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WSTĘP 

 

   Edukacja włączająca zapewnia każdemu uczniowi niepełnosprawnemu, który jest objęty 

kształceniem specjalnym, możliwość pobierania nauki w najbliższej szkole jego zamieszka-

nia. Wielu rodziców podejmuje decyzję o kształceniu swoich niepełnosprawnych dzieci                       

w szkołach i placówkach ogólnodostępnych. W Polsce z roku na rok obserwuje się coraz 

większą popularność edukacji włączającej. Taki trend występuje także na terenie powiatu 

oleśnickiego. Wielu dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w naszym po-

wiecie nie ma przygotowania do pracy z uczniami niepełnosprawnymi.  

 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy przygotowuje w swojej ofercie szkole-

niowej wiele propozycji warsztatów i kursów związanych z tematyką kształcenia specjalnego. 

W roku szkolnym 2017/2018 wprowadzono całoroczny program doskonalenia zawodowego 

nauczycieli  pt. : „Edukacja włączająca w praktyce. Kształcenie uczniów niepełnospraw-

nych  w szkołach ogólnodostępnych w powiecie oleśnickim.” 

Program był przeznaczony dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych,                   

w których jest realizowane kształcenie specjalne dla uczniów niepełnosprawnych. Głównym 

celem całego programu doskonalenia nauczycieli było podnoszenie jakości edukacji włącza-

jącej    w szkołach i placówkach w powiecie oleśnickim. W ramach działań, które obejmował 

ten program zrealizowano wszystkie przyjęte cele szczegółowe, czyli: 

 zapoznanie dyrektorów i nauczycieli z praktycznymi aspektami wdrażania edukacji 

włączającej w powiecie oleśnickim, 

 rozszerzenie umiejętności dyrektorów i nauczycieli w zakresie kształcenia specjalnego 

uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach ogólnodostępnych, 

 wymianę doświadczeń zawodowych pomiędzy nauczycielami realizującymi działania 

w ramach edukacji włączającej.  

   W ramach programu: „Edukacja włączająca w praktyce. Kształcenie uczniów niepełno-

sprawnych  w szkołach ogólnodostępnych w powiecie oleśnickim” zostały zrealizowane na-

stępujące działania: 

 przeprowadzenie badań ankietowych wśród dyrektorów  i nauczycieli szkół ogólnodo-

stępnych, którzy mają doświadczenie w pracy z uczniami niepełnosprawnymi objęty-

mi kształceniem specjalnym (wrzesień - październik 2017 r.), 

 analiza wyników zrealizowanych badań ankietowych i opracowanie raportu nt. eduka-

cji włączającej w powiecie oleśnickim (listopad - grudzień 2017 r),  

 zajęcia otwarte dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyj-

nymi w Oleśnicy (16.02.2018 r.), 

 seminarium na temat: „Edukacja włączająca. Uczeń niepełnosprawny  w szkole ogól-

nodostępnej” (11.04.2018 r.). 

   Podsumowaniem wszystkich działań realizowanych w ramach opisanego powyżej programu 

doskonalenia nauczycieli jest prezentowana publikacja. 
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Raport nt. wyników badań ankietowych 

przeprowadzonych wśród dyrektorów i nauczycieli szkół ogólnodostępnych 

w powiecie oleśnickim na temat edukacji włączającej. 

Opracowanie: dr Lidia Sikora – konsultant ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyj-

nymi i kształcenia specjalnego w PCEiK w Oleśnicy 

1. Wprowadzenie. 

W ostatnich latach w szkołach ogólnodostępnych w powiecie oleśnickim uczy się coraz wię-

cej uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na różnego typu 

niepełnosprawności. W związku z tym coraz większa grupa dyrektorów i nauczycieli napoty-

ka na nowe wyzwania wynikające ze specjalnych potrzeb edukacyjnych tych uczniów. Powia-

towy Oddział Doskonalenia Nauczycieli działający w ramach Powiatowego Centrum Eduka-

cji i Kultury w Oleśnicy ustawicznie rozwija ofertę szkoleniową w zakresie pracy z uczniami 

niepełnosprawnymi. W roku szkolnym 2017/2018  Powiatowy Oddział Doskonalenia Nau-

czycieli realizuje m.in.  program doskonalenia zawodowego nauczycieli pt.: „Edukacja włą-

czająca  w praktyce. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostęp-

nych w powiecie oleśnickim.” Program rozpoczął się od badań ankietowych przeprowadzo-

nych we wrześniu i październiku 2017 roku. Badania były realizowane wśród dyrektorów i 

nauczycieli szkół ogólnodostępnych, w których jest organizowane kształcenie specjalne dla 

uczniów niepełnosprawnych. 

Tematyka realizowana w ramach tego programu oparta jest na jednym z podstawowych kie-

runków polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym: „Podnoszenie jakości edu-

kacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty”. Wybór wskazanej tematyki do 

programu doskonalenia zawodowego wynika bezpośrednio z potrzeb dyrektorów i nauczycie-

li szkół ogólnodostępnych w powiecie oleśnickim, którzy organizują i realizują nauczanie 

uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawanymi przez poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne.  

2. Cel ankiety. 

Edukacja włączająca wymaga od dyrektorów i nauczycieli szczególnych umiejętności i kom-

petencji. Na różne problemy zawodowe napotykają zarówno dyrektorzy i nauczyciele posia-

dający kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki/pedagogiki specjalnej, jak i ci, którzy nie 

posiadają wykształcenia w tym zakresie. W związku z tym badania ankietowe ukierunkowane 

były na konkretne zagadnienia związane z kształceniem specjalnym. Celem przeprowadzenia 

ankiety było uzyskanie informacji dotyczących trudności, na jakie napotykają dyrektorzy i 

nauczyciele w procesie nauczania uczniów niepełnosprawnych.  

3. Metodyka realizacji badania i próba badawcza. 

Założeniem przeprowadzonych badań było wykorzystanie ankiet papierowych, w których 

respondenci zaznaczali jedną z pięciu odpowiedzi do wyboru w osiemnastu pytaniach za-

mkniętych (odpowiedzi odnosiły się do wyboru ilości punktów w podanej skali). Mogli także 
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udzielić odpowiedzi na jedno pytanie otwarte oraz przekazać własne uwagi związane z tema-

tyką badań.  

Ankiety były przekazywane do wypełnienia dyrektorom i nauczycielom uczestniczącym w 

konferencjach i szkoleniach organizowanych przez PCEiK we wrześniu i październiku 2017 

roku. Przed przekazaniem ankiet do wypełnienia informowano respondentów o celu badań. 

Ankiety były przekazywane tylko tym dyrektorom i nauczycielom, którzy byli  zainteresowa-

ni tematyką badań ze względu na aktualne doświadczenia zawodowe. W ankiecie podano 

informację   o tym, że dotyczy  ona programu doskonalenia zawodowego pt.: „Edukacja 

włączająca w praktyce. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodo-

stępnych w powiecie oleśnickim.” oraz   wskazano cel badań. 

W okresie od września do końca października 2017 roku zebrano łącznie 80 wypełnionych 

poprawnie ankiet. Nie odrzucono żadnej z ankiet ze względu na błędy merytoryczne. Nato-

miast w 16 ankietach nie była wypełniona metryczka dotycząca wskazania miejsca zatrudnie-

nia (szkoła podstawowa/szkoła ponadpodstawowa w rozumieniu: gimnazjum i szkoła ponad-

gimnazjalna). Dane z metryczki nie stanowią wartości mającej znaczenie w interpretacji wy-

ników badań z uwagi na fakt, ze wielu nauczycieli biorących udział w badaniu pracuje jedno-

cześnie w obu podanych typach szkół. 

4. Prezentacja wyników ankiety 

Punktem wyjścia do analizy ilościowej wyników badania jest ankieta zbiorcza, w której są 

wskazane surowe wyniki odnoszące się do ilości wyborów danej odpowiedzi, dokonanych 

przez respondentów. 

Przy wyborze odpowiedzi respondenci kierowali się oceną w skali od 0 do 4, gdzie 0 ozna-

czało  brak trudności, a  4 - bardzo poważne trudności. 

Tabela nr 1: Wyniki wskazujące ilość wyborów w poszczególnych zakresach skali ocen.  

Lp. Zakres realizowanych działań  Ocena trudności  

0 1 2 3 4 

 1. Wykorzystywanie informacji zawartych w treści orzeczeń o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydawanych przez PPP 

17 26 25 7 5 

 2. Rozpoznawanie predyspozycji psychofizycznych i potrzeb 

edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych 

6 29 25 16 4 

 3. Opracowywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funk-

cjonowania uczniów niepełnosprawnych 

 26 24 20 10 

 4. Opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-

Terapeutycznych 

6 23 22 17 12 

 5. Dostosowanie programów nauczania do indywidualnych 

możliwości ucznia niepełnosprawnego 

8 26 20 15 11 
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 6. Indywidualizowanie pracy z uczniami niepełnosprawnymi                       

w trakcie zajęć lekcyjnych 

10 22 21 14 13 

 7. Efektywne komunikowanie się z uczniami niepełnosprawny-

mi  

13 23 21 19 4 

 8. Organizowanie przestrzeni dostosowanej do potrzeb uczniów 

niepełnosprawnych w salach lekcyjnych i innych pomiesz-

czeniach na terenie szkoły 

11 27 20 13 9 

 9. Współpraca w ramach zespołów nauczycieli i specjalistów 

pracujących z uczniami niepełnosprawnymi 

8 31 20 15 6 

10. Dobór metod pracy oraz pomocy dydaktycznych do predys-

pozycji uczniów niepełnosprawnych 

11 23 21 19 6 

11. 

 

Motywowanie uczniów niepełnosprawnych do nauki  13 20 27 16 4  

12. 

 

Ocenianie uczniów niepełnosprawnych  14 23 22 13 8 

13. 

 

Relacje uczniów niepełnosprawnych z rówieśnikami  9 22 26 13 10 

14. 

  

Pozycja uczniów niepełnosprawnych w grupach klasowych 9 17 33 14 7 

15. 

 

Współpraca z rodzicami uczniów niepełnosprawnych 13 23 26 13 5 

16. Budowanie integracji pomiędzy rodzicami uczniów pełno-

sprawnych i niepełnosprawnych 

10 19 21 18 12 

17. Organizowanie i realizacja zajęć rewalidacyjnych wynikają-

cych   z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

15 22 23 12 8 

18. Współdziałanie szkoły z różnymi instytucjami i podmiotami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży 

17 28 25 6 4 

19. Inne działania, jakie?  

 

- - - - - 
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Przedstawiony poniżej wykres nr 1 ilustruje porównanie wyników uzyskanych w poszczegól-

nych kategoriach skali ocen, w obrębie danego zagadnienia.  

Wybrane odpowiedzi  podzielone są w wykresie na pięć części: 

1 – odpowiedzi ocenione w kategorii: 0 punktów (brak trudności) 

2 - odpowiedzi ocenione w kategorii: 1 punkt (częściowe  trudności)  

3 - odpowiedzi ocenione w kategorii: 2 punkty (trudności) 

4 - odpowiedzi ocenione w kategorii: 3 punkty (znaczne trudności) 

5 - odpowiedzi ocenione w kategorii: 4 punkty (bardzo poważne trudności). 
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Wykres nr 1. Porównanie wyników uzyskanych w poszczególnych kategoriach skali ocen 
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Indywidualizowanie pracy z uczniami niepełnosprawnymi                       w trakcie zajęć lekcyjnych

Efektywne komunikowanie się z uczniami niepełnosprawnymi
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Motywowanie uczniów niepełnosprawnych do nauki

Ocenianie uczniów niepełnosprawnych
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Pozycja uczniów niepełnosprawnych w grupach klasowych

Współpraca z rodzicami uczniów niepełnosprawnych

Budowanie integracji pomiędzy rodzicami uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych
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Współdziałanie szkoły z różnymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i
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Uczestnicy badań analizowali wskazane zagadnienia, związane z procesem nauczania 

uczniów objętych kształceniem specjalnym, pod kątem poziomu ich trudności w praktyce 

szkolnej. Analiza porównawcza wyników uzyskanych w poszczególnych kategoriach skali 

ocen wykazała, że respondenci najczęściej kwalifikowali poziom trudności podanych zagad-

nień w kategoriach wskazujących: „częściowe trudności” (ocena: 1 punkt) i „trudności” 

(ocena: 2 punkty). Natomiast najrzadziej wybierali odpowiedź: „bardzo poważne trudności” 

(ocena: 4 punkty). 

Wykres nr 2. Wyniki wskazujące wybór oceny w kategorii: 4 punkty (bardzo poważne trudno-

ści). 

 

 

Respondenci najczęściej wybrali ocenę: „bardzo poważne trudności”  przy następujących 

zagadnieniach: 

 indywidualizowanie pracy z uczniami niepełnosprawnymi w trakcie zajęć lekcyjnych, 

 budowanie integracji pomiędzy rodzicami uczniów pełnosprawnych i niepełnospraw-

nych, 

 opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, 
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 dostosowanie programów nauczania do indywidualnych możliwości ucznia niepełno-

sprawnego, 

 relacje uczniów niepełnosprawnych z rówieśnikami, 

 opracowywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów nie-

pełnosprawnych. 

Wykres nr 3. Wyniki wskazujące wybór oceny w kategorii 3 punkty (znaczne trudności). 

 

 

Największą ilość wyborów oceny: „znaczne trudności” wskazano przy zagadnieniach: 

 opracowywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów nie-

pełnosprawnych, 

 dobór metod pracy oraz pomocy dydaktycznych do predyspozycji uczniów niepełno-

sprawnych, 

 efektywne komunikowanie się z uczniami niepełnosprawnymi, 

 budowanie integracji pomiędzy rodzicami uczniów pełnosprawnych i niepełnospraw-

nych, 

 opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, 

 motywowanie uczniów niepełnosprawnych do nauki, 
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 rozpoznawanie predyspozycji psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych uczniów nie-

pełnosprawnych, 

 współpraca w ramach zespołów nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami 

niepełnosprawnymi, 

 dostosowanie programów nauczania do indywidualnych możliwości ucznia niepełno-

sprawnego. 

Wykres nr 4. Wyniki wskazujące wybór oceny w kategorii: 0 punktów (brak trudności). 

 

 

 

Najwyższe wyniki w kategorii: O punktów - „brak trudności” odnoszą się do zagadnień: 

 współdziałanie szkoły z różnymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz ro-

dziny, dzieci i młodzieży, 

 wykorzystywanie informacji zawartych w treści orzeczeń o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego wydawanych przez PPP, 

 organizowanie i realizacja zajęć rewalidacyjnych wynikających   z orzeczenia o po-

trzebie kształcenia specjalnego, 

 ocenianie uczniów niepełnosprawnych, współpraca z rodzicami uczniów niepełno-

sprawnych, 

 współpraca z rodzicami uczniów niepełnosprawnych,  

 motywowanie uczniów niepełnosprawnych,  

 efektywne komunikowanie się z uczniami niepełnosprawnymi. 
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Uczestnicy badania ankietowego mieli możliwość udzielenia odpowiedzi na pytanie otwarte 

oraz napisania własnych uwag. Niewielu respondentów skorzystało z tych możliwości, więk-

szość ankiet był wypełniona tylko w części zawierającej pytania zamknięte.  

W pytaniu otwartym:  „Proszę wskazać najważniejsze zalety kształcenia uczniów niepełno-

sprawnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych” 

odnotowano następujące odpowiedzi (odpowiedzi powtarzające się kilkakrotnie zostały pod-

kreślone) 

 Umożliwienie indywidualnej pracy z takimi dziećmi. 

 Potrzeba komunikacji. 

 Możliwość uspołecznienia się. 

 Nauka tolerancji. 

 Wyrównywanie szans edukacyjnych. 

 Grono kolegów. 

 Integracja dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami.  

 Możliwość uczestniczenia tych uczniów w życiu wewnętrznym szkoły. 

 Poznaje się inne spojrzenie na świat. 

 Zalety są oczywiste. 

 Integracja, tolerancja, empatia, wzajemny szacunek, pomoc. 

 Możliwość dostosowania indywidualnego do potrzeb danego ucznia. 

 Funkcjonowanie ucznia w grupie rówieśniczej. 

 Kształtowania tolerancji i akceptacji w stosunku do osób niepełnosprawnych. 

 Integracja z rówieśnikami. 

 Socjalizacja ucznia niepełnosprawnego. 

 Indywidualizacja pracy i dobór właściwych metod oraz pomocy dydaktycznych.  

 Wsparcie rówieśników, szansa na dorastanie wśród osób o podobnych zaintereso-

waniach. 

 Kontakt z rówieśnikami. Relacje uczniów, rodziców. 

 Integracja ze środowiskiem. 

 Możliwość kontaktu z rówieśnikami.  

 Dzieci niepełnosprawne mają szansę rozwijać się w kontakcie z dziećmi pełno-

sprawnymi (uczyć się od kolegów – pomoc koleżeńska). 

 Obserwacja właściwych zachowań. 

 Stopniowo zanika wycofanie uczniów niepełnosprawnych.  

 Lepsza akceptacja w społeczeństwie.. 

 Brak izolacji osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi. 

 Wyższa samoocena osób niepełnosprawnych 

 Budowanie pozytywnych relacji pomiędzy osobami zdrowymi, a uczniami z nie-

pełnosprawnością. 

 Udzielanie przez uczniów wszelkiej pomocy rówieśnikom niepełnosprawnym, na-

uka wolontariatu, niesienia bezinteresownej pomocy.  

 Rozwój mowy, samodzielności. 

 Rozwój intelektualny. 

 Zwiększenie motywacji do nauki. 

 Uspołecznienie. 
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 Nauka tolerancji dla osób niepełnosprawnych. 

 Wzajemna pomoc. 

 Nauka akceptacji swojej niepełnosprawności.  

 Zaspakajanie potrzeb wczesnego wspomagania. 

 Rozwijanie aktywności. 

 Wzmacnianie odporności fizycznej. 

 Usamodzielnianie się. 

 Sposoby motywowania do nauki.  

Respondenci podzielili się także kilkoma uwagami dotyczącymi edukacji włączającej: 

 Gdy orzeczenie o potrzebie kształcenia wynika z problemów zdrowotnych, wtedy 

integracja jest skuteczniejsza. 

 Gdy dochodzi do tego niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowa-

nym, wtedy integracja przebiega z większymi problemami.  

 Brakuje specjalistów do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych: tyflopedagogów, 

surdopedagogów i oligofrenopedagogów. W rezultacie zajęcia te prowadzone są 

przez nauczycieli bez kwalifikacji, co obniża ich efektywność.  

 Uczeń niepełnosprawny z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może 

doświadczyć pozytywnych sytuacji, czy relacji z innymi, tylko wtedy, gdy postara 

się o to cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele i rodzice. 

 Jestem przeciwna kształceniu uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodo-

stępnych.  

 

5. Wnioski i rekomendacje. 

WNIOSKI: 

Wyniki badań ankietowych nt. edukacji włączającej pozwoliły uzyskać informacje dotyczące 

trudności na jakie napotykają dyrektorzy i nauczyciele szkół ogólnodostępnych przy organi-

zowaniu i realizowaniu kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych.  

Oceniając poziom trudności realizacji działań w zakresie danego zagadnienia respondenci 

najrzadziej wybierali odpowiedź: „bardzo poważne trudności”, natomiast najczęściej stoso-

wali oceny odnoszące się do kategorii: „częściowe trudności” i „trudności”.  

Dyrektorzy i nauczyciele szkół ogólnodostępnych wskazali zagadnienia, które sprawiają im 

szczególne trudności w procesie kształcenia uczniów niepełnosprawnych:  

1. Najwięcej respondentów (16%) twierdzi, że ma bardzo poważne trudności z indywi-

dualizowaniem pracy z uczniami niepełnosprawnymi w trakcie zajęć lekcyjnych. 17% 

badanych uważa, że indywidualizowanie pracy sprawia im znaczne trudności.  

2. Budowanie integracji pomiędzy rodzicami uczniów pełnosprawnych i niepełnospraw-

nych 15% respondentów ocenia na poziomie: bardzo poważne trudności, a 22% z nich 

na poziomie: znaczne trudności. 

3. 21% respondentów zwraca uwagę na znaczne trudności, a15% na bardzo poważne 

trudności,  przy opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych.  
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4. Przy opracowywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów 

niepełnosprawnych na  bardzo poważne trudności napotyka 12%, a na znaczne trud-

ności – 25% respondentów.  

5. W procesie dostosowania programów nauczania do indywidualnych możliwości 

ucznia niepełnosprawnego bardzo poważne trudności sygnalizuje 14% respondentów,                       

a znaczne trudności -  19% respondentów.  

6. Relacje uczniów niepełnosprawnych z rówieśnikami stanowią bardzo poważne trud-

ności dla 12%uczestników badań, a dla 16% z nich – znaczne trudności.  

Wybory uczestników badań, które cechuje największa rozbieżność, dotyczą oceny poziomu 

trudności dwóch zagadnień: 

 przy działaniach dotyczących efektywnej komunikacji z uczniami niepełnosprawnymi  

14% respondentów wskazało „znaczne trudności”, natomiast  16% uczestników badań 

- „brak trudności”, 

 motywowanie uczniów niepełnosprawnych do nauki stanowi   „znaczne trudności” dla 

20% uczestników badań, a 16% respondentów wskazało „brak trudności”. 

 

Analiza zakresu odpowiedzi podawanych przez uczestników badania przy pytaniu otwartym 

wskazuje, że dyrektorzy i nauczyciele, pomimo napotykanych trudności, dostrzegają zalety 

edukacji włączającej. Najczęściej wskazywali następujące efekty organizowania kształcenia 

specjalnego w szkołach ogólnodostępnych: 

 wyrównywanie szans edukacyjnych, 

 integracja dzieci/uczniów niepełnosprawnych z rówieśnikami,  

 kształtowanie empatii, tolerancji i akceptacji w stosunku do osób niepełnosprawnych. 

 integracja ze środowiskiem. 

Bardzo ważne spostrzeżenie jednego z uczestników badań trafnie wskazuje czynniki wpływa-

jące na  jakość edukacji włączającej:  

„Uczeń niepełnosprawny z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może doświad-

czyć pozytywnych sytuacji, czy relacji z innymi, tylko wtedy, gdy postara się o to cała społecz-

ność szkolna: uczniowie, nauczyciele i rodzice.” 

REKOMENDACJE: 

1. W szkołach ogólnodostępnych uczy się duża grupa uczniów niepełnosprawnych                            

z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W powiecie oleśnickim obserwuje 

się tendencję wzrostową w zakresie edukacji włączającej. Powiatowy Oddział Dosko-

nalenia Nauczycieli przy PCEiK w Oleśnicy powinien uwzględniać różnego typu 

działania, związane z edukacją włączającą, w ofercie edukacyjnej. 

2. Informacje zwrotne uzyskane od dyrektorów i nauczycieli w ankiecie nt. edukacji 

włączającej pozwoliły na wskazanie obszarów tematycznych, które sprawiają im po-

ważne i znaczne trudności w procesie nauczania w ramach kształcenia specjalnego.                              

W związku z tym w ofercie edukacyjnej w roku szkolnym 2018/2019 uwzględnione 

będą następujące tematy: 
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 indywidualizowanie pracy z uczniami niepełnosprawnymi w trakcie zajęć lek-

cyjnych, 

 budowanie integracji pomiędzy rodzicami uczniów pełnosprawnych i niepeł-

nosprawnych, 

 opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, 

 dostosowanie programów nauczania do indywidualnych możliwości ucznia 

niepełnosprawnego, 

 relacje uczniów niepełnosprawnych z rówieśnikami, 

 opracowywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

uczniów niepełnosprawnych, 

 dobór metod pracy oraz pomocy dydaktycznych do predyspozycji uczniów 

niepełnosprawnych, 

 efektywne komunikowanie się z uczniami niepełnosprawnymi, 

 motywowanie uczniów niepełnosprawnych do nauki, 

 rozpoznawanie predyspozycji psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych 

uczniów niepełnosprawnych, 

 współpraca w ramach zespołów nauczycieli i specjalistów pracujących                                  

z uczniami niepełnosprawnymi. 

3. W ramach podnoszenia jakości edukacji włączającej w powiecie oleśnickim wskazane 

jest poszukiwanie efektywnych form doskonalenia umożliwiających wymianę do-

świadczeń zawodowych pomiędzy nauczycielami Zespołu Szkół Specjalnych, specja-

lizującymi się w kształceniu specjalnym oraz nauczycielami szkół ogólnodostępnych, 

którzy chcą rozszerzać swoje kompetencje w zakresie organizowania procesu dydak-

tycznego dla uczniów niepełnosprawnych.  
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KONSPEKT  ZAJĘĆ OTWARTYCH 

 

Prowadzący: mgr  Ewelina Ptak - nauczyciel wspomagający, wychowawca klasy integracyj-

nej, oligofrenopedagog  

Nauczyciel wspomagający: mgr Małgorzata Jabłońska - pedagog, oligofrenopedagog 

 

Termin realizacji: 16.02.2018 r. 

Temat: ”Internet to więcej niż zabawa – to twoje życie”- inscenizacja teatralna 

 

Cele ogólne:  

 integracja zespołu klasowego,   

 wytworzenie  motywacji i chęci do wspólnego działania, 

Cele operacyjne : 

Uczeń będzie: 

 kształtował umiejętność w nawiązywaniu  prawidłowych kontaktów z rówieśnikami, 

 rozwijał umiejętności improwizacji, wchodzenia w różne role, 

 nabywał umiejętności współdziałania w grupie, 

 kształtował odporność emocjonalną, 

 zwiększał poczucia własnej wartości, 

Metody pracy:  

 praktycznego  działania. 

Formy pracy: 

 praca grupowa. 

Środki dydaktyczne: 

 Komputer 

 Biurko , krzesło 

 Łóżko 

 Stół z naczyniami 

Czas i miejsce: 45 minut, aula szkolna 

Przebieg zajęć: 

Część wprowadzająca: 

1. Powitanie przybyłych gości 
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Część  zasadnicza: 

1. Inscenizacja teatralna na temat bezpieczeństwa w Internecie. Przedstawienie podzielo-

ne jest na akty i sceny i  odbywa się wg załączonego scenariusza. 

 

Część podsumowująca : 

1. Podsumowanie pracy uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na pracę i zaanga-

żowanie uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. 

2. Rozmowa przybyłych gości na temat  funkcjonowania i specyfiki klasy integracyjnej 

w szkole masowej. 

Edukacja włączająca  -  Szansą   dla   Każdego 

 

Opracowanie: mgr Joanna Wylęga - nauczyciel dyplomowany,  pedagog specjalny, Terapeu-

ta Integracji Sensorycznej, Specjalista Wczesnej Interwencji i Wspierania Rozwoju Małego 

Dziecka. Ponad dwadzieścia lat pracy z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzicami. Obecnie 

dyrektor Niepublicznej Szkoły Specjalnej "Wspólny Świat" we Wrocławiu  

 

„Tacy  sami a ściana między nami” Pierwotnie  niniejszy wykład miał nosić tytuł -" Eduka-

cja Włączająca - szansą  dla każdego Ucznia"- jednak w trakcje jego przygotowania stwierdzi-

łam, że jest to szansa dla wszystkich zarówno dla statystycznego ucznia, ucznia z orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia specjalnego a także samego nauczyciela. Dopóki uczenie się i myśle-

nie przebiega bez problemów, dopóty wiedza na temat funkcjonowania mózgu jest interesują-

ca, ale nie niezbędna. Jednak kiedy coś jest nie tak, wiedza ta nabiera szczególnego znaczenia. 

Punktem wyjścia staje  się odpowiedź na następujące pytanie: "Czy i w jaki sposób wiedza 

o mózgu może zmienić współczesną szkołę, może wesprzeć nauczyciela?"  

Mózg   artysta -  neuroplastyczność   

Wiedza z neurobiologii jest obecnie  wystarczająca, aby wyciągać  wnioski na poziomie prak-

tycznym.  Mózg noworodka zawiera prawie wszystkie komórki nerwowe dorosłego  człowie-

ka, ale jedynie część z nich  będzie rzeczywiście wykorzystana przez całe życie.  Początkowo  

neurony nie są wyspecjalizowane w określonych funkcjach (wyrównany  potencjał). Stały 

kontakt z otoczeniem, nowe doświadczenia stymuluje rozwój nowych połączeń synaptycz-

nych. Te połączenia, które są używane, wzmacniają się i tworzą nowe  szlaki nerwowe.   

Jakie stąd praktyczne wnioski dla nauczyciela?:  

1. Każdy mózg jest inny. Pamiętajmy, że struktura w mózgu jest pochodną zarówno do-

świadczenia jak  również aktywności. Doświadczenie modyfikuje strukturalnie mózg, zmie-

nia strukturę i funkcję CUN. Nasz  sposób myślenia,  rozumienia i przetwarzania  informacji  

zależy od tego  jak go wyrzeźbiła nasza  historia życia. Im młodszy, mniej dojrzały mózg - 

tym ta zmiana jest większa. A zatem  każdy z nas, nie tylko uczeń, ma swoją indywidualną 

ścieżkę postrzegania, przeżywania, doświadczania, emocji a także uczenia się. Nasze oddzia-
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ływania na uczniów dokonują bardzo konkretnych zmian w ich strukturach mózgowych, 

zmian często nieodwracalnych - to rodzi nowe pytanie o naszą odpowiedzialność.  

2. Jeden program dla wszystkich uczniów to nieporozumienie. Z biologicznego punktu 

widzenia osiągnięcie jednakowych efektów dydaktycznych przez wszystkich uczniów jest 

niemożliwe. Stąd odrębna podstawa programowa dla uczniów z głębszą niepełnosprawnością 

intelektualną - każdy uczeń ma indywidualny program edukacyjny. Można? - można. Pytanie 

otwarte:  Dlaczego tylko ta grupa uczniów ma możliwość uczenia się dostosowanego do swo-

ich potrzeb?   

3. Neurony uczą się wolno – procesy uczenia się są rozłożone w czasie.  Efektywna nau-

ka musi być rozłożona w czasie. Niezmiernie istotna staje się wiedza o rozwoju mózgu, okre-

sach jego przebudowy, okresach  krytycznych.  Ewolucyjnie najmłodsze struktury dojrzewają 

wolno-płaty czołowe dojrzewają na końcu. Układ limbiczny już działa, emocje mogą osiągać 

cały swój zakres, ale kontrola nad nimi jest mocno opóźniona. Dzieci nie mają fizycznych 

podstaw aby je do końca kontrolować - mają  niedojrzałe struktury, nie kontrolują emocji, 

min, gestów. Musimy  pamiętać, że WÓŁ  NIE MOŻE  PAMIĘTAĆ  JAK  BYŁ  CIELĘ-

CIEM. Nie możemy patrzeć na uczniów jak na dorosłego, ale jak na niedojrzałego człowieka.  

4. Te neurony, które nie są aktywne, są  zastępowane przez inne lub zanikają. Działa tu 

prawo "doboru naturalnego: Używaj albo wyrzuć. Im  mniejsza  aktywność ucznia - tym 

mniej neuronów pracuje.  Jakie szlaki torujemy? W jakie kompetencje wyposażamy dzieci? 

Czy są to te kompetencje, które są przydatne w życiu: umiejętności komunikacyjne, współ-

pracy, kreatywność, radzenia sobie z porażką, zarządzanie grupą i inne? Czy nie tracimy 

ważnych funkcji?  

„Z KIM/CZYM  PRZESTAJESZ TAKIM SIĘ STAJESZ”  

UKŁAD LIMBICZNY - tzw. mózg emocjonalny - tutaj znajduje się struktura zwana HIPO-

KAMPEM odpowiedzialna za pamięć i uczenie się. Jest to obszar na który negatywnie  

wpływa kortyzol określany inaczej jako hormon stresu. Badania pokazują, że  długotrwały  

stres ma właściwości  uszkadzające  dla hipokampa.   Strach przed szkołą  nie służy a wręcz 

uniemożliwia  naukę.  Oprócz  hipokampa w układzie limbicznym znajduje się ciało  modze-

lowate ( corpus  collosum= spoidło  wielkie). Jest  to pęk  aksonów pokrytych osłonką  mieli-

nową przez które komunikuj się ze sobą dwie półkule. Dzięki  dobrze funkcjonującemu ciału  

modzelowatemu mózg  staje się jednym, harmonijnym współpracującym  układem.  

„Paweł i Gaweł w jednym stali domku”– czyli dwie odsłony tego samego mózgu ?  

Paweł - zawsze spokojny, nie wadzi nikomu,   przygotowany do zajęć,  zorganizowany, lubi 

matematykę i osiąga  w tej dziedzinie wybitne wyniki. Gaweł  – roztrzepany, niepotrafiący 

usiedzieć w miejscu,  zapominalski, zawsze spóźniający się, bardzo  ekspresyjny, z ogromną 

wyobraźnią , z wybitnym talentem pisarskim, ale polegnie jeśli zostanie klasowym skarbni-

kiem.   
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Jak się to dzieje, że dwoje bliźniąt, wychowanych w tych samych warunkach, przebywają-

cych  w tym samym środowisku  społecznym, to samo doświadczających, siedzących w tej 

samej ławce, nauczanych przez tych samych nauczycieli, funkcjonuje zupełnie inaczej? Od-

powiedź jest prosta i znajduje się w mózgach chłopców, a właściwie w ich  sposobie przetwa-

rzania informacji - tzw.  czynnościowej specjalizacji półkul mózgowych.  

Mózg Pawła przyswaja informacje stopniowo, krok po kroku , skupia się na szczegółach 

i analizuje każdy detal. Świat porządkuje według znanych reguł i zasad, myśli logicznie. Jest 

osadzony w czasie,  uporządkowany i poukładany. Paweł z ogromną świadomością używa 

mowy. Ceni przede wszystkim myślenie matematyczne i abstrakcję. Z przyjemnością poznaje 

nowe teorie i metody. Dostrzega różnice i nawet drobne niuanse między nimi. Lubi powta-

rzalność, określony rytm dnia. Pracuje według planu. W stresie traci zdolność pojmowania, 

często działa mechanicznie i bez zrozumienia. Tak funkcjonuje mózg człowieka z przewagą 

czynnościową lewopółkulową. Cywilizacyjnie obecnie mniej stymulowaną. Mniej się spoty-

kamy, rozmawiamy, słuchamy czytanej lektury czy śpiewanych kołysanek.  

  Mózg Gawła - to mózg z czynnościową przewagą prawopółkulową. Przyswaja informacje 

całościowo, potrafi pracować jednocześnie nad kilkoma rzeczami. Chłopiec zawsze reaguje  

emocjonalnie i intuicyjnie.  Zwraca uwagę na uczucia innych, gesty,  silnie reaguje na sztukę, 

muzykę i taniec. Komunikuje się ze światem „całym sobą”. Bywa chaotyczny, barwnie opo-

wiadając  przeskakuje z tematu na temat często gubi wątki. Gaweł myśli obrazami, używa 

metafor i wyobraźni. Jest bardzo twórczy, kreatywny, posiada wizje. Najważniejsza jest dla 

niego wiedza empiryczna, to co może sprawdzić, zastosować w praktyce. Istotny jest również  

kontekst, opisowość i synteza poznawanych zjawisk.  Posiada świadomość przestrzeni, zwra-

ca uwagę na kształty, wymiary i podobieństwa ale nie na czas. Uczy się na ostatnią chwilę, 

ale tylko tego, do czego ma pozytywny  stosunek. W stresie Gaweł traci zdolność do rozu-

mowania,  zachowuje się bezmyślnie  nie pamięta o szczegółach. Może reagować zbyt impul-

sywnie albo wycofa się z sytuacji, zamknie w sobie lub ucieknie. Tak właśnie funkcjonuje 

współczesna zdecydowana większość uczniów- tzw. " POKOLENIE Y", nazywane jest rów-

nież  

„POKOLENIEM MILENIUM”, „NASTĘPNĄ GENERACJĄ”, „POKOLENIEM CYFRO-

WYM" Wnioski dla nauczyciela:  

1. Każdy z tych uczniów wymaga innego sposobu nauczania, bo inaczej pracuje ich 

mózg.  Nie tylko uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  będą wymagać spe-

cjalnych form i metod pracy.   

2. Nasz mózg można określić jako  egoistyczny, ponieważ  zawsze rozpatruje sytuacje 

pod własnym kątem wg własnych kryteriów: nowe, ważne (dla mnie), potrzebne, przydat-

ne(mi), intrygujące,  ciekawe ( dla mnie), nietypowe, zaskakujące, śmieszne, wymagające   

wyjaśnienie.   

3. Z  neurologii  mózgu  wynika, że kluczowe znaczenie  ma początek  lekcji – to  wtedy  

układ limbiczny każdego  ucznia uzna, czy uwolni neuroprzekaźniki i rozpocznie proces  
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uczenia się czy też  nie. Motywacja  jest  pochodną  zainteresowania i  ciekawości – nie 

uwzględniając  ich automatycznie  niszczymy  motywację  

4. Narządem, który  mocno  stymuluje rozwój mózgu są  ręce, ponieważ mają one  sto-

sunkowo dużą  reprezentację w korze mózgowej.  Mniej słów  więcej  działań – czytanie 

i słuchanie aktywizuje  jedynie  wybrane  struktury  mózgowe, w tym często przeciąża  hipo-

kamp. Uaktywnianie innych  zmysłów, szczególnie rąk  powoduje aktywację innych bardziej  

efektywnych  obszarów. Mechaniczne  wykonywanie  zadań, w które uczniowie nie angażują 

się  emocjonalnie i które nie  sprawia im żadnej  przyjemności – nie inicjuje procesu  efek-

tywnej  nauki  

Małe co nieco o neuronach  lustrzanych  

W 2010r badaczom z Uniwersytetu Kalifornijskiego udało się zidentyfikować  neurony lu-

strzane u ludzi. Potrafią one łączyć  cechy motoryczne z wizualnymi -  reagują  w jednakowy  

sposób w sytuacji, kiedy  wykonujemy  określoną czynność lub gdy obserwujemy wykony-

waną  czynność  przez  innego człowieka – ale tylko  w  rzeczywistości.   

Jak zatem uczyć?   

1. Warto  wykorzystać neurony  lustrzane. Mózg  jest organem  społecznym, którego rozwój  

wymaga interakcji z innymi ludźmi.  Obserwacja i naśladowanie to sposób uczenia się neu-

ronów lustrzanych, który  przebiega w sposób  spontaniczny, automatyczny, przedreflek-

syjny czyli nie jest męczący. Podczas obserwacji włącza się wzrokowy  układ przetwarza-

nia i interpretacji- STS ( sulcus temporalis  superior -  bruzda skroniowa górna).   

Tylko ludzie mogą pobudzać te struktury. Olbrzymi potencjał neuronów  lustrzanych można  

wykorzystać  tylko wtedy, gdy ludzie  uczą się od ludzi w realnym  świecie. Aby je zaktywi-

zować należy dostarczyć uczniom  możliwie  wiele różnorodnych  wzorców działania, two-

rzenia, przeżywani, umożliwić  wchodzenie  w  role,  możliwie  często  opuszczać  mury  

szkoły.   

2. Jesteśmy neurobiologicznie zaprogramowani na tworzenie więzi. Neurony lustrzane spra-

wiają, że czy tego chcemy, czy nie, jako nauczyciele, rodzice, opiekunowie przekazujemy 

mózgom dzieci możliwe programy działań. To jak się zachowujemy, jak reagujemy w stre-

sie, jak traktujemy osoby niepełnosprawne, wyciska znamię na mózgach uczniów. Zarów-

no szacunku, jak i pogardy dzieci uczą się od dorosłych, swoje relacje ze światem ze-

wnętrznym kształtują na podstawie struktur, dla których wzorców dostarczają im dorośli. 

Chcesz ciszy w klasie - nie podnoś głosu.   

3. Obraz samego siebie również budujemy w oparciu o informacje dostarczane nam przez 

innych ludzi.  

Postrzegając siebie jako nieudacznika, nie osiągniemy sukcesu w życiu. Pamiętajmy, że ze 

wszystkich sądów jakie formułujemy, żaden nie jest tak brzemienny w skutki jak ten o samym 

sobie. Stwierdzenie: "Kowalski, orzeł to ty nie jesteś"- to samospełniająca się przepowiednia. 

Chcesz mieć mądrych uczniów - dostrzegaj w nich dobro - to co potrafią, chwal, zachwycaj 
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się ich niepowtarzalnością, kreatywnością. Pomóż im odkryć posiadane uzdolnienia.  Czego 

nie potrafią doskonale wiedzą sami, nie musisz im o tym przypominać.  

4. Mózg czerpie dużo więcej  satysfakcji z pracy zespołowej niż indywidualnej. Dlatego nau-

czanie frontalne, stosowanie metod podawczych, kiedy uczniowie siedząc w ławce ogląda-

ją plecy swojego kolegi, stanowi najmniej efektywną formę nauki. Dobre  i  intensywne  

reakcje z dorosłymi są  uczniom tak samo  potrzebne jak jedzenie i dbanie o higienę  

5. Zbyt szybki kontakt z nowymi  technologiami może negatywnie  wpływać na rozwój sieci 

neuronalnej i kompetencje dzieci.   

NEUROTRANSMITERY  

Neurony  syntetyzują potrzebne  neurotransmitery z  substancji zawartych we krwi, a te pozy-

skiwane  są  z  pożywienia. Jesteśmy tym co jemy! Złą dieta uniemożliwia tworzenie neuro-

przekaźników i negatywnie wpływa na proces uczenia się. Niezbędny do uczenia się stan 

uwagi,  koncentracji i szczególnej  formy świadomości może  pojawić się tylko wtedy, gdy  

neurony  uwolnią  odpowiednią  ilość serotoniny,  dopaminy, noradrenaliny czy acetylocholi-

ny. Zapasy  neurotransmiterów u poszczególnych osób  nie są  jednakowe. Gdy wyczerpią się 

zapasy choćby jednego  neuroprzekaźnika- trudno o  koncentrację  i  uwagę.   

1. Każdy mózg ma indywidualne  tempo  pracy -  sztywna organizacja nauki nie ułatwia 

nam życia. Nie wszyscy uczniowie mogą się uczyć w tym samym tempie. Badania pokazują, 

że dzieci potrafią przez długi czas jednorazowo przetwarzać jedynie dwa elementy, a dwuna-

stolatkowie jedynie pięć. Zrozumienie wielu zagadnień równocześnie wymaga większej wy-

dolności pamięci operacyjnej niż ta, którą dysponują uczniowie.   

2. Deficyty prowadzące do niepowodzeń szkolnych mogą być spowodowane czynnikami 

zupełnie niezależnymi od ucznia i jego pracy. Tak samo jak nasza codzienna dyspozycja.  

3. Ważne są nawyki żywieniowe dzieci, umiejętność prawidłowego oddychania oraz 

odpowiedni poziom nawodnienia organizmu. Często mózgi naszych uczniów jak i nasze są 

"odwodnione" i "niedotlenione".   

ODRUCHY  

Za  niepowodzenia szkolne i problemy z dostosowaniem społecznym mogą odpowiadać ak-

tywne, przetrwałe odruchy pierwotne. Trening , integracja i włączanie tych  odruchów w za-

kresie wyższych umiejętności prowadzi poprzez istotne  etapy  rozwoju dziecka: siedzenie, 

obracanie się, pełzanie, czworakowanie, chwytanie, stanie i chodzenie.  Jeżeli  nastąpi za-

trzymanie  rozwoju i dojrzewania  odruchowego to  w mniejszym lub większym zakresie po-

jawią się  problemy w funkcjonowaniu  poznawczym, społecznym i emocjonalnym dziecka. 

Nie bez znaczenia jest fakt, że część z naszych uczniów posiadając  niedojrzały a w przypad-

ku niektórych uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uszkodzony  mózg, 

nie jest w stanie kontrolować swojego zachowania. Ich odruchy pierwotne   "wymykają się" 

spod kontroli struktur korowych . Oto kilka przykładów:   
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Symptomy związane z przetrwałym odruchem Moro : nadwrażliwość  i nadmierna  reak-

tywność  na pewnego  rodzaju      bodźce,  problemy związane ze zmysłem równowagi,  trud-

ności z koordynacją ruchową, brak  dojrzałości ruchów oczu oraz  zdolności do percepcji 

wzrokowej, brak  poczucia  bezpieczeństwa, słabe umiejętności  adaptacyjne, niechęć do 

zmian   

Efekty  utrzymywania się ATOS : zakłócenia   rozwoju  równowagi  i  koordynacji  rucho-

wej, problemy z przekraczaniem  linii  środkowej ciała, utrudniony  rozwój  ruchów  nieza-

leżnych  obu stron  ciała, problemy z ustaleniem  się  lateralizacji przed 8 r. ż., utrudniony  

rozwój  niezależnych  ruchów  głowy.  

Wniosek:  

1. Znajomość  rozwoju  odruchowego  dziecka  jest niezbędna dla  prawidłowego   postawie-

nia diagnozy  a co za tym idzie stworzenia   programu  terapeutycznego, który  umożliwi  

redukcję lub wyeliminowanie  występujących  deficytów.  Dotyczy to Każdego ucznia.  

Zmysły  

Za występujące trudności w funkcjonowaniu szkolnym mogą być również odpowiedzialne 

procesy integracji sensorycznej. Pytając nauczycieli o ilość zmysłów jakimi dysponuje czło-

wiek najczęściej wymieniają: wzrok, słuch, smak, zapach i dotyk. A gdzie zmysł równowagi 

dynamicznej i statycznej, zmysł propriocepcji? Lekko licząc mamy 8 zmysłów podstawo-

wych. To one dostarczają nam niezbędnej informacji o otaczającym nas świecie. Ich wzajem-

na współpraca, łączenie danych, porównywanie z wcześniejszymi doświadczeniami, sprawia, 

że jesteśmy w stanie prawidłowo funkcjonować. Ale co się dzieje, kiedy te procesy integrują-

ce wrażenia  sensoryczne nie działają prawidłowo? Mamy problem.   

NADWRAŻLIWOŚĆ    DOTYKOWA - jest  dysfunkcją integracji sensorycznej, w której 

nieprawidłowy jest odbiór bodźców dotykowych. Wrażenia czuciowe, które odbiera dziecko, 

powodują wygórowane, awersyjne reakcje emocjonalne, nadpobudliwość, dyskomfort czy 

inne problemy z zachowaniem. Objawy: postawa wycofująca, wzdraganie się na dotyk, 

niechęć do fizycznego kontaktu z rówieśnikami, unikanie wszelkich manipulacji w obrę-

bie głowy, twarzy, jamy ustnej, nadruchliwość, zaburzenia  koncentracji uwagi, prefe-

rowanie bycia ubranym od stóp do głów, noszenie obszernych  ubrań, niechęć do zdej-

mowania butów, nietolerancja określonych konsystencji potraw,  unikanie lepienia, ma-

lowania palcami i zabaw w piasku, trzymanie  przyborów do pisania opuszkami palców.  

POSZUKIWANIE  WRAŻEŃ SENSORYCZNYCH - zaburzenie procesów modulacji 

sensorycznej polegające na poszukiwaniu wrażeń sensorycznych o dużej intensywności czę-

sto metodami nieakceptowanymi. Dzieci takie  lubią pchać, wspinać się, popychać, doty-

kać. Często wszystko wkładają do ust, ciągle coś żują. Stukają, pukają, uwielbiają gło-

śną muzykę. Najczęściej  mają łatki rozrabiaka, łobuza czy niebezpiecznego dziecka.  

Wniosek:  Problemy w zakresie przetwarzania sensorycznego mogą utrudniać proces uczenia 

się, powodować zachowania trudne. Nie trzeba być uczniem ze SPE (specjalnymi potrzebami 
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edukacyjnymi) aby mieć zaburzenia SI. Można być nauczycielem z zaburzeniami SI. Wiedza 

o tych procesach stanowi punkt wyjścia wsparcia tych ludzi.  

"Mózg ucznia to miejsce  pracy nauczyciela"  

-Manfred Spizer (Jak uczy się mózg)   

                 POZNAJ  SWOICH   UCZNIÓW!- Nauczycielu świat nie ma sensu bez więzi.  

Prawdą jest to, że niektóre  po prostu są bardziej przelotne, inne trudne a nieliczne łatwe. Jed-

nak każda więź jest ważna. Tylko poznanie drugiego człowieka, poświęcenie mu czasu, po-

znanie jego świata umożliwia pomoc.  

Nasze mózgi zostały stworzone po to, aby się uczyć. Nauczyciele to specjaliści od nauczania. 

Ale czy znają mózg i procesy w nim zachodzące? Czy znają podstawowe prawa rozwojowe, 

dotyczące rozwoju biologicznego człowieka? Przecież jeden objaw może być wynikiem za-

równo problemów z przetwarzaniem sensorycznym, nieprawidłowym funkcjonowaniem od-

ruchów pierwotnych, zaburzeniami metabolicznymi czy wreszcie wynikać z uszkodzenia 

ośrodkowego układu nerwowego.  Edukacja włączająca to  szansa dla każdego.  NAUCZY-

CIELU - chcesz pomóc swoim uczniom - zacznij od siebie. Zrób wszystko aby poniższy cytat 

miał zastosowanie w Twoim życiu:   

„Moim zdaniem powinna istnieć zasada, że każdy człowiek przynajmniej raz w życiu dostaje 

owację na stojąco.”   

                                                                                        R.J.  PALACIO (Cudowny chłopak)  
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 Załącznik nr. 1 Wzór ankiety. 
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POWIATOWE  CENTRUM  EDUKACJI  I  KULTURY  W  OLEŚNICY  

 

ANKIETA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI  

SZKÓŁ OGÓLNODOSTĘPNYCH W POWIECIE OLEŚNICKIM  

NA TEMAT EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ  

 

Szanowni Państwo! 

  Zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Opinie zebrane pod-

czas badań pozwolą na ukierunkowanie działań podejmowanych w ramach programu dosko-

nalenia zawodowego nauczycieli na temat: „Edukacja włączająca w praktyce. Kształcenie 

uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych w powiecie oleśnickim.” Pro-

gram będzie realizowany w PCEiK w Oleśnicy w roku szkolnym 2017/2018. 
   Ankieta jest anonimowa i dotyczy oceny trudności napotykanych w pracy z uczniami niepeł-

nosprawnymi w szkołach ogólnodostępnych.  

 

 

1. Proszę zaznaczyć typ szkoły poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce. 

Typ szkoły 

 

Szkoła Podstawowa   

 

Szkoła Ponadpodstawowa   

 

 

2. Proszę zaznaczyć wybraną ocenę trudności wstawiając znak X w odpowiedniej rubry-

ce (w skali ocen, gdzie 0 oznacza brak trudności, a  4 - bardzo poważne trudności). 

 

Lp. Zakres realizowanych działań  Ocena trudności  

0 1 2 3 4 

 1. Wykorzystywanie informacji zawartych w treści orzeczeń o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydawanych przez PPP 

     

 2. Rozpoznawanie predyspozycji psychofizycznych i potrzeb edu-

kacyjnych uczniów niepełnosprawnych 
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 3. Opracowywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjo-

nowania uczniów niepełnosprawnych 

     

 4. Opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-

Terapeutycznych 

     

 5. Dostosowanie programów nauczania do indywidualnych możli-

wości ucznia niepełnosprawnego 

     

 6. Indywidualizowanie pracy z uczniami niepełnosprawnymi                       

w trakcie zajęć lekcyjnych 

     

 7. Efektywne komunikowanie się z uczniami niepełnosprawnymi  

 

     

 8. Organizowanie przestrzeni dostosowanej do potrzeb uczniów 

niepełnosprawnych w salach lekcyjnych i innych pomieszcze-

niach na terenie szkoły 

     

 9. Współpraca w ramach zespołów nauczycieli i specjalistów pra-

cujących z uczniami niepełnosprawnymi 

     

10. Dobór metod pracy oraz pomocy dydaktycznych do predyspo-

zycji uczniów niepełnosprawnych 

     

11. 

 

Motywowanie uczniów niepełnosprawnych do nauki      

12. 

 

Ocenianie uczniów niepełnosprawnych       

13. 

 

Relacje uczniów niepełnosprawnych z rówieśnikami       

14. 

  

Pozycja uczniów niepełnosprawnych w grupach klasowych      

15. 

 

Współpraca z rodzicami uczniów niepełnosprawnych      

16. Budowanie integracji pomiędzy rodzicami uczniów pełno-

sprawnych i niepełnosprawnych 

     

17. Organizowanie i realizacja zajęć rewalidacyjnych wynikających   

z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

     

18. Współdziałanie szkoły z różnymi instytucjami i podmiotami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży 
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19. Inne działania, jakie? 

 

     

 

3. Proszę wskazać najważniejsze zalety kształcenia uczniów niepełnosprawnych                        

z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
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Załącznik nr 2. 

mgr Ewelina Ptak 

BEZPIECZNY INTERNET 

SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA  „„Internet to więcej niż zabawa – to twoje życie”. 

 

scenografia: w centralnej części sceny hasło: Dzień Bezpiecznego Internetu”, po lewej stronie 

ekran 

do prezentacji, biurko z komputerem w domu ucznia, fotel i mały stoliczek, na środku łóżko           

z poduszkami, nakryciem, dywanik..., nakryty stolik kuchenny z talerzykami. W tle plakaty                       

i slajd  

czas trwania: 45 min 

Narrator: Serdecznie zapraszamy zgromadzonych gości  na spektakl pt. „Internet to więcej 

niż zabawa – to twoje życie” w wykonaniu klasy 6b integracyjnej. Inscenizacja poświęcona 

jest tematyce bezpieczeństwa w Internecie  i ma   na celu  zwrócenie uwagi na kwestię bez-

piecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.  

SCENA I (dziecko, mama, tata, koleżanki ) 

Kasia (wbiega, rzuca w kąt plecak, ściąga kurtkę, buty, biegnie do komputera): 

-No wreszcie! Ile można siedzieć w tej szkole! Matematyka! Przyroda! Polski! Muzyka! 

Jakieś ułamki, epitety, cechy klimatu, kompozycje Chopina.... Ludzie! Ile można!?! Prawdę 

mówiąc, kiedy tak siedzę w mojej ulubionej ostatniej ławce to czas ciągnie się jak guma. 

Wydaje mi się, że lekcje nie mają końca, że pani wciąż mówi i mówi, a ja nie wiem o czym, 

że koledzy opowiadają głupoty o jakimś meczu, a koleżanki ciągle o ciuchach i jakiś 

zespołach ….Koszmar! 

Co innego, jak wreszcie mogę wrócić do domu! Bo tu czeka na mnie moje cudo, moje 

maleństwo, mój jedyny, prawdziwy, wspaniały przyjaciel-MÓJ KOMPUTER!!!!! No to 

malutki startujemy! Najpierw wejdziemy na Facebooka, pogramy trochę w Minecraft 

posłuchamy muzyki na Wrzucie , porozmawiamy na Gadu- gadu, albo zrobimy zakupy na 

Allegro! 

(wchodzi mama) 

Mama: Kasiu! Wróciłaś? Nawet nie słyszałam, kiedy weszłaś do domu. Chodź do kuchni, 

zjedz coś. Usmażyłam Twoje ulubione naleśniki! I dodałam do sera dużo rodzynek- tak jak 

lubisz! 

Kasia: Nie teraz mamo! Widzisz, że właśnie włączyłam komputer. 

Mama: Komputer nie ucieknie, obiad całkiem wystygnie, chodź!!! 

Kasia: Nie mogę, nie rozumiesz?! 

Mama: No właśnie nie rozumiem, coś niedobrego się z Tobą dzieje Kasiu. Zaczynam się 

poważnie niepokoić (wychodzi) 

Kasia: O rany! Wiecznie jakieś pretensje! Człowiek nie może mieć chwili spokoju! No do-

bra, to 

teraz sprawdzimy pocztę i pogramy trochę w ubieranki-malowanki. 

(wchodzi tata) 

Tata: Kasiu, umawialiśmy się, że jak wrócisz ze szkoły, pojedziemy do babci. Trzeba jej 
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pomóc umyć okna, powiesić firanki – sama przecież nie wejdzie na drabinę! 

Kasia: Zaraz tato. Widzisz, że jestem zajęta. 

Tata: Zajęta? Czym? 

Kasia: Jak to czym??? Komputer tato, komputer mam włączony. 

Tata: To widzę, ale co Ty tam robisz całymi dniami? 

Kasia: Jak to co? Tu jest tyle fajnych rzeczy, że dni są za krótkie, żeby to wszystko zobaczyć. 

A ile ludzi można poznać! Z całego świata tato, a nie tylko z naszego osiedla! 

Tata: To na naszym osiedlu nie masz się z kim przyjaźnić? A w klasie? 

Kasia :Eee tam.... Beznadzieja.... Sami tacy.... zwyczajni. W internecie  to dopiero możesz 

poznać 

fantastycznych ludzi! A każdy taki jest super, że nie uwierzysz! 

Tata: Oczywiście, że nie uwierzę, bo to po prostu nie możliwe. No to jak? Jedziesz ze mną do 

babci? 

K: Nie dzisiaj tato. 

Tata: Jak nie dzisiaj to kiedy? 

Kasia: Oj przestań, nie widzisz, że jestem zajęta? 

(tata wychodzi kręcąc głową) 

 Scena II 

(wchodzą Ola i Ania) 

Ola: Cześć Kasia! Idziesz z nami na trening? Ostatnio już Cię nie było, a trener powiedział, 

że jak kogoś nie będzie trzy razy, to nie będzie grał w pucharach. 

Kasia: Co mi tam.... 

Ania: No coś ty?! Zawsze byłaś pierwsza na treningu, a ostatnia wychodziłaś! Trener mówił, 

że w tym sezonie możesz zostać kapitanem drużyny a ty teraz rezygnujesz? Stało się coś? 

Kasia: Dziewczyny! A wam się chce tak biegać na te treningi? Bo mi już przeszło! Teraz to 

ja 

mam ciekawsze zajęcie. 

Ola: Wiem! Rzuciłaś siatkówkę, bo mówiłaś, że koszykówka jest ciekawsza 

Kasia: Dajcie spokój. Teraz to ja wolę sobie spokojnie posiedzieć przed komputerem, tutaj 

mam 

wszystko mecze siatkówki też! 

Ania: Nie żartuj! Przecież to nie to samo! 

Kasia: Pewnie, że nie to samo! Komputer jest lepszy niż ciągłe treningi, mecze, treningi, 

mecze..... 

Ania: Chodź Ola, z nią się nie da normalnie porozmawiać. Niedawno była taką fajną 

koleżanką, a teraz całe dni spędza przed komputerem, z nikim się nie przyjaźni, z domu nie 

można jej wyciągnąć. 

Ola: Masz rację. Bardzo się zmieniła. No, ale chodźmy, bo się spóźnimy na trening. A potem 

pójdziemy na spacer. 

Ania: Chodźmy! 

(Kasia ciągle siedzi przed komputerem, przeciąga się, trze oczy, wchodzi mama) 

Mama: Kasiu już późno, pora spać. 
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Kasia: Tak mamo, zaraz skończę. 

Mama: A lekcje na jutro odrobiłaś? 

Kasia: Tak. Tak 

Mama: Jak to przecież nawet nie rozpakowałaś plecaka? 

Kasia: Dobra mamo idę już spać. 

Mama: To dobranoc (wychodzi) 

Kasia: Dobranoc mój drogi przyjacielu (gładzi komputer, przygotowuje się do spania, kładzie 

się 

spać, przewraca się z boku na bok) 

Scena III (sen ) 

Kasia śpi niespokojnie, pojawiają się zjawy, tańczą dookoła łóżka i komputera – muzyka                     

z filmów grozy 

I WIRUS 

II OSZUST  

II ZŁE TREŚCI 

IV SPAM  

V UZALEŻNIENIE  

WIRUS: 

Wirusy! Trojany! Robaki internetowe! To ja! To wszystko ja! Cha, cha, cha! Potrafię 

wszystko! Mogę wszystko! Jestem niewielkim programem, ale mogę narobić dużo 

zamieszania! Zacznę od wyświetlania na ekranie różnych komunikatów, a potem uszkodzę 

programy, całkowicie zniszczę twoje dane, aż wreszcie unieruchomię komputer! Cha, cha, 

cha! Jestem podstępny i bezlitosny, potrafię się dowolnie kopiować bez końca, potrafię dostać 

się do twojego komputera za pomocą pirackiego programu, zainfekowanej dyskietki, pliku 

skopiowanego ze strony www albo dołączonego do poczty elektronicznej. Dla mnie to 

przyjemność, a dla twojego komputera może oznaczać smutny koniec wszystkich danych! 

Cha, cha, cha! 

OSZUST 

A ja jestem oszust! Oszust internetowy! Potrafię udawać kogoś innego, mogę być w twoim 

wieku choć naprawdę mam dużo więcej lat, mogę opowiadać Ci o sobie wiele zmyślonych 

historii, w które ty naprawdę uwierzysz, mogę obiecywać Ci przyjaźń i pomoc, chociaż nie 

mam zamiaru przyjaźnić się z tobą i pomagać. A może umówisz się ze mną w rzeczywistym 

świecie? No, śmiało, przyjdź! Wtedy zobaczysz, jaki potrafię być naprawdę. Cha, cha, cha! 

Tak, takich jak ja, znajdziesz w internecie. Jeśli wierzysz we wszystko, co czytasz w 

internecie, we wszystko, co piszą o sobie inni, nieznani ci ludzie, prędzej czy później 

wpadniesz w moją sieć! 

 

ZŁE TREŚCI 

Internet to kopalnia wiedzy i wielki śmietnik! Szkodliwe treści, przemoc, wulgarność, rasizm, 

sekty! Cha, cha, cha! To właśnie ja! Czytaj, czytaj, a staniesz się niedługo złym człowiekiem, 

agresywnym, zarażonym przemocą i wulgarnością. Wejdź na moje strony, czekam na Ciebie! 
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SPAM 

Nazywam się SPAM i odwiedzam cię, nawet gdy ty tego nie chcesz! Wkradam się do 

twojego komputera za pośrednictwem poczty albo gadu-gadu, zatykam łącza, blokuję miejsce 

na twardym dysku, spowalniam działanie serwerów, przenoszę wirusy, mogę pomagać 

oszustom internetowym. Często zawieram złe treści, obraźliwe, wulgarne, nieodpowiednie dla 

dzieci. Utrudniam czytanie normalnej poczty i zalewam Twoją skrzynkę całym morzem 

niechcianych, niepotrzebnych wiadomości. Cha, cha, cha! Podaj tylko swój adres w 

internecie, a już się ode mnie nie uwolnisz! Będę wszędzie, wszędzie, wszędzie tylko ja! 

UZALEŻNIENIE 

Mówią o mnie „nasza choroba” ,a to jestem ja – uzależnienie od komputera. Włącz komputer, 

no włącz.... Przecież tylko komputer jest twoim przyjacielem, tylko komputer dostarczy ci 

tyle radości, rozrywki, że nie będziesz musiał wychodzić z domu! Po co chodzić do szkoły? 

Po co spotykać się z kolegami? Po co grać w piłkę? Po co pomagać mamie? Liczy się tylko 

komputer! Internet! Gry! To jest super! Reszta się nie liczy! Co tam praca, nauka, rodzina, 

towarzystwo. Cha, cha, cha, I nie wyłączaj komputera, nie jedz, nie śpij, zapomnij o całym 

świecie. Zobaczysz jak będzie pięknie: tylko ty i twój jedyny przyjaciel – komputer! 

(Kasia budzi się z krzykiem) 

SCENA IV 

(Kasia budzi się z krzykiem, zjawy uciekają) 

Kasia: Mamo! Tato! Tato! Mamo! 

Rodzice: Kasiu, co się stało? 

Kasia. Jak dobrze, że jesteście, miałam straszny sen, po prostu potworny! 

Mama: A co ci się śniło? 

Kasia: Zjawy, strachy, wirusy, spamy, Internet, e-mail, enter.... 

Tata: Oj, widzę, że jest gorzej niż myślałem. Musimy poważnie porozmawiać. Ostatnio bar-

dzo 

się zmieniłaś, a twój sen jest dowodem na to, że za bardzo weszłaś w świat Internetu 

zapominając o świecie realnym, który na co dzień cię otacza. 

Kasia: ALE CO ROBIĆ? Co teraz robić? 

Mama : W Internecie czyha wiele niebezpieczeństw: wirusy, oszuści, szkodliwe treści, spam, 

uzależnienie ( zjawy przemykają przez scenę), ale przecież nie jesteśmy bezbronni, możemy          

z nimi walczyć. 

Kasia: Ale jak? 

Wirusy!!! (krzyczy wirus) 

Dobra Rada 1: Zainstalujemy programy antywirusowe i będziemy korzystać tylko z legalne-

go 

oprogramowania! Pamiętaj! Korzystaj tylko z legalnego oprogramowania! 

(wirus pada zemdlony na scenę) 

oszuści internetowi (krzyczy oszust) 

Dobra Rada 2: Nie będziemy wierzyć we wszystko, co przeczytamy w Internecie i nie bę-

dziemy podawać żadnych informacji o naszej rodzinie. Pamiętaj! Nigdy bez zgody rodziców 

nie spotykaj się z kimś poznanym w Internecie! 

(oszust pada na scenę) 
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szkodliwe treści!!! (krzyczy) 

Dobra Rada 3: Postawimy komputer w ogólnodostępnym miejscu, będziemy często rozma-

wiać o tym, co przeczytaliśmy w Internecie, zainstalujemy odpowiednie programy filtrujące. 

Pamiętaj! Mów rodzicom o wszystkim ,co cię zaniepokoiło w Internecie,  przestraszyło lub 

zawstydziło. 

(złe treści padają) 

spam!!! (krzyczy) 

Dobra Rada 4: Zainstalujemy filtry antyspamowe, nigdy nie będziemy podawać swojego 

adresu 

internetowego w miejscu ogólnodostępnym, nie będziemy odpowiadać pozytywnie na spam. 

Pamiętaj! Nigdy nie podawaj w Internecie  danych twoich ani twojej rodziny, nie 

wysyłaj zdjęć bez zgody rodziców 

(spam pada na scenę) 

uzależnienie!!! (krzyczy) 

Dobra Rada 5: Wyznaczymy czas spędzany przy komputerze, będziemy więcej czasu prze-

znaczać nawspólne spacery, rozmowy, naukę i zabawę. Nie pozwolimy, by komputer stał się 

najważniejszy w naszym domu! : Pamiętaj! Korzystaj ze stron przeznaczonych dla dzieci                                 

i spędzaj przed komputerem nie więcej niż godzinę! 

(uzależnienie pada)  

Raperzy : 

Chłopiec 1. - Popatrz to już XXI wiek 

I tyle możliwości daje nam Internet 

Możesz uczyć się świata i latać po Sieci 

Gdy coś ci nie pasuje, wyrazić swój sprzeciw 

Chłopiec 2. -Możesz poznawać nowych ciekawych ludzi 

Tu dziś z nami poczuj właśnie ten luzik 

Ale uważaj, bo to jest ważne 

Niektórzy ludzie w Sieci chcą karmić się fałszem 

Chłopiec 3. Gdy ktoś jest ofiarą Sieci 

Na ratunek spieszcie dzieci!!! 

Uzależnienie od komputera 

jest jak narkotyk, a więc się nie daj! 

Zaplanuj zawsze czas w Internecie 

i żyj radośnie w normalnym świecie! 

Zakończenie 

Kasia: Tak macie rację! Ja też chcę znowu być dawną Kasią i odzyskać moich przyjaciół. 

Mam nadzieje, że mi się to uda. 

Mama: Uda się na pewno, musisz tylko pamiętać, że z komputera i Internetu trzeba korzystać 

umiejętnie, mądrze i rozważnie.  Pamiętaj! Więcej czasu spędzaj z ludźmi, a nie z kompute-

rem i rozejrzyj się- świat bez komputera też jest piękny, przyjazny i ciekawy!!!!! (Slajd – 

piękno przyrody). 

Piosenka FEEL „Pokonam dziś siebie”. 


