
Porada miesiąca 

Co znaczy w praktyce „dostosować wymagania edukacyjne do..." ? 

Dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi jest coraz więcej. W zależności od 
rodzaju dysfunkcji dostosowanie wymagań edukacyjnych będzie dotyczyło albo formy 
sprawdzania wiedzy, albo treści, albo i formy, i treści. I tak, jeśli u dziecka 
zdiagnozowana jest: 

• Dyskalkulia, czyli trudności w liczeniu 

Oceniamy przede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczną stronę liczenia. Uczeń ma, 
bowiem skłonność do przestawiania kolejności cyfr w liczbie i przez to jej zapis jest błędny. 
Zły wynik końcowy wcale nie świadczy o tym, że dziecko nie rozumie zagadnienia. 
Dostosowanie wymagań będzie, więc dotyczyło tylko formy sprawdzenia wiedzy poprzez 
koncentrację na prześledzeniu toku rozumowania w danym zadaniu i jeśli jest on poprawny -
wystawienie uczniowi oceny pozytywnej. 

• 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 niekiedy także 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. 

W klasach starszych problem jest bardziej złożony, gdyż opanowanie wiedzy opiera 
się na założeniu, że uczeń umie już sprawnie czytać i ta umiejętność rzeczywiście jest 
niezbędna. Uczeń ma, zatem niewielkie pole manewru. W zasadzie jedyne , co może zrobić,    
to więcej czasu poświęcać na naukę, korzystać z lektur wypożyczanych z biblioteki dla 
niewidomych (nagrane na dyskietki czy taśmy magnetofonowe) lub sfilmowanych lektur, czy 
materiałów. 

Nauczyciel w zasadzie nie ma wyboru, dysleksja nie daje możliwości obniżenia 
wymagań jakościowych. Są to, bowiem uczniowie, z co najmniej przeciętną sprawnością 
intelektualną, którzy zechcą w przyszłości zdawać maturę, a ta - aby zachować swoją rangę -



musi mieć odpowiedni, co najmniej przeciętny, poziom wymagań. 
Polem do pracy dla nauczyciela będzie dbałość o rozwój sfery emocjonalnej takiego 

ucznia. Dydaktyka jest, bowiem bardzo ważna, ale jeszcze ważniejsze jest przygotowanie 
dziecka do radzenia sobie w życiu, a do tego dziecko potrzebuje wrażliwości, fantazji, ufności 
we własne siły i zdolności, niezależnie od tego, kim będzie. 

  

Uczeń ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej 

W przypadku tych dzieci konieczne jest dostosowanie zarówno w zakresie 
formy, jak i treści wymagań. A więc przede wszystkim w tej grupie możemy mówić 
o obniżeniu wymagań. Pamiętać jednak należy, że obniżenie kryteriów 
jakościowych nie może zejść poniżej podstawy programowej. 

Dzieci z inteligencją ogólną niższą od przeciętnej, czyli tzw. mało zdolne nie 
zawsze mają zaburzone te same funkcje psychiczne. Tak, więc w tej grupie są 
dzieci z różnymi zaburzeniami, niekiedy mieszanymi. Generalnie jednak 
charakterystyczne dla nich są: 

       zaburzenia myślenia słowno - pojęciowego, a więc tego, na 
którym przede wszystkim bazuje nauka szkolna 

       mała samodzielność w myśleniu 

       wolniejsze tempo pracy i uczenia się 
       trudności w koncentracji uwagi przez dłuższy czas 

  
Ze względu na powyższe cechy konieczne jest wobec tych dzieci 

zastosowanie metod ułatwiających im opanowanie materiału. Dzieci te, bowiem nie 
kwalifikują się do szkoły specjalnej dla upośledzonych umysłowo, a program 
szkoły ogólno dostępnej jest dla nich trudny, a przede wszystkim zbyt szybko 
realizowany. 

Zmiany jakościowe w zakresie wymagań programowych powinny być takie, 
aby w przyszłości pozwalały tym dzieciom na opanowanie wymagań zasadniczej 
szkoły zawodowej ogólnodostępnej. Na marginesie: dla tych dzieci tragedią jest, że 
reforma szkolnictwa poszła w kierunku zawężania oferty szkolnictwa 
zawodowego, a upowszechniania wykształcenia średniego, czyli ukończenia 
szkoły z maturą. One przez ten szczebel obiektywnie nie są w stanie przebrnąć. 

Nauczyciele nie mogą od poradni oczekiwać, że w opiniach będzie 
określone, do jakiego poziomu należy obniżyć wymagania w stosunku do tych 
dzieci. To nauczyciele są specjalistami w zakresie nauczania poszczególnych 
przedmiotów. Kryteria doboru treści powinny być 2, o których mówiłam wcześniej 
- nie można zejść poniżej podstawy programowej, a zakres wiedzy i umiejętności 
powinien dać szansę na sprostanie wymaganiom ogólno dostępnej szkoły 
zawodowej.  

Wymagania co do formy mogą obejmować między innymi: 

      omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu 

trudności, 

      pozostawiania 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. 

  

Jak oceniać dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się ? 

  

Bardzo ważne dla mnie jest przestrzeganie etycznych zasad oceniania,  z 

których pierwszorzędnymi są: jednakowa życzliwość wobec wszystkich uczniów 

oraz ocenianie sukcesów, a nie porażek  mojego ucznia. 

Uważam, że sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia powinno pomóc 

mu poznać siebie, określić swoje ideały, podjąć adekwatne działania dla 

własnego rozwoju. 

Czy tak samo ważne to jest dla każdego nauczyciela? Czy nauczyciel 

zasłoni się tym, że nie ma czasu dla Piotrusia, bo ...........np: w klasie ma tylko 

20-stu uczniów i pracuje tradycyjnymi metodami przy których Piotruś skazany 

jest na PORAŻKĘ 
Uważam, że jeśli dostosujemy wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb ucznia, pod względem formy (tam, gdzie to wystarcza) lub formy i treści 
(tam, gdzie jest to konieczne) uwzględniając także wkład pracy dziecka to zawsze  
ocenimy  ucznia pozytywnie. 

W stosunku do dzieci o obniżonych możliwościach intelektualnych, 
zalecenie o dostosowaniu wymagań daje nauczycielowi jeszcze jedną możliwość. 
Jeśli na koniec semestru grozi uczniowi ocena niedostateczna, a inne względy 
przemawiają za promowaniem, zalecenie o obniżeniu wymagań pozwala na 
postawienie oceny dopuszczającej. Zalecenia tego jednak nie należy traktować jako 
równorzędnego z nakazem promowania. O tym decyduje, bowiem rada 
pedagogiczna, po uwzględnieniu różnych kryteriów składających się na tą decyzję. 
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