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1. Czy diagnozuje Pani/Pan możliwości edukacyjne uczniów?
27 odpowiedzi

2. Czy Pani/Pan rozmawia z rodzicami o możliwościach i potrzebach
uczniów?
27 odpowiedzi
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Nie
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3. W jaki sposób diagnozuje Pani/Pan możliwości edukacyjne i potrzeby
rozwojowe swoich uczniów? Można zaznaczyć więcej odpowiedzi.
27 odpowiedzi

4. W jaki sposób realizacja projektu „Indywidualni.pl” pomogła Pani/Panu w
rozpoznaniu indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów? Proszę
wymienić/opisać.
27 odpowiedzi

dowiedziałam się jaką formę dzieci preferuja

Wybieram odpowiednie metody pracy na lekcji. Dostosowuję pracę na zajęciach do predyspozycji uczniów. Wyszukuję i
przygotowuję materiały do zajęć lekcyjnych.

Uzyskałam obraz klasy/ ucznia zgodnie z preferencjami stylów uczenia się.

Dzięki testom wykonanym w ramach projektu, mogłam poznać style uczenia się w poszczególnych klasach.

Wyniki testów stanowią źródło informacji o grupie i indywidualnie o każdym uczniu. materiały dostępne w programie
pozwoliły wybrać właściwe metody i techniki (również inne, niż stosowane dotychczas) Wyniki niektórych uczniów i grup
mnie zaskoczyły, ale w wielu przypadkach upewniłam się w moich przewidywaniach o możliwościach edukacyjnych
uczniów.

poznałam predyspozycje uczniów i staram dostosować metody pracy do ich możliwości

Poznałam preferencje zmysłowe uczniów oraz a�liacje

Projekt umożliwia określenie inteligencji dominujących, preferencji w zakresie przetwarzania informacji i preferencji
zmysłowych. Poza tym mogę zaobserwować czy dziecko woli pracę indywidualną czy w grupie. Te wszystkie aspekty
pozwalają tak przygotować prowadzoną lekcję, aby każde dziecko w klasie znalazło dla siebie coś interesującego, a przy
tym wiele z lekcji zapamiętało.
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Wiem jaki typ uczenia preferują moi uczniowie,, jakie inteligencje mają najbardziej rozwinięte i jaką formę pracy najlepiej
lubią.

Analiza wyników ankiety wypełnianej wspólnie przez dzieci ich rodziców dała ogólny obraz klasy pod kątem możliwości i
preferencji zmysłowych grupy i indywidualnie - uczniów.

Poznanie indywidualnych pro�li uczniów, zrozumienie ich zachowań i potrzeb.

Poznałam style uczenia się każdego z uczniów oraz całej grupy. Mogę dobierać ćwiczenia, metody i formy pracy z
uczniami, takie jak lubią (obraz, ruch, pracę w grupie).

dzięki niemu poznaliśmy pro�l klasy, preferencje, jaki typ uczenia dominuje w klasie

obserwacja ucznia i indywidualne podejście do konkretnej potrzeby

Poznanie stylów uczenia się i preferencji uczniów.

Poznałam preferencje uczniów w zakresie objętym projektem. 
Analiza wyników ankiety daje pełniejszy obraz zdolności poznawczych uczniów.

indywidualizacja pracy

poznałam preferencje sensoryczne uczniów, a�liacje, preferencje w zakresie przetwarzania informacji, pro�l inteligencji
wielorakich, układ lateralizacji.

brak

Znam cechy uczniów

Każdy uczeń wymaga indywidualnego podejścia w sprawach nauki i zachowania; Pomoc uczniom słabszym; Możliwość
rozwijania zdolności uczniów zdolniejszych. 

Poprzez znajomość sposobu najkorzystniejszego sposobu przyswajania wiedzy poprzez daną grupę dzieci jestem w
stanie dostosować sposób prowadzenia zajęć tak aby były one wykorzystane jak najefektywniej.

wiem w jakich klasach na jakich zadaniach bardziej się skupiać

Poznałam preferencje zmysłowe klasy, preferencje w zakresie przetwarzania informacji, a�liację oraz inteligencje
wielorakie klasy. Dzięki temu mogę dostosować zajęcia do indywidualnych potrzeb klasy.

Dowiedziałam się , że klasa preferuje pracę w grupie ,że są wzrokowcami, reagują emocjonalnie i są wrażliwi na dźwięki.

Projekt pomógł mi w dużym stopniu. Kiedy widzę pro�l konkretnego ucznia i całej klasy, jestem w stanie tak rozplanować
lekcje, aby uczniowie nie nudzili się na niej i, co najważniejsze, dużo się nauczyli.

Nauczyciel ma wiedzę, jakimi metodami może skuteczniej dotrzeć do ucznia i go nauczyć.

5. W jaki sposób Pani/Pan pozyskuje informacje o sytuacji społecznej uczniów?
Proszę wymienić.
27 odpowiedzi

od wychowawców

Rozmowy indywidualne z uczniem i jego rodzicami. Rozmowy z uczącymi go nauczycielami, pedagogiem szkolnym.



Podczas rozmów z uczniami, rodzicami, nauczycielami. We współpracy z rożnymi instytucjami: PPP w Przysusze, GOPS,
PCPR,

Obserwacja uczniów, rozmowa z uczniami, rodzicami, nauczycielami.

Rozmawiam z rodzicami, pytam o potrzeby. Jeśli wiem, że jest problem rozmawiam z GOPS, innymi nauczycielami,
pedagogiem

rozmowy z uczniami, nauczycielami, rodzicami

Obserwacje, rozmowy z nauczycielami, rodzicami

Rozmowa z uczniami, nauczycielami, rodzicami

Z rozmowy z rodzicami, uczniami, nauczycielami, pracownikami GOPS.

- obserwacja dzieci 
- rozmowa z dziećmi

Rozmowa z rodzicami, rozmowa z pedagogiem

Rozmowa z uczniami, rodzicami uczniów, nauczycielami, dyrekcją, pedagogiem szkolnym.

rozmowy z uczniami, rodzicami. nauczycielami

rozmowa z uczniami,nauczycielami i rodzicami

Rozmowa z uczniem

Obserwacja dziecka w szkole, zachowanie podczas lekcji i w kontaktach z rówieśnikami, rozmowa z rodzicami,
nauczycielami.

pedagog, psycholog, rozmowa z rodzicami i innymi nauczycielami

rozmawiam z rodzicami

rozmowy z rodzicami

Poprzez wywiad

Rozmowa z rodzicami; Rozmowa z pedagogiem szkolnym

Wywiad środowiskowy, rozmowa z pedagogiem

rozmowy z pedagogiem, nauczycielami, wychowawcami, dyrektorem szkoły

Rozmowa z nauczycielami, pedagogiem szkolnych, dyrektorem szkoły oraz z rodzicami.

Głównie rozmowy z uczniami i rodzicami, informacje z GOPS.

Od innych nauczycieli, od rodziców, kolegów ucznia.

Podczas obserwacji nauczania, z ankiety ewaluacyjnej, z rozmowy z uczniami i nauczycielami.

6. Z jakimi instytucjami świadczącymi pomoc uczniom Pani/Pan współpracuje?
Proszę wymienić.



27 odpowiedzi

PPP, GOPS

pegagog i psycholog

pedagog szkolny, GOPS,

PPP w Przysusze, GOPS w Klwowie, PCPR w Przysusze,

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna

GOPS, PCPR, Komenda Policji, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

PPP

GOPS, Poradnia PP

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

GOPS.

Dotychczas nie było takich potrzeb

PP-P w Przysusze

GOPS, PP w Przysusze, pedagog szkolny.

GOPS. PPP

nie mam takiej możliwości,nie jestem wychowawcą.Choć czuję odpowiedzialność

Pedagog

poradnia psychologiczno - pedagogiczna

PPP

GOPS

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, GOPS

Nie współpracuje

Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przysusze, GOPS.

PPP w Przysusze, Ośrodek zdrowia, GOPS, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Andrzeja Apostoła w
Nieznamierowicach

Z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną

Poradnia pedagogiczna

7. W jaki sposób Pani/Pan indywidualizuje proces edukacyjny na lekcji?Proszę



wymienić.
27 odpowiedzi

przygotowuje dzieciom odpowiednie formy pracy na lekcji

Dostosowuję metody pracy na lekcji do indywidualnych lub grupowych predyspozycji uczniów. Zadaję zróżnicowane
zadania domowe, Dostosowuję sprawdziany do potrzeb uczniów i zaleceń poradni.

Dostosowanie form i metod pracy, ćwiczeń. Stosowanie pytań pomocniczych, naprowadzających, wydłużenie czasu na
opracowanie przez ucznia danej partii materiału lub zagadnienia.

Dostosowuję sprawdziany, różnicuję prace domowe.

- dobieram uczniów w grupy uwzględniając ich możliwości lub dostosowuję zadania do możliwości grupy 
- dobieram metody, które uwzględniają preferowane style uczenia się grupy, 

Praca w grupach

różnicuję zadania, dodatkowo wyjaśniam, wydłużam czas, dla chętnych daję dodatkowe zadania

Wybieram odpowiednie metody i formy pracy. Pomagam, jeśli dziecko prosi o pomoc ( tłumaczę niezrozumiałe
zagadnienia).

 
Dostosowanie metod, treści i form do możliwości uczniów

- zróżnicowanie zadań 
- przydział ról w klasie

Dobór pytań, dostosowanie prac pisemnych, zróżnicowanie pracy domowej, uwzględnienie indywidualnych potrzeb i
możliwości uczniów przy podziale na grupy.

Dostosowuję metody i formy pracy na lekcji, stosuję zróżnicowane ćwiczenia oraz pracę domową.

na zajęciach wykorzystuję pracę w grupach, karty pracy, różnicuję pracę domową, prowadzę zajęcia poza lekcyjne,
organizuję konkursy

dostosowanie zadań.

Dostosowanie form i metod pracy z uczniami.

Dobór ćwiczeń, indywidualne zadania dla uczniów,

zróżnicowanie zadań

praca w grupach, zróżnicowanie prac domowych, różnorodne pytania stawiane poszczególnym uczniom, gry dydaktyczne,
łamigłówki

dobór metod i form pracy, dobór pomocy dydaktycznych

Podział na grupy, różnicowanie wymagań

Praca w grupach; Rozmowa kierowana; Autore�eksja.

Dostosowanie poziomu zadań do możliwości poszczególnych uczniów.

zróżnicowane zadania, które są dostosowane do możliwości ucznia

Dobieram metody aktywizujące odpowiadające pro�lowi danej klasy. Dostosowuję sprawdziany, kartkówki itp. do
indywidualnych potrzeb uczniów.



Zróżnicowane ćwiczenia, dodatkowe zadania dla zdolniejszych uczniów

Dostosowuję treści i metody do możliwości ucznia, powtarzam kilkakrotnie informacje, które mogą dla kogoś być
niezrozumiałe, podchodzę do osób słabszych i sprawdzam czy wszystko rozumieją, uczniowie bardziej uzdolnienia
otrzymują ode mnie zadania dodatkowe.

stosuję zróżnicowane metody pracy uczniów.

8. Jak znajomość stylów uczenia się preferowanych przez daną klasę/grupę
wpłynęła na planowanie pracy na lekcjach?Proszę wymienić/opisać.
27 odpowiedzi

dostosowanie odpowiednich form i metod pracy

Częściej stosuję pracę w grupie. Staram się wykorzystywać prezentacje, obrazy, mapy, nagrania aby przekaz wiedzy był
poparty obrazem i dżwiękiem. Rozmawiam z uczniam na temat ich oceny danych wydarzeń, zjawisk, aby mogli wyrazić
swoje opinie na dany temat. Indywidualizuje zadania domowe (np. wykonanie plakatu, opisanie danego wydarzenia,
oceny danego wydarzenia, przygotowania planu itp.)

Nauczyciel może dopasować style uczenia się do danej klasy/grupy. Ma obraz jakie style uczenia preferują uczniowie z
czym radzą sobie dobrze, w czym mają problem.

Dostosowuję formy i metody pracy do konkretnej grupy.

częściej stosuję zadania z ruchem, więcej wizualnych środków dydaktycznych, pozwalam wybrać zadanie i formę pracy (
w grupie w parach, indywidualnie)

Więcej informacji wizualnych; prezentacje schematy , mapy, �lmy

Łatwiej jest zaplanować przebieg lekcji

przygotowując lekcję zwracam większą uwagę na dobór odpowiednich metod i form pracy z daną klasą.

Tak planuję zajęcia, aby uczniowie mogli być w ruchu, odgrywać coś, dotykać, stosuję aktywizujące metody nauczania.

- stosuję więcej zadań wymagających aktywnego działania, ruchu,  
- stosuję zadania wprowadzające elementy rozwiązywania problemów, zagadek, krzyżówek,rebusów

Dobór form i metod pracy, dobór pomocy dydaktycznych

Pozwala mi to dobierać odpowiednie metody pracy z klasą, te którymi najlepiej lubią pracować. Mogę wykorzystać
scenariusze lekcji zaproponowane w projekcie.

usprawniła ją, wskazała jakie zastosować metody nauczania, które najsilniej aktywizują uczniów

wspólna motywacja

Poznanie najlepszych sposobów, aby uczniowie zapamiętali nowe informacje 
i uczyli się nowych umiejętności.

Próbuję dobierać metody pracy zgodnie z wynikami ankiet przedstawionych przez wychowawców.

wybór odpowiednich zadań dla klasy zgodnych z preferowanym stylem uczenia się



wybieram odpowiednie formy i metody pracy, dopasowuję środki dydaktyczne

brak

Planowanie lekcji

Uczniowie chętnie pracują w grupach. Starają się jak najlepiej przygotować wyznaczoną pracę.

------

wskaźnik aktywności na zajęcia znacznie wzrósł

Przygotowywałam pomoce edukacyjne oraz metody aktywizujące do stylów uczenia w danej klasy.

Częściej stosuję notatki do lekcji w formie historyjek obrazkowych ( wizualizacja), urozmaicam lekcje scenkami
dramowymi, częściej pracują w grupach

Mam świadomość jakie działania podejmować na zajęciach z konkretną klasą, aby wyniki uczenia się były jak najlepsze.
Wiem jakie techniki zastosować i metody aktywizujące, aby uczniowie zapamiętali z zajęć jak najwięcej.

Na zajęciach więcej wprowadzam metod pracy z obrazami, staram się uruchomić emocje i elementy ruchowe.

9. W jaki sposób Pani/Pan motywuje swoich uczniów do aktywnego uczenia się?
Proszę wymienić.
27 odpowiedzi

zadnia interatywne, gry i zabawy

Rozmawiam z uczniami o stylach uczenia się, robieniu planów, notatek, map, wykresów itp., które ułatwiają zapamiętanie
danego zagadnienia. Rozmawiam z uczniami o konsekwencjach niesystematycznej nauki (np. przy omawianiu wyników
sprawdzianów). Stosuję pochwały (słowne jak i oceny) w przypadku gdy uczeń napisze dobrze zadanie, wyszuka
dodatkowych informacji, wykona prace dodatkowe.

Prowadzę rozmowy, zachęcam do rozwijania swoich umiejętności, wskazuję na korzyści, uczę tego jak się efektywnie
uczyć.

Stosuję metody aktywujące, uczniowie wykonują bądź pomagają w wykonaniu eksperymentów.

- stosując aktywizujące metody pracy,  
- stosując pytania problemowe

Praca domowa dla chętnych, wybór tematu do opracowania

oceny za aktywność, pochwała,konkursy

pochwała, nagroda

zachęcam ich, chwalę, otaczam opieką, oceniam, stosuję aktywizujące metody nauczania.

- najlepiej sprawdza się stosowanie zdrowego współzawodnictwa, ale szczególnie zwracam uwagę na fair play, by unikać
kon�iktów, niezdrowej rywalizacji;

Prace dodatkowe, "zachętki i motywce", udział w konkursach, dobór metod i form pracy



Pochwały słowne, pozytywne oceny np. za aktywność.

zachęcanie do wypowiadania się, pochwała wyrażona słownie oraz stopniem, wskazanie na mocne i słabe strony,
możliwość samooceny, oceny koleżeńskiej

gry sprawdzające.

Staram się akceptować i chwalić uczniów oraz być wyrozumiała dla nich.

Podaję przykłady działań, stosuję pochwały i oceny aktywności, gdy widzę zaangażowanie i pracę własną uczniów,
stosuję odpowiednio wzmocnienie pozytywne, wybieram czynności, które wymagają od uczniów aktywnego zachowania

zróżnicowanie prac domowych, plusy za aktywność, różnicowanie ćwiczeń wykonywanych podczas lekcji

proponuję in pomoce dydaktyczne, zachęcam, oceniam

pochwała, nagroda

Pochwała ustna, ocena

Przygotowanie ciekawej lekcji. Zadawanie pytań, które pobudzają do aktywności ucznia. Stawianie ocen bardzo dobrych
za zaangażowanie ucznia na lekcji.

Oceny, pochwały, rozmowy indywidualne, plusy...

pochwały, nagrody, dyplomy, rozmowy

Staram się przedstawiać dany materiał lekcyjny w atrakcyjny dla nich sposób, tak aby zachęcić ich do dalszego
poszukiwania informacji, przedstawiam im zalety posiadania zdobytych umiejętności.

Oceny i plusy, pochwały na forum klasy,

Zachęcam ich do podejmowania prób, nawet jeśli nie są pewni czy im to dobrze wyjdzie, pokazuję im ich mocne strony,
chwalę ich postępy.

Motywuję oceną, plusami, pochwałą, omawianiem prac plastycznych uczniów wspólnie z klasą, wyszukując mocnych
stron uczniów.

10. Czy rozmawiała Pani/Pan z uczniami o tym, jak chcieliby/jak lubią się
uczyć?
27 odpowiedzi

Tak
Nie

100%



11. Czy podjęła Pani/Pan działania mające na celu nauczenie uczniów
technik uczenia się?
27 odpowiedzi

11 a. Czy podjęła Pani/Pan działania mające na celu nauczenie uczniów technik
uczenia się? (Jeśli tak - to jakie? proszę o wpisanie odpowiedzi.)
18 odpowiedzi

Zachęcałam ich do wykonani testów, zaponałam ich jak i rodziców z preferowanymi stylami uczenia się spsobami i
metodami. Wskazywałam spsoby i metody nauki. Na zajęciach wychowawczych stosowaliśmy różne metody nauki.

Przeprowadziła zajęcia z technik uczenia się.

Przeprowadzenie godziny wychowawczej na temat technik uczenia się i zapamiętywania.

rozmawiam z nimi jak mogą przygotować się do lekcji, jak wykorzystać własne możliwości, jakie zadania wybrać

od najtrudniejszych treści do najłatwiejszych, podkreślenia , zapiski na karteczkach

przedstawienie technik, rozmowa

Zapoznanie uczniów i ich rodziców z pro�lem klasy, wykorzystanie dostępnych materiałów na zajęciach.

Omówiłam szczegółowo wyniki testu "Indywidualni.pl" z klasą, zaproponowałam ćwiczenia, jakie mogą wykorzystać
uczniowie w preferowanym przez siebie stylu uczenia się, robiłam ćwiczenia dostępne na stronie dziennika Librus.

zachęcanie do stosowania aktywnych powtórek, mapy myśli, skojarzeń przy zapamiętywaniu

nabyć wiedzę i umiejętności,rozwijanie indywidualnych umiejętności i wykorzystywanie w życiu

Powtarzanie materiału, przerwy, odpoczynek, stworzenie odpowiedniego miejsca i klimatu do nauki.

Zachęcam do zadawania pytań, pracy twórczej z wykorzystaniem tik

Tak
Nie

22,2%

77,8%



podanie przykładowych ćwiczeń

Zapoznanie uczniów z technikami uczenia się

mnemotechniki, aktywne powtórki, mapy myśli, tworzenie �szek,

Na lekcji wychowawczej omówiłam techniki uczenia się.

Tłumaczyłam szczegółowo zagadnienia podejmowane na lekcji, pomagałam w zrozumieniu sensu i celu uczenia się oraz
zdobywania dobrych wyników, jasno stawiałam kryteria oceny realizowanych treści, zachęcałam do samodzielnej pracy,a
także do pracy w grupie rówieśniczej, monitorowałam na bieżąco postępy uczniów, korzystałam z metod aktywizujących i
zachęcałam do kreatywności,

Trening pamięci, łańcuchowa metoda skojarzeń, mapy myśli, zakładki pamięciowe, jak radzić sobie ze stresem?...

12 odpowiedzi
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