźmy pod uwagę to, że w domu może być kilkoro

dzieci, które też potrzebują ich wsparcia i dostępu do

sprzętu komputerowego czy materiałów i przyborów

szkolnych, które zostały w klasie. Potraktujmy ten

czas nie tylko jako konieczność realizacji zadań, ale

szansę na odnowienie kontaktów, głębsze poznanie,

czas na rozmowy i wzajemne wsparcie. Nie zadania

do wykonania odgrywać będę w obecnej sytuacji

odgrywać największą rolę.

Organizacja i planowanie procesu uczenia się,
techniki samodzielnego uczenia się
Zdolność uczenia się, w tym zapamiętywania,

stanowi jedną z najwspanialszych umiejętności

człowieka. Rozwijając i wzbogacając naszą pamięć,

powinniśmy zintegrować działanie obu półkul

mózgowych. Wszystkie techniki zapamiętywania

angażują logikę i kreatywność. Optymalne

zapamiętanie i odtworzenie informacji może nastąpić
wówczas, gdy informacje będą podane w taki sposób,

że trafią one zarówno do prawej, jak i do lewej półkuli

mózgu. Warto stosować różnorodne aktywności,

które zainteresują ucznia i zmotywują do wytężonej,

kreatywnej pracy. Ich wybór zależy od możliwości

intelektualnych uczniów.

Ciekawą propozycją jest metoda odwróconej lekcji. Z

pewnością sprawdzi się ona podczas zdalnych zajęć,

ponieważ zgodnie z jej założeniem, uczeń zapoznaje

się z określonym tematem w domu, a podczas zajęć
samodzielnie wykonuje zadania przy wsparciu

nauczyciela. W przypadku uczniów ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi możliwość wcześniejszego

i dłuższego zapoznania się z materiałem powoduje

większą swobodę na zajęciach, w tym zajęciach

online. Nie obawiają się tego, że zostaną wyrwani do

odpowiedzi bez znajomości i zrozumienia tematu. 

Taka baza i podwaliny wiedzy dają poczucie

bezpieczeństwa i podczas zajęć zostaje czas na

utrwalenie wiedzy.

Uczniowie ze spektrum autyzmu, a szczególnie

zespołem Aspergera, wolą uczyć się w ciszy, bez

zbędnych rozpraszaczy, według ułożonego planu, co

ułatwia metody odwróconej lekcji . Dla ucznia

zdolnego  jest to z kolei szansa na poszukiwanie

nowinek, dodatkowej wiedzy i selekcję różnych

źródeł informacji. Zazwyczaj to nauczyciel

przygotowuje materiał, wideo lekcje, instruktaże i

kursy, może także korzystać z gotowych zasobów

dostępnych w sieci. Od ich atrakcyjności i motywacji

ucznia zależy powodzenie tej metody. 

Warto pamiętać o tym, aby dobór zadań bazował na

mocnych stronach uczniów i pozwalał im zaistnieć z

realizacją zadania, które jest zgodne z ich

zainteresowaniami i możliwościami. W pracy

grupowej pozwala na stworzenie klimatu współpracy

i docenienie predyspozycji uczniów.

Gamifikacja (lub grywalizacja) jest

wykorzystywaniem elementów gier oraz zasad

projektowania gier w rozwiązywaniu problemów,

które same w sobie nie są grami. Mechanizmy

gamifikacji służą temu, aby niezbyt atrakcyjne

zadania czy ćwiczenia, które zazwyczaj postrzega się
jako nieprzyjemny obowiązek, nabrały wymiaru

zabawy, współzawodnictwa i rywalizacji. Gamifikacja

to zatem świetny sposób, aby zmotywować uczniów

do wykonywania rozmaitych zadań, nawet w

trudnych, dotąd nieznanych warunkach, między

innymi w procesie edukacji zdalnej. Szczególnie

pożądana w pracy z uczniami z nadaktywnością
ruchowymi, potrzebującymi ciągłej zmienności

aktywności i kinestetycznych działań. Uczniowie ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale także

uczniowie z ADHD potrzebują co pewien czas się
przemieszczać, redukować energię, która

przeszkadza w tym, aby przez dłuższy czas utrzymać
skupienie. Możliwość poruszania się, tworzenia,

współpracy, wykonywania praktycznych zadań,

rozwiązywania zagadek i rywalizowania z pewnością
niweluje nadaktywność i da szansę na sprawstwo

dzieciom z zespołem nadpobudliwości

psychoruchowej z brakiem koncentracji uwagi.

Zapamiętywanie trudnych dat, nazw stolic, wzorów

matematycznych, reguł ortograficznych czy symboli

chemicznych może sprawiać uczniom trudności i

demotywować. Gamifikacja aktywizuje i mobilizuje

do działania, dlatego warto codzienne aktywności i

obowiązki ucznia, zamienić w punktowane zadania.

Zaangażowanie to słowo klucz na lekcjach z uczniami,

a szczególnie takimi, którzy wymagają dodatkowego

wsparcia.
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Nie możemy zapomnieć także o mapach myśli czyli

graficznej prezentacji wybranego tematu. Dla dzieci

ze SPE to doskonały sposób nie tylko na utrwalenie

wiadomości z lekcji, ale także na porządkowanie

zagadnień. Tak przygotowana notatka zawiera nie

tylko tekst, operuje również kolorem i obrazem,

oddziałuje więc na ucznia polisensorycznie, co z

pewnością ułatwia zapamiętanie przedstawionych w

takiej formie wiadomości, zrozumienie omawianych

zagadnień i wyrażanie myśli. Ponadto mapy myśli

motywują uczniów do pracy i zachęcają do

kreatywności; żeby uczeń stworzył mapę myśli, musi

przeanalizować i przemyśleć określone informacje i

skondensować je własnymi słowami. Tak

przygotowane notatki stają się przejrzyste i

uporządkowane, a nauka - efektywna i skuteczna.

Edukacja w naturze
Sytuacja izolacji oraz stan edukacji zdalnej

spowodowały w wielu ośrodkach - głównie miejskich

- odcięcie dzieci i młodzieży od przyrody. Tymczasem

kontakt z naturą - w myśl powiedzenia

przypisywanego Konfucjuszowi („Powiedz mi, a

zapomnę. Pokaż - zapamiętam. Pozwól wziąć udział, a
… wzbudzisz we mnie pragnienie”) - jest

nieodzownym elementem doświadczania i wspierania

procesu edukacji. Podobnie w piątej księdze

„Państwa” Platona znaleźć można filozofię
wychowania, w której świat myśli i działania nie są
już więcej podzielone na dwa wrogie obozy.

By oddać sens włączenia w edukację zdalną
wychowania i edukacji w naturze, warto przywołać
cykl amerykańskiego teoretyka nauczania Davida

Kolba, który w 1984 roku opublikował książkę
„Experiental learning: Experience as the source of

learning and development”. W swej pracy

wykorzystując doświadczenia Lewina, Piageta,

Deweya i innych, stworzył model, którego podstawą
jest założenie, że człowiek uczy się poprzez

wyciąganie wniosków z konkretnego doświadczenia,

opracowania na tej podstawie nowego założenia i

sprawdzenia go w praktyce. Podstawowy cykl składa

się z czterech działań: doświadczenia (experience),

obserwacji refleksyjnej (reflective observation),

analizy i opracowania nowej koncepcji (abstrakt

conceptualization) oraz zastosowania nowej

koncepcji (active experimentation). Każdy element

wpływa na kolejny w schemacie koła i wskazuje na

ciągłość uczenia się przez doświadczenie. Zgodnie z

teorią Kolba w procesie uczenia się można wyróżnić
cztery podstawowe stany: odczuwanie (feeling),

obserwację (watching), myślenie (thinking), działanie

(doing).

Po modelu Kolba powstało wiele innych, które

rozwijały jego teorię na podstawie obserwacji

procesu nauczania - uczenia się, wiele z nich było
jedynie rozszerzoną kalką pierwotnych badań.

Kontakt z naturą i doświadczanie w wyniku

obserwacji, w grach i zabawach (a szerzej w życiu) -

np. w postaci zastosowania wniosków z gry w terenie

czy zabawy w rozwiązywaniu problemu życiowego -

to jeden z pozytywów edukacji, która wykorzystuje

„okoliczności przyrody”.

Kontakt z naturą pozwala także w sytuacji uczenia

się i nauczania na bezpieczne rozszerzanie strefy

napięcia i przekraczanie strefy komfortu - co w

przypadku osób ze SPE - ma kluczowe znaczenie. W

modelu czterech stref nauki D. Cooka wyraźnie

widać, że przejście ze strefy komfortu do strefy

napięcia daje młodzieży poczucie samodzielności,

wspiera ich odpowiedzialność. Kolejne kręgi, czyli

strefa ryzyka i niebezpieczeństwa, wymagają
obecności dorosłego mistrza - nauczyciela, trenera,

który oceni, czy odczuwane ryzyko jest realne czy

subiektywne. Ma to znaczenie nie tylko w ułatwianiu

radzenia sobie ze stresem z poznawania nowego, ale

także w obniżaniu napięcia spowodowanego izolacją,

trudnościami w nauczaniu zdalnym - ale także w

procesie socjalizacji, która w przypadku osób z

trudnościami w realizacji kontaktów społecznych ma

niebagatelne znaczenie - tak może się dziać w

przypadku osób z zespołem Aspergera, autyzmem i

innymi zaburzeniami socjalizacji.

W tym miejscu pojawia się także pojęcie przygody,

która w formie zabawy stanowi rekreację, ale każdy

jej kolejny etap związany jest ze wzrostem poczucia

zagrożenia (II etap - przygoda to pozorne zagrożenie,

III etap - przygoda graniczna to strefa krytyczna, IV

etap - nieszczęśliwa przygoda to realne zagrożenie).

Planowanie procesu edukacji z wykorzystaniem całej

palety zalet „matki natury” niesie ze sobą obniżanie

granic zagrożenia przygody, zwiększając jej

zabawowość i wspierając pozytywne korzyści z

kontaktu z drzewem w parku, lasem za płotem, łąką
lub polem w najbliższej okolicy.

W lepszej sytuacji są dzieci z małych ośrodków

miejskich, wsi - dzieci z większych miast w momencie

pandemii zostały całkowicie odcięte od kontaktu z

przyrodą, co odczuły dość boleśnie. Planując

edukację - stacjonarną czy zdalną - warto pamiętać o

walorach, jakie niesie ze sobą doświadczanie całej

złożoności i piękna natury. Czy to będzie obserwacja

w parku, spacer, hodowla chomika czy rybek -

wszystko niesie ze sobą wiele dobra.
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Jolanta Majkowska - wicedyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku. Autorka licznych artykułów i publikacji na

temat innowacyjnych metod i technik nauczania, prelegentka na ogólnopolskich konferencjach. Trenerka Cyfrowego Dialogu,

autorka ścieżki dla szkół specjalnych w programie Fundacji Orange #SuperKoderzy propagującym programowanie. Ekspert

ds. awansu zawodowego nauczycieli. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji

Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze.

Radosław Potrac - pedagog specjalny – terapeuta, dogoterapeuta, archeolog podwodny, historyk. W pracy wychowawczej z

dziećmi i młodzieżą stawia na nowoczesne technologie oraz wykorzystanie informatyzacji – ale nie zapomina o edukacyjnych i

terapeutycznych walorach edukacji w naturze. Twórca projektów i programów ekologicznych i edukacyjnych związanych z

obcowaniem w naturze (survivalowe, turystyka jaskiniowa dla osób  z niepełnosprawnością i innych). Prezes SKKT PTTK

DREPTAKI oraz Stowarzyszenia Gwara Warszawska. Redaktor wielu artykułów historycznych i poświęconych turystyce osób

z niepełnosprawnością. Animator aktywności lokalnych związanych z Pragą Północ i historią regionu.  Organizator wielu

wydarzeń kulturalnych. Instruktor Związku Harcerstwa Polskiego  w stopniu podharcmistrza.  Odznaczony Odznaką
Pamiątkową Krystyny Krahelskiej – Pamięci Powstania 1944r. Wyróżniony w konkursie Nauczyciel Roku 2016, odznaczony

Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem za Zasługi dla Turystyki, wyróżniony w konkursie Bohaterony 2019,

Nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy oraz tytułem Zasłużony dla Warszawy. Wolontariusz – m.in. w Domu Wsparcia dla

Powstańców Warszawskich.

Temat nie został wyczerpany - jednak temat

przygody w naturze ma wielu kontynuatorów i

badaczy, gdzie można znaleźć więcej informacji na

temat pozytywnych skutków rewalidacyjnych,

resocjalizacyjnych i terapeutycznych kontaktu z

przyrodą.
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