DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r,
nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej lub na podstawie opinii niepublicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej jak również na
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego,
dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
w
uczeniu
się,
uniemożliwiające
sprostanie
tym
wymaganiom.
Przepis ten pojawiał się już we wcześniejszych aktach prawnych budząc szereg
kontrowersji, dlatego też MENiS 30 maja 2003 roku przedstawił jego wykładnię.
• Opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej zobowiązuje nauczyciela do dostosowania
wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub/i specyficzne
trudności w uczeniu się
• ustalając wymagania edukacyjne nauczyciel winien kierować się zaleceniami zawartymi
w opinii poradni oraz potrzebami edukacyjnymi ucznia rozpoznanymi przez nauczycieli
uczących go. Wymagania edukacyjne należy ustalić na takim poziomie, by uczeń mógł im
sprostać i by skłaniały ucznia do odpowiedniego wysiłku edukacyjnego oraz zapewniały mu
otrzymywanie ocen motywujących do go wytężonej pracy, wykorzystując w tym celu pełną
skalę ocen. Wymagania te powinny zapewniać realizację celów edukacyjnych wynikających
z podstawy programowej w takim stopniu, w jakim jest to możliwe z uwagi na występujące
u ucznia trudności w uczeniu się
• z przywołanego przepisu wynika także, że nauczyciel realizując przyjęty w szkole zestaw
programów nauczania winien dostosować wynikające z nich wymagania edukacyjne,
do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych konkretnego ucznia
• ustalonych przez siebie wymaganiach dla ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe nauczyciel zobowiązany jest poinformować rodziców dziecka
( prawnych opiekunów ).
Lepszemu zrozumieniu problemu może posłużyć zdefiniowanie używanej terminologii :
ZABURZENIA ROZWOJOWE - to klasa zaburzeń dziecięcych, charakteryzujących się
poważnym zniekształceniem funkcjonowania społecznego, poznawczego, ruchowego i językowego.
Obejmuje przypadki głębszego stopnia odchyleń od norm rozwojowych. Do zaburzeń rozwojowych
należą: niesłyszenie, niedosłyszenie, niewidzenie, niedowidzenie, niepełnosprawność ruchowa,
upośledzenie umysłowe, autyzm, niepełnosprawności sprzężone, choroby przewlekłe, zaburzenia
psychiczne, niedostosowanie społeczne, zaburzenia zachowania. Uczniowie z w/w zaburzeniami
wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki - treści, metod i warunków pracy, dlatego
otrzymują z poradni orzeczenia do kształcenia specjalnego. W przypadku ucznia posiadającego
orzeczenie dostosowanie wymagań może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
ODCHYLENIA ROZWOJOWE - są to indywidualne opóźnienia rozwoju w stosunku do
ustalonych norm, nie będące jednak zaburzeniami z uwagi na niewielkie nasilenie objawów,
ograniczony zakres i czas trwania. Do odchyleń rozwojowych należy m.in. inteligencja niższa niż

przeciętna.
SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ - ogólny termin dotyczący niejednorodnej
grupy zaburzeń przejawiających się poważnymi trudnościami w rozumieniu i posługiwaniu się
mową i pismem oraz w zakresie zdolności matematycznych. Zaburzenia te są uwarunkowane
wewnętrznie i wywołane dysfunkcjami centralnego układu nerwowego. Mimo iż trudności
w uczeniu się mogą współwystępować z innymi deficytami ( np. sensorycznymi, upośledzeniem
umysłowym, zaburzeniami społecznymi i emocjonalnymi ) oraz w powiązaniu z oddziaływaniami
zewnętrznymi ( np. różnice kulturowe, niewystarczające/niewłaściwe nauczanie, czynniki
psychogenne ),nie są one rezultatem tych deficytów czy oddziaływań.
Ujmując w latach sześćdziesiątych specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu jako syndrom
zaburzeń, zwany dysleksją rozwojową, prof. M. Bogdanowicz wprowadziła pojęcia opisujące ich
formy :
• dysgrafia : trudności w opanowaniu kształtnego, czytelnego pisma o zadowalającym
poziomie graficznym
• dysortografia : trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, zgodnej z regułami
ortograficznymi danego języka
• dysleksja : izolowane trudności w czytaniu, bez towarzyszących im innych zaburzeń
rozwoju umiejętności szkolnych
Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki określa się mianem dyskalkulii.
Uczniowie z tych trzech grup należą do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Do tej
grupy można również zaliczyć uczniów zdolnych.
WYMAGANIA EDUKACYJNE - definiując pojęcie wymagania edukacyjne należy wyjść
od definicji treści nauczania. Treścią nauczania jest - mówiąc najprościej - to, czego się naucza.
Na trójwymiarowy model treści nauczania składają się :
• cele nauczania - opisują zamierzone czynności uczniów i formułuje się je w sposób
operacyjny
• materiał nauczania - to uporządkowana informacja rzeczowa
• wymagania programowe - to oczekiwane osiągnięcia ucznia
Treść nauczania ma charakter dynamiczny, jest ona przetwarzana w procesie dydaktycznym :
planowana przez nauczyciela, poznawana przez uczniów opanowywana po zakończeniu procesu
dydaktycznego i oceniana.
Jeżeli wymagania programowe uznamy za zamierzone osiągnięcia ucznia wynikające z programu
nauczania ( a więc sformułowane przez autora programu ) to wymagania edukacyjne są
oczekiwanymi przez nauczyciela osiągnięciami ucznia i formułowanymi przez niego w oparciu
o realizowany program nauczania.
W standaryzacji osiągnięć szkolnych. punktem wyjścia jest Podstawa programowa kształcenia
ogólnego gdzie zapisane są standardy osiągnięć dla poszczególnych edukacji. Kolejny etap to
standardy wymagań egzaminacyjnych sprawdzane w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych.
Oba te dokumenty wpływają na wymagania programowe zawarte w programach nauczania. Na ich
podstawie nauczyciele formułują wymagania edukacyjne. Spełnione wymagania edukacyjne stają
się osiągnięciami ucznia.
Główną przyczyną określania wymagań edukacyjnych są zróżnicowane potrzeby edukacyjne
uczniów, zróżnicowane możliwości i oczekiwania.
Ustalając wymagania nauczyciel dokonuje ostatecznej selekcji elementów treści nauczania,
rozsądnie zmniejszając ich liczbę - projektuje wymagania edukacyjne.

Wykorzystując wymagania programowe do formułowania wymagań edukacyjnych nauczyciel
powinien je urealnić, skorygować tak, aby były dostosowane dla jego uczniów.
Dostosowywanie wymagań to zastosowanie do sformułowanych wymagań edukacyjnych, takich
kryteriów, które uwzględniają możliwości i ograniczenia, a więc dysfunkcje oraz mocne strony
rozwoju i funkcjonowania dziecka.
Podstawowym celem dostosowania wymagań jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz
zapobieganie wtórnym zaburzeniom sfery emocjonalno- motywacyjnej.
Obszary dostosowania obejmują:
• warunki procesu edukacyjnego tj zasady, metody, formy, środki dydaktyczne
• zewnętrzną organizację nauczania ( np. posadzenie ucznia słabosłyszącego w pierwszej
ławce )
• warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności ( metody i formy sprawdzania
i kryteria oceniania )
DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH - KILKA UWAG OGÓLNYCH
Kto (poradnia czy nauczyciel ) powinien określać na czym konkretnie ma polegać dostosowanie
wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym
wymaganiom?
Poradnia daje przede wszystkim wskazania ogólne na podstawie badań diagnostycznych, zaś
nauczyciele konkretyzują je w ciągu bezpośredniej pracy z dzieckiem .
Czy został sformułowany np. przez Ministerstwo Edukacji lub poszczególne kuratoria oświaty
katalog zawierający możliwości dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom i jeżeli taki katalog został sformułowany, to gdzie on
jest dostępny ?
Nie, i trudno przypuszczać aby kiedykolwiek taki katalog mógł powstać.
(odpowiedzi udzielone na forum internetowym przez prof. M. Bogdanowicz )
Dostosowanie wymagań
• powinno dotyczyć głównie form i metod pracy z uczniem, zdecydowanie rzadziej treści
nauczania
• nie może polegać na takiej zmianie treści nauczania, która powoduje obniżanie wymagań
wobec uczniów z normą intelektualną
• nie oznacza pomijania haseł programowych, tylko ewentualne realizowanie ich na poziomie
wymagań koniecznych lub podstawowych
• nie może prowadzić do zejścia poniżej podstawy programowej, a zakres wiedzy
i umiejętności powinien dać szansę uczniowi na sprostanie wymaganiom kolejnego etapu
edukacyjnego
W przepisach jest mowa o dostosowaniu wymagań do psychofizycznych możliwości
ucznia, a nie o ich obniżeniu. Zatem nauczyciel, stosujący wobec ucznia np. z dysleksją
rozwojową łagodniejsze kryteria oceniania w zakresie tych sprawności i umiejętności, które
sprawiają mu szczególne problemy, ma prawo wymagać od niego większego wkładu pracy
w porównaniu z innymi uczniami.
Stwierdzenie dysfunkcji nie zwalnia uczniów z obowiązków szkolnych. Przeciwnie: uczeń
taki powinien wykazać się samodzielną pracą, wykonywać dodatkowe zadania i ćwiczenia,
zalecone specjalnie dla niego, które pomogą mu w przezwyciężeniu trudności.

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE
1. Uczniowie o inteligencji niższej niż przeciętna
Uczniowie z inteligencją niższą niż przeciętna ( 70-84 w skalach Wechslera ) stanowią 14%
populacji szkolnej. Uzyskują oni słabe wyniki w nauce, pomimo dużego własnego nakładu pracy
a niekiedy nawet, mimo intensywnej stymulacji rozwoju.
Największe trudności mają w rozumowaniu i logicznym myśleniu we wszystkich jego formach
i przejawach. Poziom ich rozwoju słowno-pojęciowego odpowiada wcześniejszej fazie rozwojowej.
W szczególności uczniowie ci mają problemy z :
• wewnętrzną organizacją nowo nabytej wiedzy i integrowaniem jej z już posiadaną ( stąd
wolne tempo uczenia się )
• generalizowaniem wiedzy oraz wykorzystywaniem jej w różnych dziedzinach
• opanowaniem materiału o charakterze abstrakcyjnym ( ze względu na bardzo słabą pamięć
krótkotrwałą dzieci te zdecydowanie łatwiej pracują i uczą się na materiale konkretnym )
• umiejętnością myślenia przyczynowo-skutkowego
• dokonywaniem porównań między zbiorami ( różnicowanie i szukanie podobieństw )
• umiejętnością odróżniania cech istotnych od nieistotnych
• dokonywaniem uogólnień, szczególnie o charakterze werbalnym
Myślenie tych dzieci charakteryzuje: konkretyzm i mała samodzielność. Często uczą się „na
pamięć” bez zrozumienia treści.
Ich trudności nasilają się wraz z pokonywaniem kolejnych poziomów edukacji. Wykształcenie
wyższe jest dla nich w zasadzie nieosiągalne ( tzn. było nieosiągalne dopóki nie powstało tak wiele
prywatnych szkół wyższych ).
W przypadku tych dzieci konieczne jest dostosowanie zarówno w zakresie formy, jak i treści
wymagań. Nie kwalifikują się do szkoły specjalnej dla upośledzonych umysłowo, a program
szkoły ogólnodostępnej jest dla nich trudny, a przede wszystkim zbyt szybko realizowany.
W zasadzie tylko w tej grupie uczniów możemy mówić o obniżeniu wymagań pamiętając
jednak, że obniżenie kryteriów jakościowych nie może zejść poniżej podstawy programowej.
Ogólne wymagania co do formy :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności
pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie
podawanie poleceń w prostszej formie
unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć
częste odwoływanie się do konkretu, przykładu
unikanie pytań problemowych, przekrojowych
wolniejsze tempo pracy
szerokie stosowanie zasady poglądowości
odrębne instruowanie dzieci
zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie.

2. Uczniowie słabowidzący
U takich dzieci niepełnosprawność w zakresie widzenia oznacza osłabienie wzroku, które nawet
przy użyciu szkieł korekcyjnych wpływa negatywnie na ich osiągnięcia szkolne.
Symptomy trudności
mylenie liter o podobnych kształtach
mylenie wyrazów o podobnej strukturze
przestawianie liter
nieprawidłowa technika czytania
brak rozumienia tekstu w całości
wolniejsze tempo czytania związane z problemami w spostrzeganiu całego wyrazu, zdania.
problemy z rozumieniem tekstu ( konieczność koncentracji na postrzeganiu kształtu
poszczególnych liter )
• możliwe trudności w pisaniu z uwagi na obniżoną sprawność spostrzegania i zakłóconą
koordynację wzrokowo – ruchową.
• możliwe popełnianie wielu błędów: przestawianie, mylenie, opuszczanie liter, błędy
ortograficzne, złe rozplanowanie stron w zeszycie.
•
•
•
•
•
•
•

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych
• właściwe umiejscowienie dziecka w klasie ( zapobiegające odblaskowi pojawiającemu się w
pobliżu okna, zapewniające właściwe oświetlenie i widoczność )
• udostępnianie tekstów ( np. testów sprawdzających wiedzę ) w wersji powiększonej
• podawanie modeli i przedmiotów do obejrzenia z bliska
• zwracanie uwagi na szybką męczliwość dziecka związaną ze zużywaniem większej energii
na patrzenie i interpretację informacji uzyskanych drogą wzrokową ( wydłużanie czasu na
wykonanie określonych zadań )
• umożliwienie dziecku korzystania z kaset z nagraniami lektur szkolnych
• w geometrii należy wprowadzać uproszczone konstrukcje z ograniczoną do koniecznych
liczbą linii pomocniczych i konstrukcje geometryczne wykonywać na kartkach większego
formatu niż zwykła kartka papieru
• częste zadawanie pytania- „co widzisz?” w celu sprawdzenia i uzupełnienia słownego
trafności doznań wzrokowych.
4. Specyficzne trudności w uczeniu się
Dysgrafia, czyli brzydkie, nieczytelne pismo)
Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. Wymagania
merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej powinny być ogólne, takie same, jak dla innych
uczniów, natomiast sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne. Np., jeśli nauczyciel nie może
przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu
materiału. Może też skłaniać ucznia do pisania drukowanymi literami lub na komputerze.
Dysortografia, czyli trudności z poprawną pisownią pod względem ortograficznym, fonetycznym,
interpunkcyjnym itd.
Dostosowanie wymagań znowu dotyczy głównie formy sprawdzania i oceniania wiedzy z tego

zakresu. Zamiast klasycznych dyktand można robić sprawdziany polegające na uzasadnianiu
pisowni wyrazów, odwołując się do znajomości zasad ortograficznych oceniać odrębnie
merytoryczną stronę pracy i odrębnie poprawność pisowni, nie wpisując tej drugiej oceny do
dziennika. W żadnym wypadku dysortografia nie uprawnia do zwolnienia ucznia z nauki ortografii i
gramatyki.
Dysleksja, czyli trudności w czytaniu przekładające się często również na problemy ze
zrozumieniem treści
Dostosowanie wymagań w zakresie formy może nastąpić w klasach, gdzie programowo jest
sprawdzanie opanowania tej umiejętności. Widząc trudności dziecka nauczyciel może odpytać go z
czytanki na osobności, a nie przy całej klasie, nie ponaglać, nie krytykować, nie zawstydzać, nie
mobilizować stwierdzeniami ”jak się postarasz to będzie lepiej", nie zadawać do domu obszernych
czytanek do opanowania.
Ogólne zasady postępowania z uczniem z dysleksją rozwojową
• Unikać głośnego odpytywania z czytania przy całej klasie; wskazówka ta dotyczy przede
wszystkim dzieci młodszych. Jeśli nauczycielowi dla oceny umiejętności ucznia niezbędne
jest głośne czytanie, należy przeprowadzić je na przerwie, po zakończeniu lekcji
• Ograniczać czytanie obszernych lektur do rozdziałów istotnych ze względu na
omawianą tematykę, akceptować korzystanie z nagrań fonicznych, w wyjątkowych
przypadkach z ekranizacji, jako uzupełnienia samodzielnie przeczytanych rozdziałów
• Kontrolować stopień zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń,
szczególnie podczas sprawdzianów ( wolne tempo czytania, słabe rozumienie jednorazowo
przeczytanego tekstu może uniemożliwić wykazanie się wiedzą z danego materiału )
• Ze względu na wolne tempo czytania lub/i pisania zmniejszyć ilość zadań ( poleceń ) do
wykonania w przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłużyć czas pracy dziecka.
Formy te należy stosować zamiennie – uczeń pozostawiony w klasie dłużej niż rówieśnicy,
narażony na komentarze z ich strony sam zacznie rezygnować z dodatkowego czasu
• Ograniczać teksty do czytania i pisania na lekcji do niezbędnych notatek, których nie
ma w podręczniku; jeśli to możliwe dać dziecku gotową notatkę do wklejenia. Zalecenie to
jest szczególnie istotne w przypadku dzieci małych lub starszych, u których stwierdzono
dysgrafię
• Pisemne sprawdziany powinny ograniczać się do sprawdzanych wiadomości, wskazane
jest, zatem stosowanie testów wyboru, zdań niedokończonych, tekstów z lukami – pozwoli
to uczniowi skoncentrować się na kontrolowanej tematyce, a nie na poprawności pisania
• Wskazane jest preferowanie wypowiedzi ustnych. Sprawdzanie wiadomości powinno
odbywać się często i dotyczyć krótszych partii materiału. Pytania kierowane do ucznia
powinny być precyzyjne
• W przedmiotach ścisłych podczas wykonywania ścisłych operacji wymagających
wielokrotnych przekształceń, należy umożliwić dziecku ustne skomentowanie
wykonywanych działań. W ocenie pracy ucznia wskazanie jest uwzględnienie
poprawności toku rozumowania, a nie tylko prawidłowości wyniku końcowego. W
przypadku prac pisemnych z przedmiotów ścisłych i im pokrewnych, nauczyciel powinien
zwrócić uwagę na graficzne rozplanowanie sprawdzianów – pod treścią zadania powinno
być wolne miejsce na rozwiązanie. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek przy
przepisywaniu zadań na inną stronę np. gubienia, mylenia znaków, cyfr, symboli, tak
charakterystycznych dla dzieci z dysleksją.
Materiał programowy wymagający znajomości wielu wzorów, symboli, przekształceń
można podzielić na mniejsze partie. Tam, gdzie jest taka możliwość, pozwolić na

•

•

•

•

korzystanie z gotowych wzorów, tablic itp. Unikać wyrywania do odpowiedzi. Jeśli to
możliwe uprzedzić ucznia (na przerwie lub na początku lekcji), że będzie dzisiaj pytany. W
ten sposób umożliwiamy dziecku przypomnienie wiadomości, skoncentrowaniu się, a także
opanowanie zapięcia emocjonalnego często blokującego wypowiedź
Dobrze jest posadzić dziecko blisko nauczyciela, dzięki temu zwiększy się jego
koncentracja uwagi, ograniczeniu ulegnie ilość bodźców rozpraszających, wzrośnie
bezpośrednia kontrola nauczyciela, bliskość tablicy pozwoli zmniejszyć ilość błędów przy
przepisywaniu
Złagodzić kryteria wymagań z języków obcych. Uczeń mający problemy z opanowaniem
ojczystego języka prawie zawsze ma trudności z mówieniem, rozumieniem, czytaniem i
pisaniem w języku obcym
Podczas oceny prac pisemnych nie uwzględniać poprawności ortograficznej lub
oceniać ją opisowo. Należałoby pozwolić uczniom na korzystanie ze słowników
ortograficznych podczas pisania wypracowań, prac klasowych.
Postępy w zakresie ortografii sprawdzać za pomocą dyktand z komentarzem, okienkiem
ortograficznym, pisania z pamięci. Zakres sprawdzianu powinien obejmować jeden rodzaj
trudność ortograficznych - umożliwi to skoncentrowanie się na zagadnieniu, tym samym
zmniejszając ilość błędów i dając poczucie sukcesu
W przypadku ucznia z dysgrafią wskazane jest akceptowanie pisma drukowanego,
pisma na maszynie, komputerze, zwłaszcza prac obszernych (wypracowań, referatów). Nie
należy również oceniać estetyki pisma, np. w zeszytach. Jeśli pismo dziecka jest trudne do
odczytania, można zamienić pracę pisemną na wypowiedź ustną

Nauczyciel powinien znać dobrze specyfikę problemu dysleksji, dysortografii i dysgrafii, ponieważ
umożliwi mu to rozumienie problemów dziecka i sprzeczności, np. między dobrą znajomością
faktów historycznych a trudnościami z ich chronologicznym uporządkowaniem, wiedzą z zakresu
geografii a niemożnością zorientowania się na mapie, wielokrotnego przepisywania tego samego
tekstu w ramach poprawy pracy klasowej a popełniania podczas przepisywania coraz to nowych
błędów, czytania wielu książek a popełniania błędów ortograficznych w często powtarzających się
wyrazach, ładnego przepisywania kilkunastu linijek a bazgrania w dalszej części kartki zeszytu,
dobrego słuchu muzycznego a niemożnością nauczenia się czytania nut, itp.

