
Scenariusz szkolenia dla Rady Pedagogicznej nauczycieli szkół podstawowych.

Temat:  „Indywidualizacja  a  praca  indywidualna  nauczyciela  z  uczniami  szkoły

podstawowej. Propozycje konkretnych, autorskich form podawania wiedzy”

Cel ogólny: Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie indywidualnego podejścia 

dydaktyczno – wychowawczego wobec uczniów.

Cele operacyjne: Nauczyciel po szkoleniu powinien:

 rozumieć pojęcie indywidualizacja nauczania,

 rozpoznawać indywidualne potrzeby swoich uczniów przez dokonanie wstępnej 

diagnozy,

 umieć zastosować odpowiednie formy i metody pracy indywidualnej do możliwości 

uczniów,

 umieć stosować zasady ortodydaktyki,

 umieć dokonywać systematycznej autorefleksji swoich oddziaływań dydaktyczno- 

wychowawczych,

  efektywnie angażować rodziców w proces indywidualizacji nauczania.

Czas trwania : 60 min. 

Metody:

 podające – prezentacja o indywidualizacji nauczania,

 aktywizujące - warsztatowa, burza mózgów.

Materiały:

 rzutnik,

 materiały piśmiennicze,

  czyste kartki,

 długopisy.

Przebieg szkolenia:

Wstęp:

1. Zapoznanie uczestników z tematem i celami szkolenia.

2. Opracowanie zasad pracy w grupie.

Rozwinięcie:

1.Prezentacja

Każde dziecko posiada mniejsze, większe lub nadzwyczajne możliwości,  a poprzez

ich  różnorodność  indywidualne  potrzeby  edukacyjne.  Celem  nadrzędnym  zatem  staje  się



traktowanie każdego ucznia jako odrębnej jednostki,  uznając jej  indywidualność za godną

poszanowania. Ważnym elementem efektywności procesu nauczania i wychowania jest jak

najwcześniejsza indywidualizacja nauczania.

Definiowanie i zakres pojęcia indywidualizacja nauczania. 

Indywidualizacja  nauczania  związana  jest  ściśle  z  różnorodnością  uczniów  i

potrzebami edukacyjnymi każdego z nich wynikającymi z etapu rozwojowego na jakim się

dany uczeń znajduje, jego potencjału, możliwości,  trudności i specyfiki.  Warto, aby uczeń

zdobywał  wiedzę  na  miarę  swoich  możliwości  i  w  różny  sposób,  ponieważ  nie  da  się

„uśrednić” ani wiedzy, ani umysłu. Omówienie podstawowych kroków, które warto wykonać

z punktu widzenia nauczyciela w kierunku indywidualizacji nauczania, a także ukazanie jej

nieodzownego  znaczenia  w  koncepcji  udzielania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej

uczniowi  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  ma  swoje  uzasadnienie  w  świetle

Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  13  lutego  2019  r. w sprawie  zasad

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

szkołach i placówkach ( Dz. U. 2019 poz. 323 ), warto też wziąć pod uwagę odniesienie do

podstawy programowej, jak również różnice w wieku dzieci w klasach.

Kształcenie na pierwszym etapie edukacyjnym w klasach I-III winno być łagodnym

przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym.

Ma  ono  charakter  zintegrowany  (łączy  ze  sobą  treści  poszczególnych  edukacji  tak,  by

uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności, które łączą się w całość – a nie są oderwane od

siebie) tworząc podstawy wiedzy o otaczającej uczniów rzeczywistości – o sobie, o świecie i

umożliwiają uczniom w przyszłości rozwijanie własnej zdolności rozumowania, wyobraźni,

własnego  osądu,  poczucia  odpowiedzialności.  Nadrzędnym  celem  zintegrowanej  edukacji

wczesnoszkolnej  jest  wspomaganie  dziecka  w  jego  całościowym  rozwoju  (fizycznym,

intelektualnym,  estetycznym,  emocjonalnym  i  duchowym)  tak,  by  było  przygotowane,  na

miarę swoich możliwości, do życia w zgodzie z ludźmi, z przyrodą i samym sobą.

Zasadniczą  kwestią  zaś,  przed  którą  stają  nauczyciele  edukacji  wczesnoszkolnej  jest

umiejętność  dostosowania  nauczania  do  potrzeb  poszczególnych  uczniów,  czyli

zróżnicowania nauczania w danym zespole klasowym.  Każdy uczeń potrzebuje określonej

uwagi  ze  strony  nauczyciela,  indywidualnego  podejścia.  Polega  ono  na  dostosowaniu

wymagań do jego możliwości. Dostosowanie wymagań w procesie kształcenia, w istotnym

stopniu przyczynia się do wydobycia potencjału ucznia i poprawy  Takie podejście do ucznia

skłania nauczycieli do budowania strategii, określania celów i szukania ciekawych rozwiązań

zarówno w odniesieniu  do danej  klasy jak i  poszczególnych  uczniów.  Wszystko,  co robi



nauczyciel, jego kompetencje, doświadczenie, a także relacje z uczniami - wszystko to ma

wpływ  na  postępy  ucznia  w nauce.  Może  potrzebne  jest  nowe spojrzenie  wychodzące  z

założenia,  że  wszystkie  dzieci  są  „specjalne”  w  swojej  indywidualności  i  wyjątkowości.

Słowo „specjalne” nabiera tu szczególnej wartości i przestaje być określeniem pejoratywnym.

Określa dziecko jako zasługujące na szczególne, „specjalne” właśnie, pochylenie się nad nim.

Współczesny świat jest coraz bardziej dostępny każdemu na wielu poziomach. Nie przestaje

nas  zadziwiać  swoją  różnorodnością.  W  praktyce  różnorodność  bywa  interesującym

wyzwaniem  ponieważ  daje  pole  do  rozwinięcia  własnego  potencjału.  Daje  możliwość

odejścia  od  rutyny  i  organizacyjnego  skostnienia.  Różnorodność  jest  jednak  trudnym

obszarem  komunikacyjnym.  Stawia  wiele  znaków  zapytania,  a  także  skomplikowanych

kwestii  i  zagadnień.  Rozwiązywanie  ich  stanowi  wyzwanie  dla  poszukującego  ucznia  i

nauczyciela. Warto tak planować działania edukacyjne w szkole, aby różnorodność określana

również jako rozmaitość, wielość, mnogość, pluralizm wyzwalała w nauczycielu pozytywne

nastawienie. Pozytywne nastawienie to postawa tolerancyjna i otwarta dla szeroko rozumianej

inności  -  często  specyficznych  i  trudnych  zachowań  ucznia,  czy  jego  poglądów.

Różnorodność dla nauczyciela wiąże się także z koniecznością dokonywania wyboru. Wybór

z kolei  to  odpowiedzialność za prawidłowy rozwój ucznia,  jego emocje,  wiedzę,  postawy

moralne.  Nauczyciel  na  co  dzień  w  swojej  pracy  staje  wobec  różnych  wyborów.  Tak  w

procesie  planowania,  jak  negocjacji,  rozwiązywania  konfliktów  czy  w  procesie

interpersonalnym.  Obcowanie  nauczyciela  z  różnorodnością  niewątpliwie  ma  wpływ  na

wzbogacanie  i  doskonalenie  jego  warsztatu.  Ma  także  wpływ  na  właściwą  w  profesji

nauczycielskiej  autorefleksję,  co  stanowi  dobry  krok  w  kierunku  zmiany  i  kreacji

nowoczesnej  szkoły.  Zmienianie  polskiej  szkoły  zakłada  jej  różnorodność  jako  całej

instytucji,  jak również mniejszej struktury, czyli  klasy: - na poziomie szkoły to możliwość

korzystania z wielu gotowych lub tworzenie autorskich programów nauczania.  To również

opracowywanie  wewnątrzszkolnych  systemów  oceniania  odzwierciedlających  dokładniej

potrzeby edukacyjne  uczniów.  -  różnorodność  na  poziomie  klasy  oznacza  nastawienie  na

ucznia  i  jego  wielorakie  potrzeby  oraz  predyspozycje.  Zakłada  więc  daleko  idącą

indywidualizację nauczania i wychowania.

Równie  ważne  staje  się  podkreślenie,  iż  w  pracy  dydaktyczno-wychowawczej  z

uczniami  o specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  na każdym etapie  pracy,  począwszy od

etapu  planowania  obowiązuje  nauczyciela  przede  wszystkim  stosowanie  zasad

ortodydaktyki: 1. Zasada gruntownej znajomości dziecka i przychodzenia mu z racjonalną

specjalistyczną pomocą;



2.  Zasada dostosowania  poczynań pedagogicznych  do możliwości  i  potrzeb uczniów oraz

warunków  środowiskowych  m.  in.  indywidualne  wymagania  i  metody,  dobór  środków

dydaktycznych oraz odpowiednia organizacja i tempo pracy; przystępność treści nauczania;

stopniowanie trudności; 

3. Zasada aktywnego i świadomego udziału dziecka w procesie nauczania-uczenia się;

4. Zasada wszechstronnej poglądowości i przykładu;

5.  Zasada  zintegrowanego  oddziaływania  (spójność,  korelacja  wewnątrzprzedmiotowa  i

międzyprzedmiotowa, współdziałanie specjalistów);

6. Zasada trwałości osiągnięć i umiejętności korzystania z nich i dalszego ich doskonalenia:

7. Zasada systematyczności (planowy i logiczny układ materiału);

8. Zasada trwałości wiedzy (stałe utrwalanie nabytej wiedzy i umiejętności);

9. Zasada wiązania teorii z praktyką (zastosowanie nabytej wiedzy w życiu codziennym).

Jakie nauczanie respektuje zasadę indywidualizacji?

Do  cennych  rozwiązań  metodycznych  i  organizacyjnych  szkoły  uwzględniających  w

nauczaniu zróżnicowanie uczniów można zaliczyć m.in. pracę na lekcji w małych grupach,

metoda pracy projektem, czy metody aktywizujące uczniów.

Cześć warsztatowa dla nauczycieli.

Jak indywidualizować nauczanie w zespole klasowym?

Wskazania metodyczne:

1. Otwartość nauczyciela na rzeczywiste poznanie ucznia, efektywna obserwacja.

Kwestie do rozważenia dla nauczyciela: 

 jak wygląda moja otwartość na poznawanie uczniów?

 co w kwestii lepszego poznania uczniów mógłbym zrobić?,

 jak  planować  i  usprawniać  obserwację  uczniów  w  kontekście  zastosowania

indywidualizacji?

  czy dostrzegam walor pełniejszego poznawania ucznia w zespołowej formule pracy

nauczycieli i jego wpływ na szersze zastosowanie indywidualizacji nauczania?

2. Przygotowanie w danej klasie środowiska społecznego do przyjęcia i funkcjonowania 

ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.



Kwestie do rozważenia dla nauczyciela: 

 czy przykładam wagę  do jakości  relacji  między  moimi  uczniami  i  w jaki  sposób

badam jakość tych relacji? 

 jak wygląda  integracja  społeczna  uczniów w mojej  klasie,  co mogę w tej  sprawie

zrobić? 

 czy i w jaki sposób angażuję do współpracy rodziców, 

 w jakim stopniu potrafię ich społecznie integrować w obrębie zespołu klasowego?

3. Kompetencje organizacyjne nauczyciela.

Kwestie do rozważenia dla nauczyciela: 

 które  z  powyższych  kompetencji  posiadam,  a  których  nie,  co  mogę  zrobić,  aby

kompetencje  organizacyjne  niezbędne  w  indywidualizacji  nauczania  nabywać  i

doskonalić?

 zapytaj  zaufanego  kolegi  z  pracy,  co  myśli  na  temat  twoich  kompetencji

organizacyjnych np. po obserwacji twojej lekcji w ramach lekcji otwartej? 

 na  ile  jestem  gotów  weryfikować  swoje  kompetencje  organizacyjne  podczas  np.

spotkań superwizyjnych?

4. Wypracowanie nowego stylu pracy przez nauczyciela.

Kwestie do rozważenia dla nauczyciela: 

 jak wygląda mój styl nauczania, czy wymaga zmian w kontekście indywidualizacji 

nauczania?

 które z punktów nowego stylu nauczania zgodnych z zasadami edukacji włączającej 

już realizuję, a nad którymi muszę popracować?

 jak oceniam moją umiejętność współpracy i czerpania z wiedzy specjalistów w 

odniesieniu do ucznia ze SPE i na ile wpływa to na mój styl nauczania?

5. Gruntowna analiza podstawy programowej i jej adaptacja do indywidualnych potrzeb i

możliwości ucznia poprzez dostosowanie programu nauczania.

Kwestie do rozważenia dla nauczyciela:



 czy potrafię adaptować podstawę programową do indywidualnych potrzeb i 

możliwości ucznia? 

 czy umiem dostosować program nauczania do potrzeb wszystkich uczniów w danej 

klasie, czy wiem kogo mogę prosić o pomoc w tym dostosowaniu? 

 czy umiem szukać takich sposobów nauczania, które potrafią zadowolić wszystkie 

dzieci w danej klasie?

6. Zapewnienie działań terapeutycznych wobec uczniów tego wymagających.

Kwestie do rozważenia dla nauczyciela: 

 czy umiem w odniesieniu do pracy z uczniem dysfunkcyjnym czy zdolnym prosić o 

fachową pomoc specjalistów w poradni psychologiczno-pedagogicznej? 

 na ile czuję się wspierany przez specjalistów w razie problemów w pracy z uczniem z 

zaburzeniami, czy uzdolnieniami? 

 czy potrafię we współpracy ze specjalistą umiejętnie zapewniać działania 

terapeutyczne w odniesieniu do ucznia, który tego wymaga?

7. Wspieranie dziecka razem przez rodzica i szkołę.

Kwestie do rozważenia dla nauczyciela:

 czy umiem współpracować z rodzicem dziecka wymagającego indywidualizacji 

nauczania i na czym opieram tę współpracę?

 jakie podejmuję działania , w celu stałego ulepszania tej relacji?

 jak wygląda mój sposób komunikowania się z rodzicem i czy jest skuteczny?

3. Podsumowanie.

Reasumując,  istotą  indywidualizacji  w  nauczaniu  jest  rozpoznanie  potrzeb

rozwojowych  i  edukacyjnych  ucznia,  uwzględnienie  jego możliwości  oraz  stworzenie  mu

odpowiednich warunków do osiągania wyznaczanych celów w jego edukacji.

Zastosowanie indywidualizacji nauczania zatem wymaga zwrócenia większej uwagi

nauczyciela  na  aspekty  diagnostyczne,  wychowawcze  i  wspierające  ucznia  w  procesie

kształcenia. Unowocześnienia wymaga również proces nauczania w placówkach kształcenia

nauczycieli  oparty  w  większym  stopniu  na  nabywaniu  umiejętności  praktycznych  przez

przyszłych nauczycieli oraz stosowanie nowych form bieżącego doskonalenia w oparciu np. o

treningi umiejętności, metody warsztatowe, albo wprowadzenie superwizji jako metody stale

ulepszającej pracę zespołową nauczycieli i wpływającą na jej efektywność.



4. Rozdanie materiałów szkoleniowych zawierających literaturę przedmiotu.

5. Ewaluacja - ankieta.
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