
Dostosowania wymagań oraz form i metod pracy do indywidualnych potrzeb

uczniów na lekcjach języka angielskiego 

Dostosowanie  wymagań  edukacyjnych  obejmuje  uczniów,  którzy  posiadają  opinie  i orzeczenia

z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dostosowanie  wymagań  edukacyjnych  polega  na  modyfikacji  procesu  edukacyjnego,

umożliwiającej uczniom sprostanie wymaganiom. Obszary dostosowania obejmują:

– warunki procesu edukacyjnego tj. zasady, metody, formy, środki dydaktyczne,

– zewnętrzną organizację nauczania (np. posadzenie ucznia słabowidzącego w pierwszej ławce),

– warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności (metody i formy sprawdzania wiedzy oraz

odrębne kryteria oceniania).

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

1. Zasady prezentacji materiału:

• stosowanie ćwiczeń doskonalących szybkość i precyzyjność spostrzegania, 

• zwracanie szczególnej uwagi na odróżnianie istotnych szczegółów, 

• wydłużanie czasu na zrozumienie prezentowanych treści materiału, 

• przekazywanie treści za pomocą konkretów uwzględniając krótkotrwały okres koncentracji,

• podawanie atrakcyjnego wizualnie materiału mniejszymi partiami, 

• wykorzystanie  w  pracy  z  uczniem  jego  dobrego  poziomu  pamięci  operacyjnej  oraz

uwzględnianie wolnego tempa uczenia się; 

2. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

• wydłużanie czasu na opanowanie materiału, 

• uwzględnianie problemów z funkcją pamięci logicznej i abstrahowania, 

• angażowanie ucznia do wypowiedzi ustnej uporządkowanej, 

• formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń w pracach klasowych, kartkówkach i testach;

 

3. Zasady oceniania:

• ocenianie wkładu pracy w wykonanie ćwiczeń, 

• liberalne ocenianie poprawności ortograficznej i graficznej pisma, 
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• stosowanie zasady oceniania rzeczywistych indywidualnych postępów w nauce, a nie stanu

faktycznego, 

• stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty, 

• ograniczanie w wypowiadaniu się na określony temat do kilku prostych zdań, 

• naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze.

Dysleksja/Dysgrafia/Dysortografia

1. Zasady prezentacji materiału:

• posadzenie ucznia blisko nauczyciela,

• wykorzystanie różnych metod, form i sposobów nauczania,

• kontrola stopnia zrozumienia przez ucznia czytanych/słuchanych przez niego poleceń,

• zadawanie precyzyjnych pytań i wydawanie precyzyjnych poleceń,

• wprowadzanie  powtórzeń,  zobrazowań,  egzemplifikacji  (przykładów  z  własnego

doświadczenia) 

• stosowanie technik skojarzeniowych,

• wydłużanie czasu na zrozumienie prezentowanych treści materiału, 

• przekazywanie treści za pomocą konkretów, 

• rozłożenie obowiązującego materiału na mniejsze partie;

2. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

• formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń w pracach klasowych, kartkówkach i testach,

• w  przypadku  poleceń  złożonych,  łączących  umiejętności  i  sprawności  należy  ćwiczyć

umiejętność dzielenia tekstu polecenia na kolejne czynności, 

• stosowanie feedbacku, czyli potwierdzenia zrozumienia (informacje zwrotne), tolerowanie

skłonności  do  informowania  nauczyciela  o  swoim stopniu  zrozumienia  prezentowanych

treści materiału, 

• wydłużanie  czasu  na  odpowiedź  i  prace  pisemne  lub  zmniejszanie  ilości  zadań  przy

jednoczesnych zachowaniu czasu pracy,

• unikanie głośnego czytania w obecności całej klasy (ewentualnie po opanowaniu zadanego

tekstu), unikanie czytania zbyt długich tekstów, pisania dyktand, uczenia się wierszyków

czy piosenek na pamięć (zwłaszcza dłuższych) poprzez dawanie możliwości nauczenia się

ich czytania,
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• proszenie  ucznia  o  przypomnienie  pod koniec  lekcji,  co  trzeba  przygotować  na  kolejne

zajęcia;

3. Zasady oceniania:

• stosowanie zasady oceniania rzeczywistych indywidualnych postępów w nauce, a nie stanu

faktycznego, 

• złagodzenie zasad oceniania poprawności ortograficznej i graficznej pisma – uwzględnianie

trudności związanych, np. z przestawianiem czy myleniem liter, 

• stosowanie  pozytywnych  wzmocnień,  tj.  pochwały  i  zachęty  oraz  udzielanie  częstych

informacji zwrotnych, 

• ograniczanie w wypowiadaniu się na określony temat do kilku prostych zdań, 

• naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze, 

• unikanie omawiania błędów wobec całej klasy. 

Dysfunkcja wzroku

1. Zasady prezentacji materiału:

• posadzenie ucznia blisko tablicy, aby w razie potrzeby mógł podejść do tablicy,

• zadbanie o dobre oświetlenie sali,

• opatrzenie werbalnym komentarzem informacji znajdujących się na tablicy,

• powiększenie czcionki na kartach pracy i tekstach czytanych,

• nie  krytykowanie  ucznia,  jego brzydkiego pisma,  powolnego tempa pracy,  niezręcznych

ruchów,

• przygotowanie pomocy do lekcji tak, aby obrazowo przedstawić to, czego uczeń nie może

sobie wyobrazić,

• wydłużanie czasu na opracowanie nowego materiału.

2. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

• wydłużenie czasu na przepisywanie z tablicy oraz pozwolenie na pomoc kolegi/koleżanki,

• wydłużenie czasu pracy podczas prac klasowych lub zmniejszenie liczby zadań,

• tolerowanie  przestawiania  i  opuszczania  liter,  mylenia  liter  i  wyrazów o  podobieństwie

graficznym,

• tolerowanie wadliwego odczytywania wyrazów lub opuszczania końcówek,
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• dostosowanie sprawdzianów w formie testu z lukami i testu wyboru o wydłużonym czasie

do możliwości ucznia,

• nie ocenianie zeszytów od strony graficznej.

3. Zasady oceniania:

• ocenianie prac pisemnych pod kątem umiejętności,

• ocenianie przygotowania ucznia do zajęć i jego zaangażowania.

Dysfunkcja słuchu

1. Zasady prezentacji materiału:

• zapewnienie siedzenia w pierwszej ławce,

• zwracanie się twarzą do ucznia podczas omawiania materiału,

• sprawdzanie zrozumienia złożonych poleceń słownych,

• zapisywanie na tablicy kluczowych słów i nowych pojęć,

• wprowadzenie licznych powtórzeń,

• używanie pomocy wizualnych,

• kontrola  stopnia  zrozumienia  przez  ucznia  czytanych/słuchanych  przez  niego  poleceń

i udzielanie dodatkowych wskazówek,

• zadawanie precyzyjnych pytań i wydawanie precyzyjnych poleceń,

• dzielenie pracy na etapy, a materiału na partie,

• wydłużanie czasu na pamięciowe uczenie się, np. nowego słownictwa,

• dbanie o spokój i ciszę w klasie, eliminowanie zbędnego hałasu m.in. zamykanie okien przy

ruchliwej ulicy,

2. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

• unikanie oceniania intonacji czytanych treści,

• unikanie oceniania rozumienia treści przeczytanego przez ucznia tekstu,

• dążenie do częstego oceniania prac pisemnych w formie testów z wariantami do wyboru.

3. Zasady oceniania:

• unikanie obniżania oceny za przekręcanie nowych słów lub za problemy z wypowiadaniem

słów dłuższych,
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• ocenianie wiedzy i wysiłku włożonego w pracę, a nie jej końcowego efektu, 

• praca  na  mocnych  stronach  ucznia,  stosowanie  pozytywnych  wzmocnień  i  udzielanie

częstych informacji zwrotnych,

• pytania pomocnicze podczas wypowiedzi ustnej,

• przy ocenie osiągnięć ucznia z wadą słuchu należy szczególnie doceniać własną aktywność i

wkład pracy ucznia,  a także jego stosunek do obowiązków szkolnych (systematyczność,

obowiązkowość, dokładność).

ADHD

1. Zasady wprowadzania nowego materiału:

• zwiększona tolerancja na nietypowe zachowania podczas lekcji,

• posadzenie ucznia z dala od okna,

• wydawanie jasno sprecyzowanych poleceń,

• stosowanie technik skojarzeniowych ułatwiających zapamiętywanie,

• wyznaczanie uczniowi konkretny celów i działań,

• przekazywanie treści w jasnej, prostej i krótkiej formie,

• pomaganie uczniowi w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności,

• zmniejszanie materiału przepisywanego z tablicy do zeszytu,

• aktywizowanie ucznia podczas zajęć,

• poświęcanie dziecku więcej czasu niż innym uczniom,

• zachęcanie do zadawania pytań,

• pobudzanie zainteresowań ucznia, angażowanie ucznia w bardzo konkretne działania,  
przypominanie o istniejących regułach, wyciąganie konsekwencji po kilku 
przypomnieniach,  

• skupianie uwagi dziecka na tym, co najważniejsze (wyróżnianie kolorem)

• sprawdzanie stopnia zrozumienia wprowadzonego materiału.

2. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

• zadawanie prac domowych sformułowanych w sposób jasny i przejrzysty,

• zadawanie zadań krótkich i urozmaiconych,  

• zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie,
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• skracanie zadań i prac domowych na mniejsze zadania cząstkowe,

• dzielenie dłuższych sprawdzianów na części,

• sprawdzanie stopnia zrozumienia wprowadzonego materiału,

• przypominanie o sprawdzianach, testach i pracach domowych.

3. Zasady oceniania:

• stosowanie zrozumiałego dla dziecka systemu pochwał i kar,

• nie dyskwalifikowanie ucznia za pierwszą złą odpowiedź,

• dostosowanie wymagań do możliwości dziecka.

Autyzm

1. Zasady prezentacji materiału:

• posadzenie ucznia blisko tablicy,

• wykorzystywanie różnych metod, form i sposobów nauczania angażujących jak najwięcej

zmysłów,

• omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, 

• pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie,

• unikanie trudnych czy bardzo abstrakcyjnych pojęć, 

• unikanie metafor i przenośni, 

• częste odwoływanie się do konkretu, przykładu,

• odrębne instruowanie uczniów, 

• zadawanie do domu tyle, ile uczeń jest w stanie wykonać samodzielnie, 

• kontrola stopnia zrozumienia przez ucznia słuchanych i czytanych przez niego poleceń oraz

udzielanie dodatkowych wskazówek,

• stosowanie ćwiczeń powtarzających i utrwalających materiał,

• stosowanie technik skojarzeniowych i wspieranie ich materiałem wizualnym,

• zadawanie precyzyjnych pytań i wydawanie precyzyjnych poleceń.

2. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

• zmniejszanie liczby zadań podczas prac klasowych lub wydłużanie czasu pracy przy takiej

samej liczbie zadań,
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• dzielenie pracy na etapy, a materiału na partie,

• włączanie ucznia do pracy w grupie,

• odpytywanie po uprzedzeniu, kiedy i z czego dokładnie uczeń będzie pytany, 

• stosowanie różnorodnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności.

3. Zasady oceniania:

• ocenianie wiedzy i wysiłku włożonego w pracę, a nie jej końcowego efektu,

• wymagania w wypowiadaniu się na określony temat ograniczyć do kilku krótkich, prostych

zdań, 

• stosowanie pozytywnych wzmocnień i udzielanie informacji zwrotnych,

• wzmacnianie właściwych zachowań ucznia.

Zespół Aspergera

1. Zasady prezentacji materiału:

• zmniejszenie ilości słówek do zapamiętania,

• przedstawianie nowych pojęć lub materiału abstrakcyjnego w sposób możliwie najbardziej

konkretny,

• wypowiedź ustną ograniczyć do kilku, prostych zdań,

• nie wymagać, aby uczeń czytał głośno nowy tekst przed całą klasą,

• dostosowanie  miejsca  nauki  i  procesu  nauczania  do  indywidualnych  potrzeb  ucznia,

ze szczególnym uwzględnieniem stałości pomieszczeń poszczególnych zajęć,

• stworzenie schematu pracy: terminarz testów, kartkówek, projektów edukacyjnych.

2. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

• przedstawianie nowych zagadnień w sposób najmniej abstrakcyjny, operowanie konkretami,

• przedstawianie nowych zagadnień, w miarę możliwości, w połączeniu z zainteresowaniami

ucznia,

• stosowanie pozytywnych wzmocnień (pochwały, zachęty),

• stosowanie metod nauczania w oparciu o ilustracje, schematy, filmy, tabele.

3. Zasady oceniania:

• ocenianie wiedzy i wysiłku włożonego w pracę, a nie jej końcowego efektu,

• sprawdzanie wiedzy i umiejętności ucznia w formie odpowiedzi ustnych,
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• uwzględnianie deficytu w zakresie rozumienia niedosłownych wypowiedzi, ironii, metafor,

słów i  wyrażeń wieloznacznych, a także pojęć abstrakcyjnych, wyjaśniać ich za pomocą

obrazów albo przeciwieństw np. przyjaźń - wrogość; używanie prostego i jednoznacznego

języka, unikanie ironii, dowcipów, przenośni itp.

• możliwość poprawy prac pisemnych w formie ustnej,

• nie ocenianie graficznej strony pisma, błędów ortograficznych,

• nie odpytywanie ucznia przed całą klasą bez wcześniejszego poinformowania go o tym,

• dzielenie złożonych poleceń na konkretne czynności,

• wydłużanie  czasu na  odpowiedź i  prace  pisemne,  dzielenie  dłuższych sprawdzianów na

części,

• przypominanie o terminach sprawdzianów, testów, kartkówek oraz zadań domowych,

• wzmacnianie właściwych zachowań.

Choroba przewlekła

1.  W  przypadku  zwiększonej  absencji  umożliwienie  pisania  sprawdzianów  w  dodatkowych

terminach.

2. Wykorzystanie okresów lepszego stanu zdrowia do pozyskania ocen z odpowiedzi ustnych.

3. Zapewnienie spokojnej atmosfery pracy z uwzględnieniem problemów wynikających ze stanu

zdrowia.

Sytuacja kryzysowa/traumatyczna

1. Stworzenie przyjaznej atmosfery na lekcji i podczas rozmów indywidualnych.

2. Uwzględnienie problemów ucznia w odniesieniu do zachowania się na lekcji.

3. Ewentualne zapewnienie dodatkowych terminów prac pisemnych i odpowiedzi ustnych.

Uczeń zdolny

1. Przydzielanie uczniowi zdolnemu trudniejszych, bardziej złożonych zadań na lekcji oraz podczas

prac klasowych.

2. Różnicowanie stopnia trudności prac domowych.
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3. Zachęcanie do samodzielnego poszerzania wiedzy, np. poprzez polecanie czasopism, książek,

platform i stron internetowych.

4. Zachęcanie do przygotowania referatu/prezentacji na wybrany temat.

5. Przygotowanie ucznia do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

6. Zwiększenie wymagań, co do ścisłości i precyzji wypowiedzi ucznia.

7. Promowanie ucznia i jego osiągnięć na terenie szkoły i poza nią.

8. Główne metody wskazane w pracy z uczniem zdolnym to: metody aktywizujące, problemowe,

zespołowe z uwzględnieniem indywidualnych zdolności (asystent, lider), wskazane są zadania o

zwiększonym  stopniu  trudności  (karty  pracy),  uczestnictwo  w  konkursach,  olimpiadach

przedmiotowych, przynależność do kół zainteresowań.
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