
Praca z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

na odległość…

O elastyczności form i metod pracy nauczyciela specjalnego 
podczas lekcji on-line.



NAUCZYCIELSKIE SPOSOBY NA LEKCJE ON-LINE!

• Każdy  nauczyciel planuje
i dostosowuje swoją pracę 
do rozpoznanych potrzeb 
rozwojowych 
oraz możliwości 
i zainteresowań 
ucznia. 

• Nauczanie zdalne
to nie tylko lekcje
on-line.



Nauczyciel jako opiekun …
• Nauczyciel zwraca uwagę na indywidualizację procesu nauczania 

w ramach swojej specjalności: 
✓ kreuje „wirtualne środowisko edukacyjne” i sprawuje opiekę nad 

całokształtem procesu dydaktycznego, 
✓ dobiera metody, 
✓ prowadzi zajęcia wspierające, 
✓ różnicuje sprawdziany i prace domowe, 
✓ dobiera repertuar dostosowany do możliwości ucznia, dostosowuje 

tempo pracy.

• Kluczem obopólnego 
porozumienia okazuje 
się  INDYWIDUALIZACJA.

• Spersonalizowane podejście
do ucznia ma bezpośrednie
przełożenie na organizowanie
nauczania zdalnego w kontekście 
każdego ucznia.



Nauczyciel jako przewodnik i doradca !
• Nauczyciel tworzy optymalne warunki wspomagające rozwój 

i troskę o pełną podmiotowość konkretnego ucznia. 

• Korzysta z  różnych pomocy dydaktycznych. Plany pracy są bardziej 
zindywidualizowane, zróżnicowane, a co za tym idzie – bogatsze! 

• Nauczyciel:
✓wykorzystuje nagrania, streszczenia, wykłady, 
✓ tworzy materiały dodatkowe,
✓ korzysta z komunikatorów: Messenger, Discord, WhatsApp.

• Nauczyciel jak przewodnik i doradca
podaje  dyspozycje, które pozwolą 
etap po etapie znaleźć odpowiednie 
rozwiązanie, np. pytań 
naprowadzających będących 
wskazówką, w jaki sposób wykonać 
daną formę ćwiczeniową.



Nauczyciel jako mistrz – przyjaciel…
• Nauczyciel:

✓ organizuje konsultacje indywidualne dla dzieci, a także dla rodziców, 
w trakcie których słuchacze mają zagwarantowaną możliwość 
wyrównania braków w wiadomościach i umiejętnościach,

✓ kształtuje sprawność 
komunikacyjną wypowiadania 
się, pisania, czytania i liczenia,

✓ przedstawia wzory 
wykonania zadania,
np.: wzory gotowych prac 
podobnych do realizowanych, 

✓wskazuje wiele rozwiązań 
dla jednego zagadnienia, 
rozbudzając dociekliwość 
i wytrwałość ucznia.



Jak uczymy ?

• Edukacja zdalna nie oznacza, 
że wykorzystujemy tylko 
interaktywne zasoby, wręcz 
przeciwnie, poprzez kontakt 
on-line możemy uczyć 
zarówno bazując 
na tradycyjnych jak
i cyfrowych materiałach.

• Do nauki wykorzystujemy komunikatory, telefony  
do tego, aby nagrywać krótkie wiadomości dla naszych 
uczniów. Korzystamy również z możliwości nagrywania 
wiadomości głosowych.

• Proponujemy wirtualne spacery po muzeach i teatrach. 



Jak uczymy ?

• Tworzymy spersonalizowane 
nagrania  dla dzieci oraz 
przesyłamy nagrania audio, 
zawierające fragmenty lektur
z podstawy programowej.

• Ćwiczmy posługiwanie się pieniędzmi. 
Uczniowie organizują nawet sklep w domu!

• Lekcje wideo, które wysyłamy naszym uczniom, 
pozwalają  na odsłuchanie i obejrzenie treści, w której 
nie tylko udostępnimy linki do interaktywnych ćwiczeń, 
ale wprowadzamy do tematu, objaśniamy nowe 
zagadnienia i tworzymy namiastkę kontaktu z dzieckiem.



Nauczyciel jako kreator ! 
• Formy i metody nauczania on-line dostosowane 

są do specyficznych potrzeb edukacyjnych uczniów. 

• Główne grupy metod to:
✓metody podające – służą przekazywaniu wiedzy 

w możliwie dostępny sposób,
✓metody problemowe – służą przekształcaniu wiedzy 

biernej w czynną oraz odkrywaniu nowych wiadomości 
i stosowanie ich w praktyce,

✓metody eksponujące – służą wywołaniu przeżycia 
emocjonalnego i eksponowaniu wartości, według których 
dziecko kształtuje swoją ocenę i poglądy,

✓metody praktyczne – służą umożliwieniu 
bezpośredniego poznania rzeczywistości i rozwijaniu 
umiejętności przydatnych w codziennej praktyce życiowej.

• Należy stwierdzić - nie ma gotowych metod. 
Każdy nauczyciel kreuje swoje własne.



Nasze wypróbowane metody
•Metody podające: nagrany wykład informacyjny z elementami pokazu 
ilustrującymi omawiane zagadnienia– np. pliki graficzne, fragmenty wideo, audio. 
•Celem metody jest przekazanie gotowej wiedzy, zrozumienie i zapamiętanie 
wiadomości przez uczniów.

• Metody problemowe: forum w grupach (wideokonferencja), zadania otwarte, 
„nauczanie etapowe” (korzystanie z gotowych informacji na stronach HTML, 
a następnie omawianie zagadnienia).
• Celem metody jest postawienie ucznia w sytuacji, w której samodzielnie szuka 
rozwiązań danego problemu.

• Metody eksponujące: film.
• Celem tej metody jest kształtowanie wartości, zmienianie ich i organizowanie 
w system. Istotą tej metody jest przeżycie określonych uczuć.

•Metody praktyczne: karty pracy, projekty.
•Celem tej metody jest włączenie ucznia do realizowania praktycznych zadań.



Nauczyciel jako animator !

• Nowa przestrzeń edukacyjna 
(wirtualna) - niesie za sobą 
zmiany metodologiczne procesów 
dydaktycznych. Jednak cele 
edukacyjne pozostają te same. 

• Sensem edukacji są umiejętności, 
kompetencje, relacje oraz rozwój 
zainteresowań.  

• Nauczyciel:
✓ dostrzega indywidualne różnice rozwojowe ucznia i odpowiednio 

stawia swoje wymagania, 
✓ animuje osobliwym talentem dziecka w celu osiągnięcia przez niego 

optymalnego rozwoju i zdobycia sukcesu, 
✓wspiera uczniów, którzy nie radzą sobie z zadaniami,
✓ czuwa nad tymi, którzy wybiegają wiedzą po za zakres zawarty 

w podstawie.



Ocenianie !
• Oceniamy nie tylko 

sprawdziany, ale także 
postawę dziecka.
Zaangażowanie i wysiłek, 
który wkłada 
w zdobywanie nowych 
umiejętności, nawet tych 
praktycznych 
ułatwiających codzienne 
funkcjonowanie.

• Nauczyciele oceniają 
stymulująco, wspierająco 
i kształtująco.



Dzięki wspólnej pracy uczniowie 

zdobywają wiedzę i umiejętności.

• Efekty wspólnych działań.

Uczeń:
✓jest aktywny,
✓planuje, pracuje i tworzy,
✓współpracuje w grupie,
✓uczy się od innych,
✓monitoruje własne postępy w nauce,
✓wykorzystuje swoja wiedzę w praktyce.
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