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Wstęp 

W każdej szkole są uczniowie, którzy na pierwszy rzut oka posiadają skrajnie różne 

możliwości i predyspozycje, aby osiągnąć sukces. Co ich łączy? Zarówno uczniowie zdolni, jak 

i uczniowie słabi, nie rozwijają się na miarę swoich możliwości. Co zrobić, aby umożliwić obu 

grupom najkorzystniejsze warunki do kształcenia się? Przygotowane przez nas materiały 

szkoleniowe pomogą Państwu znaleźć odpowiedź na to pytanie.  

Zapraszamy do lektury! 
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Uczeń zdolny 

Diagnoza 

Uczeń jest uznawany za zdolnego, jeśli posiada wysokie zdolności ogólne, uzdolnienia 

kierunkowe, predyspozycje twórcze oraz charakteryzuje się wysokim zaangażowaniem 

zadaniowym. Zdaniem Lewowickiego uczniem zdolnym można natomiast nazwać takie 

dziecko, które posiada jedną z czterech wymienionych cech: 

1. wysoki poziom zdolności ogólnych, inteligencji (I. I. = 120 i więcej),  

2. wysoki poziom zdolności specjalnych – uzdolnień,  

3. wysokie osiągnięcia lub możliwości takich osiągnięć w nauce bądź innych dziedzinach 

działalności wartościowej społecznie,  

4. osiągnięcia oryginalne i twórcze lub możliwości takich osiągnięć.  

W procesie planowania pracy z uczniem zdolnym samo określenie „uczeń zdolny” jest 

niewystarczające, należy przeprowadzić szczegółową diagnozę uzdolnień. W Polsce zwykle 

odbywa się to drogą nieformalną – rodzice i nauczyciele obserwując dzieci wyłapują te 

zdolności, które wyróżniają je na tle rówieśników. Warto jednak zwrócić się do poradni 

psychologiczno-pedagogicznej i wykonać szczegółową, profesjonalną diagnozę. W opinii 

opisane zostaną: możliwości rozwojowe i potencjał ucznia, poziom rozwoju intelektualnego  

i poszczególnych funkcji poznawczych, cechy funkcjonowania ucznia, zainteresowania, plany 

i dotychczasowe osiągnięcia osiągnięć.  

Poza zbadaniem zdolności ogólnych (inteligencji), warto również poddać analizie 

aspekty związane z predyspozycjami i postawą twórczą, motywacją, pamięcią, uwagą, 

inteligencją emocjonalną, samooceną, funkcjonowaniem społecznym, stylem uczenia się 

oraz wybranymi uzdolnieniami. Dzięki temu, że określimy przykładowo styl uczenia się 

dziecka, będziemy wiedzieć, że najlepsze efekty przyniesie dla dziecka praca w zespole, 

siedzenie w pierwszej ławce czy tworzenie i uczenie się z własnych notatek. 
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Wybrane metody diagnostyczne do użytku dla nauczycieli 

Arkusz Identyfikacji Trzech Składników Talentu  

J.W. Eby i J.F. Smutny (1998) 

Narzędzie koncentruje się na trzech składowych talentu szkolnego wyróżnionych 

przez Renzulliego: ponadprzeciętnych zdolnościach, zaangażowaniu zadaniowym  

i twórczości. Arkusz składa się z 15 stwierdzeń (po 5 do każdego elementu). Nauczyciel 

określa na czterostopniowej skali zgodność stwierdzeń i zachowań ucznia. 

Wskaźnik Eby zachowań znamionujących uzdolnienie. Ogólna lista cech  

J.W. Eby (1998) 

Narzędzie opiera się na koncepcji Inteligencji Wielorakich Gardnera. Składa się  

z oddzielnych formularzy skoncentrowanych wokół sześciu typów uzdolnień: językowych, 

matematycznych, przyrodniczych i rozwiązywania problemów, społecznych i przywódczych, 

orientacji wzrokowo-przestrzennej, muzycznych oraz technicznych. W ramach każdego z nich 

ocenie podlegają: spostrzegawczość, aktywne interakcje ze środowiskiem, refleksyjność, 

wytrwałość, niezależność, nastawienie na cel, oryginalność, wydajność, samoocenianie  

oraz skuteczne komunikowanie pomysłów. Zgodność z zachowaniami ucznia oceniana jest  

na skali pięciopunktowej. 

Nauczycielski kwestionariusz obserwacji umiejętności ucznia Laycocka 

S.R. Laycock 

Narzędzie pozwala ocenić dziesięć obszarów umiejętności ucznia: sprawności 

językowe, wyciąganie wniosków, tempo myślenia, wyobraźnia, pamięć, prowadzenie 

obserwacji, koncentracja uwagi, stawianie pytań, oryginalność pomysłów, rozwiązywanie 

problemów. Oceny zaznacza się na pięciostopniowej skali (od  „słaba” do wyjątkowo 

„dobra”). 

Nauczycielski Formularz Oceny Postawy Twórczej Ucznia  

K.J. Szmidt (2005) 

Narzędzie przeznaczone do oceny trzech komponentów postawy twórczej: 

poznawczego (np. „Wymyśla wiele rozwiązań tego samego problemu”), emocjonalno-
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motywacyjnego (np. „Łatwo się koncentruje i silnie angażuje  

w wykonanie zadania, uzyskując wysoką motywację” i behawioralnego (w sytuacjach 

praktycznych potrafi stosować wybrane zasady lub metody heurystyczne”). Nauczyciel 

określa na czterostopniowej skali natężenie poszczególnych cech.  

Syndrom nieadekwatnych osiągnięć  

Należy pamiętać o tym, że uczeń zdolny nie musi być jednocześnie uczniem, który 

otrzymuje wysokie oceny. „Udziałem uczniów zdolnych często jest syndrom 

nieadekwatnych osiągnięć, czyli rozbieżność pomiędzy potencjalnymi możliwościami  

a faktycznymi osiągnięciami, który może być spowodowany:  

 czynnikami wewnętrznymi, takimi jak – wyższy poziom inteligencji, niechęć  

do przyjmowania wiedzy z wykorzystaniem metod podających, werbalnych, brak 

motywacji do nauki treści uznawanych za nieciekawe, nieumiejętność uczenia się, 

absencja w szkole, nieumiejętność samodzielnej pracy, lenistwo, 

niezdyscyplinowanie, chorowitość;  

 czynnikami społecznymi, do których należą – brak zrozumienia potrzeb poznawczo-

emocjonalnych ze strony rodziny, nauczycieli i rówieśników, negatywny wpływ grupy 

rówieśniczej, niski status społeczny rodziny, ubóstwo, rozbicie rodziny, zaburzona 

komunikacja, niewłaściwe postawy rodziców (nadopiekuńczość lub wrogość, 

odrzucenie lub brak zainteresowania, niekonsekwencja, rozpieszczanie, sprzeczność 

wymagań, nieadekwatność oczekiwań, niezrównoważenie, obdarowanie dzieci 

nadmierną władzą, powodowanie konfliktów lub napięć);  

 czynnikami związanymi z procesem dydaktyczno-wychowawczym, takimi jak – zła 

organizacja i przebieg procesu kształcenia, brak indywidualizacji kształcenia, 

nieadekwatna postawa nauczyciela – brak zainteresowania uczniem lub negatywne 

jego traktowanie; stosowanie negatywnych wzmocnień (złe oceny, komentarze, 

ośmieszanie, etykietowanie, np. „niesforne, złośliwe, nieznośne” itp.), dominacja 

metod podających, zbyt niskie wymagania względem uczniów, zbyt łatwe zadania, 

niesprecyzowane cele nauczania lub ustalenie celów nierealnych, brak odpowiedniej 
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diagnozy psychospołecznej lub brak przygotowania do pracy z uczniem zdolnym, 

nieadekwatne wymagania, uleganie efektowi samospełniającego się proroctwa 

związanemu z oczekiwaniami nauczycielskimi względem uczniów”  

(Jabłonowska i Łukasiewicz-Wieleba). 

Należy pamiętać, że skuteczna pomoc zawiera szereg oddziaływań, które pozwolą 

przezwyciężyć powyższe trudności. 

 

Polecane formy pracy organizacyjnej 

Wzbogacanie: 

o pionowe (pogłębianie wiedzy) 

o poziome (rozszerzanie wiedzy) 

Akceleracja (przyspieszanie) 

o wcześniejsze rozpoczynanie nauki 

o podwójna promocja 

o promocja śródroczna 

o szybsza praca nad materiałem 

Grupowanie: 

o wg poziomu zdolności: kryterium: IQ oraz poziom umiejętności szkolnych; Zajęcia 

z różnych przedmiotów odbywają się równocześnie. Każdy nauczyciel prowadzi 

zajęcia na różnym poziomie, a uczniowie wybierają nauczyciela w zależności od 

umiejętności.  

o według rodzaju zdolności – grupowanie przedmiotowe: kryterium: stan 

zaawansowania (wiedzy, zainteresowań, uzdolnień) w zakresie różnych przedmiotów 

dla tworzenia grup w obrębie przedmiotu. Wobec młodszych uczniów – grupowanie 

wg poziomu zdolności, a wobec uczniów starszych – wg rodzaju zdolności) 

Indywidualizowanie pracy z uczniem zdolnym: 

o indywidualny tok nauki 

o indywidualne programy nauczania 
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o indywidualny Plan Działań Wspierających 

o konsultacje, doradztwo, tutoring, mentoring 

o współpraca z mentorami, ekspertami (np. współpraca z uczelniami), instytucjami (np. 

Młodzieżowe Domy Kultury), programami (np. program i projekty organizacji 

pozarządowych) 

Poszerzanie treści: 

o prowadzenie nauczania na wyższym poziomie 

o poszerzanie zakresu lektur 

o prowadzenie dyskusji 

o przygotowanie przez uczniów opracowań problemów otwartych  

o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym (np. Zanieczyszczenie środowiska) 

Rozwijanie zdolności poprzez: 

o konkursy, olimpiady, turnieje, kluby dyskusyjne, fora internetowe, projekty 

o przyspieszenie w nauczaniu jednego lub więcej przedmiotów szkolnych  

i uczęszczanie przez ucznia na tego typu zajęcia ze starszą klasą  

lub w grupie różnowiekowej 

o nauczanie specjalne: zindywidualizowany plan lekcji i zajęć pozalekcyjnych, nauczanie 

poza systemem klasowo-lekcyjnym 

o dodatkowe zajęcia specjalistyczne 

 

Nauczanie indywidualne 

1. Działania diagnostyczne 

2. Wybór opiekuna (pełniącego rolę tutora, mentora i sojusznika) 

3. Tworzenie indywidualnych programów nauczania  

4. Współudział ucznia w planowaniu ścieżki rozwoju – dążenie do jego coraz większej 

autonomii 

5. Wykorzystywanie „szybkich ścieżek” – akceleracja 

6. Wykorzystywanie potencjału osób spoza szkoły (np. trener, instruktor, nauczyciel  
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ze szkoły wyższego etapu edukacyjnego, nauczyciel akademicki 

7.  Pomoc w nawiązywaniu przez ucznia współpracy z placówkami, które mogą wspierać  

8. jego rozwój w ramach indywidualnego toku nauczania (np. wyższe uczelnie, domy 

kultury, szkoły artystyczne, instytucje pozarządowe…)  

9. Organizowanie psychologicznego wsparcia dla ucznia i jego rodziców/opiekunów  

10. Dbałość o rozwijanie kompetencji psychospołecznych ucznia.  

11. Wsparcie finansowe (stypendium, środki na prowadzenie prac badawczych, itp.)  

12.  Konsultacje 

13. Prezentacja osiągnięć ucznia (publikacje np. prac badawczych, wernisaże, koncerty,  

14. prezentacje medialne…) 

 

Indywidualny program nauczania 

1. Podstawa programowa z przedmiotu/przedmiotów punktem wyjścia do stworzenia 

programu  

2. Diagnoza  

3. Praca zespołu nad skonstruowaniem programu (przy współudziale ucznia, jego 

prawnych rodziców, innych nauczycieli, …) 

o ustalenie zasad realizacji programu indywidualnego – zgoda na realizację  

na piśmie: ucznia, rodziców, nauczyciela opiekuna, do zatwierdzenia przez 

dyrektora szkoły  

o uwzględnienie elastyczności i wariantowości w realizacji  

o dbałość o holistyczny wymiar edukacji ucznia  

o dobór najefektywniejszych form i metod pracy (zgodnie z diagnozą typu 

inteligencji/kanałów sensorycznych, itp.)  

o atrakcyjny i realny harmonogram zajęć, uwzględniający zajęcia poza klasą i poza 

szkołą (współpraca z instytucjami oświatowo-kulturalnymi, uczelniami, 

ciekawymi ludźmi, mentorami, ekspertami, wymiany międzynarodowe, 

obozy…)  
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o stosowanie motywującego systemu oceniania, w tym ocenianie kształtujące  

4.  Prezentowanie osiągnięć ucznia  

5.  Monitoring i ewaluacja (w celu doskonalenia realizacji)  

6.  Współpraca z rodzicami, nauczycielami i innymi osobami pracującymi z uczniem  

7.  Dbałość o harmonijny rozwój ucznia, dobre relacje z rówieśnikami 

 

Metody pracy 

o metody aktywizujące, zachęcające do dostrzegania i rozwiązywania problemów  

i podejmowania własnych działań samokształcących. Należą do nich:  

 metody poszukujące: metoda problemowa i jej odmiany; problemy otwarte  

i zamknięte, problemy typu „odkryć” i „wynaleźć”, problemy intelektualne  

i społeczno-moralne oraz problemy teoretyczne i praktyczne;  

 metody heurystyczne, np.: burza mózgów czy synektyka;  

 metody rozwijające myślenie konwergencyjne, uczące myś lenia 

algorytmicznego, dyscypliny, dokładności i systematyczności,  

 techniki szybkiego uczenia, np. szybkiego czytania i mnemotechniki, 

o metody rozwijające umiejętności komunikacyjno-społeczne:  

 metody praktyczne, np. metoda projektów, metody zadaniowe, metody 

integracyjne i uczące współpracy, gry dydaktyczne;  

 dyskusje uczące doboru trafnych argumentów oraz szacunku dla innych osób  

 trening twórczości integrujący w sobie wiele różnorodnych metod 

heurystycznych  

o metody umożliwiające ekspresję ucznia w wybranych przez siebie dziedzinach oraz 

gwarantujące poznanie i zrozumienie osób wybitnych i ich dokonań; metody te 

kształtują system wartości, poczucie estetyki oraz umożliwiają znalezienie inspiracji  

 i mistrzów:  

 metody waloryzacyjne, eksponujące zarówno ekspresyjne, (np. inscenizacje, 

symulacje, drama, metody wykorzystujące środki plastyczne lub muzyczne, itp.) 
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jak i impresyjne, (np. udział w przedstawieniach, wystawach, spotkaniach  

z pisarzami, muzykami itp.);  

o �metody ewaluacyjne, które pozwalają na dokonywanie samooceny podejmowanych  

o i zrealizowanych zadań, konstruktywną ocenę działań innych osób oraz przyjmowanie  

o oceny od innych osób, w szczególności rówieśników. 

 

Formy organizacyjne podczas lekcji 

o Podczas pracy z uczniami uzdolnionymi szczególnie zalecana jest praca grupowa,  

w której uczeń tworzy więzi społeczne. Pracując w grupach jednorodnych  

pod względem zdolności uczniowie dzielą się wiedzą i doświadczeniami z uczniami  

 o podobnych możliwościach, natomiast w grupach o zróżnicowanym poziomie 

uczniowie uczą się wspierać innych, pokonywać nieśmiałość, przekazywać w sposób 

zrozumiały posiadaną wiedzę; zalecane jest także stosowanie losowego doboru 

grupy, aby poprzez realizowanie wspólnych celów możliwa była integracja osób  

o zróżnicowanym potencjale intelektualnym i społecznym.  

o �Praca indywidualna podczas zajęć realizowana z pomocą kart pracy pozwala na 

dostosowanie treści i wymagań do możliwości i zainteresowań ucznia.  

o �Zaleca się ograniczenie pracy zbiorowej, podczas której uczniowie szczególnie 

uzdolnieni nudzą się 

 

Formy indywidualnej pracy z uczniem zdolnym: 

o krótkie, kilkuminutowe rozmowy nauczyciela z uczniem – komentujące z sposób 

rozszerzający bieżący materiał lub kończące się sformułowaniem problemu  

i rozwiązaniem go 

o zadawanie dodatkowych zadań podczas prac klasowych i domowych 

o przygotowanie przez ucznia referatów po przeczytaniu odpowiedniej literatury 

o korygowanie błędów kolegów – szukanie błędów w rozumowaniu 

o zachęcanie do czytania fachowych czasopism 



 
 

 „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”  

Projekt realizowany w ramach POKL Priorytet III, Działanie 3.5. 

Nr projektu WND-POKL.03.05.00-00-26/13 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

 

o zwiększanie wymagań co do ścisłości i precyzji wypowiedzi 

o stworzenie uczniom najzdolniejszym okazji do swobodnego wyboru zadań 

trudniejszych 

o organizowanie konkursów w rozwiązywaniu zadań trudniejszych  

 

Metody aktywizujące na lekcji 

Jak wynika z powyższej piramidy, uczeń efektywnie przyswaja wiedzę, gdy czynnie 

uczestniczy w sytuacjach dydaktycznych. Najsłabsze przyswajanie wiedzy występuje, gdy 

uczeń czyta lub słucha wykładu – jest bierny. Metodą, która aktywizuje ucznia i pozwala  

na skuteczną pracę, jest m.in. metoda jigsaw – uczenie innych. 

Klasa jest dzielona na cztery równe grupy.  

I etap - Członek każdej grupy otrzymuje tekst ze specyficznymi informacjami.  

II etap - Po zapoznaniu się z tekstem członkowie każdej grupy siadają razem, decydują które 

informacje są najważniejsze i należy przekazać je innym oraz układają po dwa pytania 
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sprawdzające.  

III etap – tworzymy nowe grupy mieszane (po jednej osobie z każdej poprzedniej grupy). Po 

kolei poszczególne osoby przekazują swoje informacje innym, a następnie zadają pytania 

sprawdzające.  

IV etap – po zakończeniu nauczania można zrobić podsumowanie ogólne wspólnie 

odpowiadając na pytania lub nauczyciel może zrobić test sprawdzający.  

Metoda ta angażuje wszystkich uczniów i pozwala im wczuć się zarówno w rolę 

nauczyciela jak i ucznia. 
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Uczeń z trudnościami w uczeniu się  

Ogólne założenia w pracy 

1. Poznanie ucznia słabego przez nauczyciela:  

Nauczyciel powinien zadbać u uzyskanie następujących informacji na temat ucznia słabego:  

 jakie trudności uczeń wykazuje , 

 czy trudności te zostały zdiagnozowane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

i jakie są wskazania do pracy z uczniem 

 jak uczeń funkcjonuje w środowisku rodzinnym. 

2. Stworzenie uczniowi szansy poznania samego siebie:  

Najlepszą metodą poznania ucznia jest przeprowadzenie analizy SWOT, czyli poznania jego 

słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń. W przypadku ucznia słabego nauczyciel musi 

przeprowadzić taką analizę razem z uczniem. Odpowiednio przeprowadzona rozmowa 

pozwoli na pozbycie się lęków i pozwoli wzmocnić motywację do nauki.  

 

Cykl myślowy 

MYŚL ( Nauczyciel mnie nie lubi)-------> UCZUCIA (złość i wrogość)----------> ZACHOWANIE 

(przeszkadzanie , niegrzeczność)---------> REZULTAT (kara) 

 

W ramach pracy nad poznawaniem siebie warto omówić rolę negatywnej samooceny  

i skutków, jakie ona przynosi (cykl myślowy). To pozwala sobie uzmysłowić, że można 

kontrolować uczucia i zachowanie, jeśli kontroluje się swoje myśli.  

3. Indywidualizacja i opieka nad uczniem w czasie procesu dydaktycznego: 

Nauczyciel powinien rozpoznać sytuację na tyle, by stwierdzić, czy uczniowi wystarczy pomoc 

koleżanek i kolegów z klasy, czy też potrzebna jest mu stała opieka nauczyciela.  

4. Wzbogacenie lekcji o środki dydaktyczne, które wspomagać będą przyswajanie 

wiedzy przez ucznia: 

Istotnym elementem jest w procesie dydaktycznym rozpoznanie, jakie zmysły ucznia  

w największym stopniu uczestniczą w przyswajaniu wiedzy, a więc czy jest on wzrokowcem, 
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słuchowcem, a może posiada zdolności manualne. Ważne jest także, jakie tempo pracy jest 

optymalne dla ucznia. Zbyt duże nagromadzenie form i środków może spowodować 

zniechęcenie i zmniejszenie motywacji do nauki. Środki dydaktyczne powinny być 

różnorodne, aby ciągle budziły zaciekawienie ucznia. 

5. Różnicowanie zadań i prac: 

Uczeń słaby powinien otrzymywać zadania klasowe i prace domowe odpowiednie do swoich 

możliwości. Prace zbyt trudne mogą zniechęcać go do samodzielnej pracy. 

6. Uczenie umiejętności systematycznej pracy 

Uczeń powinien nabrać przekonania, że wszystkie jego działania będą sprawdzone przez 

nauczyciela oraz podlegają ocenie, co wpływa pozytywnie na systematyczną pracę.  

7.  Kontakty z rodzicami: 

W celu wczesnego wykrycia przyczyn trudności i przeciwdziałania im, potrzebny jest stały  

i dobry kontakt z rodzicami. Właściwa współpraca przekona ucznia, że cały czas ktoś o niego 

dba , interesuje się jego osobą, co w konsekwencji może wpływać na wzrost motywacji  

do nauki. 

8.  Nagradzanie i karanie:  

Metoda taka pozwala na ciągłe motywowanie ucznia. Nagradzanie to nie tylko stawianie 

ocen, ale także pochwały słowne, karanie natomiast ma sens tylko wtedy, gdy nauczyciel 

zadba o klarowne zasady pracy na lekcji. Uczeń musi znać swoje obowiązki i wiedzieć, że 

zostanie rozliczony ze swoich działań.  

9. Stosowanie odpowiednich metod nauczania: 

W przypadku uczniów słabych wskazana jest np. metoda pracy w grupie, nauczyciel jednak 

cały czas powinien monitorować aktywność uczniów. Ważną rolę mogą odegrać liderzy grup 

i ich aktywność w rozdzielaniu zadań. 
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Wskazówki dotyczące nauki przedmiotów  

Język polski 

• zajęcia wyrównawcze dla uczniów potrzebujących dodatkowego 

wyjaśnienia materiału 

• uczniowie z dysleksją otrzymują polecenie wcześniejszego zapoznania się  

z tekstem czytanym i omawianym na zajęciach następnych 

• uczniom z dysgrafią zaleca się przepisywanie fragmentów tekstów z 

podręcznika, dbając o poprawną kaligrafię w zeszycie w wąską linię 

• uczniowie słabi przepisują partie tekstu z podręcznika kształcąc styl 

wypowiedzi  

i poszerzając słownictwo. 

Języki obce 

Metody pracy w czasie lekcji: 

• rozbudzanie zainteresowań i wyrabianie właściwej motywacji do nauki, 

• ułatwianie uczniowi opanowania umiejętności czytania i pisania przez 

ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, usprawnianie 

koordynacji wzrokowo-ruchowej i manualnej, 

• rozwijanie percepcji słuchowej 

• podnoszenie graficznego poziomu pisania i czytania 

• kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli  

• monitorowana przez nauczyciela prowadzącego praca w grupach  

• kolejne metody podpowiedzi, które polegają na konkretyzacji zadania  

i jednoczesnym rozwiązaniu analogicznego zadania; na bezpośrednim 

wskazaniu sposobu rozwiązania lub rozwiązanie dzięki naprowadzającym 

pytaniom 

• różnicowanie trudności pracy domowej (uczniowie otrzymują do wyboru 

dwa  

lub więcej zadań, które są o różnym stopniu trudności) 
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• wzbogacanie lekcji o środki dydaktyczne, które wspomagają przyswajanie 

wiedzy przez ucznia i rozbudzają zainteresowanie tematem lekcji 

• stosowanie pomocy dydaktycznych i wizualizacji obrazujących temat/ 

zagadnienie 

• stosowanie metod aktywnych w czasie lekcji: inscenizacja, mapa 

mentalna, studium przypadku itp. 

• pomoc nauczyciela w rozwiązywaniu ćwiczeń indywidualnych w czasie 

lekcji 

• dostosowywanie wymagań, trudności i tempa pracy do możliwości 

uczniów 

• praca w grupach lub parach „wg zasady uczeń słaby + uczeń zdolny” 

• pochwały za przejaw aktywności ucznia słabego 

• propozycja samodzielnego przygotowania fotografii z bieżących działów 

tematycznych wraz z opisem i spekulacją tematyczną  

• prowadzenie kroniki klasowej w języku obcym, uczniowie w grupach 

przygotowują krótkie zapisy zdarzeń opatrzonych odpowiednią szatą 

graficzną 

• fakultety dla klas programowo najwyższych. 

Poza zajęciami lekcyjnymi: 

• zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych (w miarę potrzeb)  

• udostępnianie i wskazywanie czasopism i literatury obcojęzycznej do 

ćwiczenia czytania ze zrozumieniem 

• udzielanie konsultacji indywidualnych 

• udostępnianie dodatkowych zadań do utrwalenia słownictwa i gramatyki 

Matematyka i fizyka 

W pracy z uczniem słabym nie powinno się jednoznacznie rozdzielać metod pracy 

z uczniem na zajęciach przedmiotowych i poza nimi (oczywiście zdając sobie sprawę ze 

specyfiki pracy na lekcji i pracy ucznia poza lekcją). Także różnicowanie zadań domowych ma 
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związek z dwoma wcześniejszymi aspektami rozważanego problemu.  

Metody pracy w czasie zajęć lekcyjnych: 

• uczenie systematycznej pracy 

• praca z podręcznikiem 

• praca w grupie (z ciągłym monitorowaniem aktywności uczniów)  

• nagradzanie i karanie (nie tylko za pomocą oceny) 

• różnicowanie prac i zadań 

• wzbogacanie lekcji w odpowiednie pomoce dydaktyczne 

Metody pracy poza zajęciami lekcyjnymi: 

• uczenie systematycznej pracy (zadania sprawdzone i ocenione) 

• różnicowanie zadań domowych 

• fakultety maturalne dla klas programowo najwyższych. 

Sposoby różnicowania zadań domowych:  

 uczeń może wybrać zadanie z kilku pozostałych zadanych  

 uczeń nie musi rozwiązać zadania „do końca” ale powinien albo przedstawić 

plan rozwiązania albo jednoznacznie nazwać problem, którego nie potrafi 

rozwiązać.  

Biologia i chemia 

Metody pracy w czasie zajęć lekcyjnych: 

 praca w grupach lub parach „wg zasady uczeń słaby + uczeń zdolny”  

 monitorowanie indywidualnej pracy uczniów słabych w czasie lekcji oraz 

pomoc  

w trudnościach (w trakcie uzupełniania ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń, 

samodzielnego pisania równań)  

 różnicowanie zadań na kartkówkach i sprawdzianach 

Metody pracy poza zajęciami lekcyjnymi: 

•   indywidualne konsultacje poza zajęciami  
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Zadania domowe:  

 zróżnicowanie trudności zadań domowych. 

Geografia 

Metody pracy w czasie zajęć lekcyjnych: 

• wolniejsze tempo pracy 

• stopniowanie trudności 

• odpytywanie z zadań niewymagających wyciągania wniosków  

• pomoc przy odpowiedzi  - zadawanie dodatkowych, pomocniczych pytań 

• wydłużanie czasu odpowiedzi, czasu na odczytanie informacji z mapy  

• dostosowywanie wymagań do możliwości ucznia z uwzględnieniem jego 

mocnych stron 

• posługiwanie się rysunkami i schematami zjawisk i procesów zamiast 

formy opisowej 

• stwarzanie przyjaznej uczniowi atmosfery pracy na lekcjach (akceptacja, 

cierpliwość, życzliwość) 

• pochwały za każdy przejaw aktywności  

Metody pracy poza zajęciami lekcyjnymi: 

• umożliwianie wykonywania zadań w domu, gdzie uczeń ma zapewniony 

komfort pracy 

• informowanie ucznia na lekcji, o czy będzie traktować temat następnych 

zajęć tak, żeby mógł w domu przeczytać tekst z podręcznika czy innego 

źródła  

i uczestniczyć potem aktywnie w lekcji nie czując się gorszym 

• udostępnianie materiałów pomocniczych do pracy w domu 

Zadania domowe:  

• umożliwianie wykonywania zadań i zagadnień, które ucznia interesują i w 

takiej formie, aby mógł dowieść swoich umiejętności i wiedzy.  
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Wychowanie fizyczne 

Metody w czasie zajęć lekcyjnych:  

• metoda syntetyczna (nauczanie ćwiczenia w całości, nie naruszając 

schematu ruchu – stosowana przy nauczaniu form ruchu : skoku, biegu, 

rzutu) 

• metoda analityczna (nauczanie ćwiczenia częściami -  w przypadku ćwiczeń 

złożonych – dążenie do ułatwienia skomplikowanych ćwiczeń, przez 

rozbicie ich na proste składowe elementy, a następnie łączenie w całość)  

• metoda kombinowana (połączenie wyżej wymienionych metod) – łatwych 

czynności uczeń uczy się w całości, trudne natomiast rozbijane są na 

prostsze elementy. 

Historia i wiedza o społeczeństwie  

Metody pracy w czasie zajęć lekcyjnych: 

• Pomoc podczas odpowiedzi ustnych, poprzez zadawanie dodatkowych, 

pomocniczych pytań, 

• Dostosowanie tempa pracy do możliwości ucznia, 

• Wydłużenie czasu odpowiedzi, 

• Stworzenie przyjaznej atmosfery pracy na lekcjach 

Metody pracy poza zajęciami lekcyjnymi: 

• Udostępnianie materiałów pomocniczych do pracy w  domu, 

• Umożliwianie wykonania zadań w domu 

Zadania domowe: 

• Umożliwienie wykonania zadań z tematyki interesującej ucznia,  

• Zadania dodatkowe z tematyki podejmowanej na lekcjach, w celu 

dokładniejszego opanowania materiału. 
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