
27 odpowiedzi

Akceptowanie odpowiedziPODSUMOWANIE POJEDYNCZO

1. Jakie formy pomocy proponuje Pan/Pani swoim uczniom uwzględniając
ich zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne? Można zaznaczyć
więcej odpowiedzi.
27 odpowiedzi

2. Jakie metody i formy pracy oraz zróżnicowane pomoce dydaktyczne proponuje
Pan/Pani swoim uczniom uwzględniając ich zróżnicowane potrzeby rozwojowe i
edukacyjne? Proszę wymienić.
27 odpowiedzi

Formy indywidualne i grupowe Praca w grupach, stacje, skojarzenia, eksperymentowania, burza mózgów

praca w grupach, praca w parach, praca indywidualna, problemowa, burza mózgów, lekcja odwrócona, milczek, �lmy
edukacyjne, ćwiczenia interaktywne, prezentacje, pokaz, modele,
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a) zajęcia wyrównawcze,

b) koła rozwijające
zainteresowania ucz…

c) przygotowanie do
konkursów, zawodów,…

d) zajęcia z pedagogiem,

e) wycieczki edukacyjne,
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metody aktywizujące (Burza mózgów, Burza pytań, Symulacje, Śniegowa kula, 
Słoneczko, Gry dydaktyczne), metody integracyjne, metody tworzenia i de�niowania pojęć; formy pracy zróżnicowane: (
Praca indywidualna, 2. Praca zbiorowa: - praca w grupach, - praca z całą klasą); pomoce: Internet, tablica interaktywna,
gry planszowe, komputerowe, itp

Met.-możliwe warianty,zdania niedokończone,Puzle i krzyżówki.Formy-grupowe,zbiorowe

praca w grupie, metoda problemowa , obserwacja , eksperyment, burza mózgów

Wycieczki edukacyjne, gdzie uczniowie wezmą udział w warsztatach, lub zaprosić specjalistów do szkoły i takie zajęcia
przeprowadzić.

metody: burza mózgów, słoneczko, odgrywanie ról, metody laboratoryjne, ćwiczeń praktycznych, łańcuszek skojarzeń 
formy: indywidualna, grupowa jednolita, grupowa zróżnicowana, w parach

Praca grupowa, pomoc koleżeńska, dostosowanie zadań i oceniania do potrzeb ucznia, wydłużenie czasu pracy, mniejsza
ilość zadań, wybór poleceń do wykonania. Dla uczniów uzdolnionych dodatkowe polecenia, zadania dodatkowe,
wykonywanie prezentacji, referatów itp. (prac dodatkowych).

ćwiczenia praktyczne,gry dydaktyczne,prezentacje,doświadczenia,praca w grupach, indywidualna, zbiorowa, mapy,�lmy,
puzzle,ilustracje

praca grupowa,  
pomoc koleżeńska 
dostosowanie wymagań i sposobu oceniania do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia,  
różnicowanie działań, wymagań

Metody aktywizujące , praca w grupach.

metod oglądowa, audytoryjna, komunikacyjna, odgrywanie ról, scenek, gry i zabawy językowe, praca w parach, grupach,
strategie kompensacyjne

metody komunikacyjne takie jak scenki, mini dialogi, gry i zabawy.

burzę mózgów, dramę, odgrywanie scenek, pracę w grupie,

Gry edukacyjne, burza mózgów, pogadanka, pokaz.

metoda projektów,gry dydaktyczne, praca w grupach

Praca w grupach

praca w grupie, mapa myśli, burza mózgów, dodatkowe karty pracy, plakaty

gry i zabawy, praca w grupach, praca w parach, projekty edukacyjne,

Zajęcia dodatkowe

Gry stolikowe ,zabawki, praca w grupach,parach,odrgrywanie ról,scenek.

Na swoich lekcjach stosuję pracę indywidualną, zbiorową i czasem grupową. Pomoce dydaktyczne staram się wybierać
tak, aby były dostosowane do wieku uczniów i danego tematu. Są to gry dydaktyczne, karty obrazkowe, plansze z
ilustracjami, płyty CD z piosenkami, tablica interaktywna, rzutnik, laptop z dostępem do internetu gdzie uczniowie
oglądają �lmy edukacyjne, bajki itp.

metoda oglądowa, obrazkowa, gry i zabawy dydaktyczne, praca w grupach, parach, indywidualna

zajęcia indywidualne, praca w grupie, gry dydaktyczne, zabawy z kostką

Praca w grupach; dyskusja; ekspozycja; analiza tekstów; pogadanka; autore�eksja.

- metoda projektu 
- czytanie polisensoryczne 



- wykorzystanie TIK do prezentowania wiadomości i umiejętności 
- metaplan, grafy, aplikacje komputerowe, pltformy edukacyjne

3.Jakie działania podejmuje Pani/Pan w celu pomocy uczniom w trudnej sytuacji
społecznej? Proszę wymienić.
27 odpowiedzi

Rozmowy z wychowawcą, współpraca z GOPSEM

Rozmowy z pedagogiem, rozmowy z rodzicami, rozmowy z uczniami, pomoc własna.

Rozmawiam z rodzicami, z uczniami, z pedagogiem, dyrektorem, zajęcia wyrównawcze,

Towarzyszę uczniowi,rozmowa,doradzić

rozmowa z uczniem, rodzicem , odpowiednią instytucją

Rozmowa z uczniami w klasie, na temat wrażliwości społecznej. Przykłady z życia dobrego postępowania. Czasem
drobna pomoc materialna.

organizuję spotkania z pedagogiem, kieruję uczniów na badania w poradni, rozmawiam z rodzicami tych uczniów,
kwali�kuję na zajęcia wyrównawcze, dostosowuję zadania do ich możliwości

rozmowy indywidualne z uczniem, rozmowy z nauczycielami, wskazywanie instytucji wspierających

rozmowy z rodzicami, pedagogiem,GOPS

rozmowy indywidualne, rozmowy z rodzicami, wskazanie instytucji udzielających pomocy, rozmowy z pedagogiem czy
wizyty w poradni,

Organizuję rozmowy z pedagogiem , pomoc GOPS, pomoc koleżeńska.

kontakt z GOPS, PPP, rozmowy z uczniami, rodzicami

rozmowy z rodzicami i uczniami, kontakt PPP i GOPS

rozmowa z pedagogiem, dyrektorem, wychowawcą, GOPS, PPP, PCPR

Wsparcie poprzez rozmowę z danym uczniem,

rozmowa z uczniem, rozmowa z wychowawcą, pedagogiem

Rozmowa z rodzicami,nauczycielami

Rozmowa z uczniem, rodzicami, nauczycielami, kieruję go do pedagoga, PPP

rozmowa z uczniem, z rodzicem, pedagogiem

aktywizacja, rozmowy

Rozmowy z rodzicami,uczniami,pedgogiem.

Rozmowa z uczniami, pedagogiem, rodzicami

Rozmowy z pedagogiem, wychowawcami, nauczycielami, rodzicami, kontakt z PPP



rozmowy z rodzicami oraz dziećmi

Osobista rozmowa z uczniem; rozmowa z rodzicem; rozmowa z pedagogiem szkolnym.

Nie jestem wychowawcą, nie leży to w zakresie moich kompetencji

4. Jakie efekty przynoszą podejmowane przez Panią/Pana działania? Proszę
wymienić.
27 odpowiedzi

Zwolnienie z opłat

Lepsze funkcjonowanie ucznia w klasie i szkole, zmniejszenie problemów edukacyjnych.

Uczeń czuje się pewniej, bezpieczniej,

zaufanie,motywacja do pracy,optymizm

lepsze funkcjonowanie ucznia

Większa tolerancja między uczniami i więcej empatii i zrozumienia dla innych.

uczniowie uzyskują lepsze wyniki w nauce, uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, rodzice znają problemy swoich
dzieci, we współpracy z nauczycielem starają się im pomóc

poprawa zachowania

poprawa wyników w nauce, mniejsze problemy dotyczące zachowania, dobra współpraca z rodzicami,znam potrzeby
indywidualne uczniów

widać poprawę np. zachowania ucznia. Dobry kontakt z rodzicami itp.

Uczniowie lepiej radzą sobie z problemami, podejmują próby pokonywania kłopotów, nie zamykają się w sobie.

większe zaangażowanie ucznia w proces nauczania, większa koncentracja uwagi, większa autonomia ucznia, większa
efektywność podejmowanych działań

lepsze samopoczucie ucznia, zacieśnienie współpracy między szkołą a rodzicem

poprawę sytuacji domowej, szkolnej ucznia, zmianę pozytywną w zachowaniu dziecka,

Wzbudzenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania.

poprawa sytuacji ucznia

Uczniowie stają się otwarci, nie mają problemów.

Dziecko staje się bardziej odważne, aktywniej uczestniczy w zajęciach szkolnych.

lepsze relacje z rówiesnikami, nauczycielami, rodzicami.

podniesienie poziomu, lepszy kontakt z uczniem

Poprawa sytuacji emocjonalnej dziecka,lepsze relacje z rówieśnikami.



uczniowie są otwarcie, szczerze rozmawiają o swoich problemach, jest mniejsza agresja, są kulturalni

mobilizują ucznia do współpracy i poprawy nastroju/postawy, efektywniejsza współpraca z uczniem

lepsza motywacja do zajęć

Uczeń nie zostaje sam ze swoimi problemami. Mając świadomość opieki otwiera się na nauczyciela podejmując swoje
zadania.

Niektórzy uczniowie; 
-nabierają więcej pewności siebie  
-ujawniają swoje zainteresowania 
- poznają nowe sposoby wykorzyatania TIK 
- umieją pracować w grupie


