
29

4/2013

INFORMATOR OSWIATOWY

INFORMACJE § OPINIE § PROPOZYCJE

Niepe³nosprawno�æ intelektualna, upo�ledzenie
umys³owe i oligofrenia to pojêcia naprzemiennie stoso-
wane w literaturze naukowej w celu okre�lenia �[�]
ni¿szej od przeciêtnej sprawno�ci intelektualnej
osób, która powsta³a w okresie rozwojowym i jest
najczê�ciej zwi¹zana z kilkoma zaburzeniami w za-
kresie dojrza³o�ci, uczenia siê i spo³ecznego dora-
stania�1. Upo�ledzenie umys³owe w stopniu lekkim
u dzieci jest jednym z najczê�ciej wystêpuj¹cych spo-
�ród wszystkich oligofrenii (75%)2. Osobi�cie po raz
pierwszy na zajêciach lekcyjnych spotka³em siê
z uczniem niepe³nosprawnym intelektualnie jeszcze
w czasach praktyk studenckich, gdy idea tworzenia klas
integracyjnych by³a w szko³ach szeroko popularyzowana.

***

Pocz¹tki pracy z uczniem obarczonym niepe³no-
sprawno�ci¹ intelektualn¹ nie nale¿a³y do naj³atwiejszych
i wi¹za³y siê przede wszystkim z poszukiwaniem roz-
maitych rozwi¹zañ dydaktycznych i wychowawczych
we wszelkich mo¿liwych �ród³ach wiedzy. Czêsto teo-
retyczne i ogólnikowe informacje nie przystawa³y do rze-
czywisto�ci szkolnej, dlatego te¿ tak bardzo pomocne
okazywa³o siê w moim przypadku do�wiadczenie innych
nauczycieli (szczególnie opiekuna sta¿u), na których jako
nowicjusz mog³em zawsze polegaæ.

W zwi¹zku z powy¿szym ufam, ¿e wszystkie prze-
my�lenia i opracowane w niniejszym artykule wskazówki
oka¿¹ siê pomocne szczególnie m³odym, rozpoczynaj¹-
cym swoj¹ karierê zawodow¹ nauczycielom, staj¹c siê
przy tym rozwi¹zaniem wielu w¹tpliwo�ci oraz �ród³em
inspiracji we w³asnej pracy.

Czym charakteryzuje siê uczeñ
niepe³nosprawny intelektualnie

w stopniu lekkim na zajêciach biologii?

Bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieæ na tak
postawione pytanie, gdy¿ zarówno uczeñ w normie in-
telektualnej jak i ten od niej odbiegaj¹cy, jest inny i po-
siada indywidualne umiejêtno�ci. Nie ulega jednak w¹t-
pliwo�ci, ¿e ka¿dego ucznia upo�ledzonego intelektualnie
w stopniu lekkim charakteryzowaæ bêdzie ogólna trud-
no�æ w zdobywaniu wiedzy, zapamiêtywaniu, my�leniu
i koncentrowaniu uwagi.

Uczeñ niepe³nosprawny intelektualnie
w stopniu lekkim na zajêciach biologii w gimnazjum

W aspekcie biologii najbardziej uwidacznia siê to
podczas omawiania zjawisk i procesów wymagaj¹cych
my�lenia logicznego i abstrakcyjnego (np. zagadnieñ
zwi¹zanych z fizjologi¹ i genetyk¹), ³¹czenia faktów,
analizy schematów, tabel i wykresów. Uczeñ niepe³no-
sprawny intelektualnie pracuje bardzo wolno, zapisuje
wybiórcze tre�ci, ma problemy z formu³owaniem naj-
prostszych wypowiedzi ustnych, posiada ogóln¹ trudno�æ
w rozumieniu przeczytanego tekstu oraz problemy z przy-
swojeniem definicji, regu³ i zasad rz¹dz¹cych �wiatem
przyrody. Jest tak¿e bardzo niesystematyczny pod wzglê-
dem realizacji zadañ domowych i prac samodzielnych,
nawet tych o najmniejszym stopniu trudno�ci.

Brak skupienia uwagi, wodzenie wzrokiem po kla-
sie, zajmowanie siê czynno�ciami niezwi¹zanymi z lekcj¹,
manifestowanie znudzenia oraz zagadywanie kolegów
i kole¿anek, to tylko niektóre zachowania, jakie nie po-
winny dziwiæ nauczyciela prowadz¹cego lekcje biologii
z uczniem niepe³nosprawnym intelektualnie w stopniu
lekkim.

Dekalog pracy z uczniem upo�ledzonym
intelektualnie w stopniu lekkim

Przegl¹d literatury podejmuj¹cej tematykê pracy
z uczniem niepe³nosprawnym intelektualnie, a tak¿e ob-
serwacje z codziennej praktyki pedagogicznej da³y pod-
stawê do opracowania przeze mnie dziesiêciu podsta-
wowych zasad pracy z uczniem posiadaj¹cym
deficyty intelektualne:

1. Pracê z dzieckiem, u którego rozpoznano upo�le-
dzenie nale¿y rozpocz¹æ od zapoznania siê z opini¹
poradni psychologiczno-pedagogicznej, która wska-
zuje kierunek dzia³añ oraz okre�la formy pomocy
wobec konkretnego dziecka. Nale¿y wzi¹æ pod
uwagê, i¿ ka¿dy uczeñ jest inny, dlatego te¿ powi-
nien byæ traktowany jako indywiduum w procesie
lekcyjnym.

2. Kolejnym krokiem w pracy z uczniem upo�ledzo-
nym jest dostosowanie programu nauczania do jego
mo¿liwo�ci percepcyjnych i intelektualnych, wzglê-
dem tre�ci, form pracy i metod nauczania. Dokonu-
j¹c segregacji tre�ci, bardzo czêsto nale¿y ograni-
czyæ siê do najwa¿niejszych aspektów omawianych
zagadnieñ. Z uwagi na mnogo�æ definicji i pojêæ sto-
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sowanych na zajêciach biologii zrezygnowaæ nale¿y
z jêzyka �ci�le naukowego, a wszelkie definicje oraz
procesy przedstawiaæ w prostej i zwiêz³ej postaci,
posi³kuj¹c siê przy tym ilustracjami, rysunkami  oraz
schematami.

3. W procesie dydaktycznym poza indywidualn¹ dzia-
³alno�ci¹ podopiecznych, niezwykle cenna jest tak-
¿e prawid³owo ukierunkowana praca w grupie, któ-
ra wp³ywa nie tylko na integracjê i kszta³towanie
umiejêtno�ci wspó³pracy, ale tak¿e uczy zespo³owej
odpowiedzialno�ci, skutecznie aktywizuj¹c przy tym
ucznia upo�ledzonego.

4. Kluczem w nauczaniu dzieci i m³odzie¿y upo�ledzo-
nych intelektualnie s¹ odpowiednio dobrane metody
nauczania. W pracy z uczniem upo�ledzonym po-
winny przewa¿aæ metody waloryzacyjne (pokaz,
film, wystawa, prezentacja multimedialna), proble-
mowe (aktywizuj¹ce, operatywne) oraz praktycz-
ne. Ksi¹¿kowe przekazanie wiedzy jest ma³o atrak-
cyjn¹ form¹ pracy, która tylko pog³êbia znu¿enie
uczniów. Warto w tym punkcie przytoczyæ histo-
ryczn¹ maksymê Konfucjusza � �Powiedz mi a za-
pomnê, poka¿ mi a zapamiêtam, zaanga¿uj mnie
a zrozumiem�.

5. Przeprowadzane zajêcia biologii powinny byæ wzbo-
gacane o �rodki dydaktyczne (wzrokowe, s³ucho-
we, wzrokowo-s³uchowe, automatyzuj¹ce). Nie-
zbêdne w tym zakresie jest wiêc odnowienie czêsto
zapomnianych i pokrytych kurzem pomocy dydak-
tycznych, gablot, modeli i kart zielnikowych.

6. W aspekcie edukacji biologii istotn¹ rolê pe³ni¹ rów-
nie¿ eksperymenty, do�wiadczenia i obserwacje, któ-
re stwarzaj¹ mo¿liwo�æ poznania zwi¹zków miêdzy
zjawiskami przyrodniczymi, kszta³tuj¹ ciekawo�æ
i postawê poszukuj¹c¹ oraz pozwalaj¹ rozwijaæ lo-
giczne my�lenie. Du¿ym zainteresowaniem uczniów
upo�ledzonych ciesz¹ siê obserwacje mikroskopo-
we i zwi¹zane z nimi procesy tworzenia prostych
preparatów biologicznych, które poszerzaj¹ wiedzê
oraz kszta³tuj¹ dodatkowe umiejêtno�ci praktyczne.
Zdajê sobie sprawê, ¿e wyposa¿enie wszystkich
uczniów w umiejêtno�æ mikroskopowania jest bar-
dzo czêsto niemo¿liwe podczas jednej jednostki lek-
cyjnej. Rozwi¹zanie stwarzaj¹ jednak zajêcia dodat-
kowe: wyrównawcze i rozbudzaj¹ce zaintereso-
wania np. ko³a biologiczne, przyrodnicze realizowa-
ne chocia¿by w ramach art. 42 Karta Nauczyciela.

7. Biologia jest jednym z nielicznych przedmiotów szkol-
nych, który daje mo¿liwo�æ weryfikacji zdobytej
wiedzy w codziennym ¿yciu. Dlatego te¿ tak cenne
w edukacji dzieci upo�ledzonych s¹ dydaktyczne wy-

cieczki przyrodnicze i zajêcia terenowe, które pro-
wadz¹ do praktycznego poznania prezentowanych
na lekcjach tre�ci, ucz¹c przy tym prawid³owych
postaw proekologicznych i wra¿liwo�ci na piêkno
przyrody. Odnoszenie poznawanych na zajêciach
tre�ci do ¿ycia codziennego sprawia, ¿e pozornie
skomplikowane procesy nie s¹ ju¿ tak abstrakcyjne
i nieprzystêpne dla ucznia.

8. W procesie lekcyjnym nale¿y stosowaæ pochwa³y
i wzmocnienia pozytywne w celu kszta³towania pra-
wid³owej samooceny. Bardzo wa¿ne jest ci¹g³e mo-
tywowanie i mobilizowanie ucznia do podejmowa-
nia wysi³ku intelektualnego, stwarzanie poczucia
bezpieczeñstwa oraz sytuacji umo¿liwiaj¹cych od-
noszenie sukcesów.

9. Po¿¹dane z uwagi na liczne deficyty ucznia, jest tak¿e
wyd³u¿enie jego czasu pracy wraz z ograniczeniem
liczby powierzonych do realizacji zadañ.

10. W codziennej pracy nale¿y ponadto respektowaæ
zasadê stopniowania trudno�ci. Wykazywaæ siê kon-
sekwencj¹ w egzekwowaniu powierzonych do re-
alizacji zadañ, unikaæ nadmiernej surowo�ci i pob³a¿-
liwo�ci.

Jak oceniaæ ucznia upo�ledzonego
w stopniu lekkim?

Ocenianie uczniów na lekcjach biologii dotyczy przy-
swojonej przez nich wiedzy, nabytych umiejêtno�ci i pre-
zentowanych postaw (tj. zaanga¿owanie w procesie dy-
daktycznym, podejmowanie samodzielnych zadañ,
inicjatywa w zdobywaniu wiedzy, propagowanie postaw
prozdrowotnych i pro�rodowiskowych w szkole i poza
ni¹ itp.). Powszechnymi w szkole gimnazjalnej sposo-
bami sprawdzania osi¹gniêæ edukacyjnych uczniów s¹
odpowiedzi ustne, prace pisemne, aktywno�æ i prace do-
datkowe (tj. referat, zielnik, albumy, hodowle, plansze,
gazetka tematyczna itp.)

Oceniaj¹c ucznia niepe³nosprawnego nale¿y:
a) wzi¹æ pod uwagê jego wk³ad pracy, a nie tylko uzy-

skiwane efekty,
b) doceniaæ choæby najmniejszy przejaw aktywno�ci

intelektualnej,
c) promowaæ na forum zespo³u klasowego wszelkie

prawid³owo wykonane wytwory pracy w³asnej (np.
samodzielnie wykonanego modelu komórki ro�lin-
nej, rysunku, zielnika, referatu, prezentacji multime-
dialnej),
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d) motywowaæ, stosowaæ plusy w przypadku prawi-
d³owego wykonania zadania lub du¿ej aktywno�ci
w jego realizacji, oraz minusy w przypadku celowej
bierno�ci (wystawienie oceny niedostatecznej mo¿e
skutecznie zniechêciæ ucznia do dalszej pracy),

e) zrezygnowaæ z odpowiedzi ustnych, poniewa¿ tego
typu dzia³ania powoduj¹ zbêdny stres. Udowodnio-
no, ¿e dzieci niepe³nosprawne czê�ciej ni¿ ich ró-
wie�nicy w normie intelektualnej zmagaj¹ siê z wa-
dami wymowy, a tak¿e z trudem radz¹ sobie ze
s³ownym wyja�nianiem i opisywaniem ró¿nych pro-
cesów z uwagi na ubogi zasób s³ów3,

f) prawid³owo skonstruowaæ i dostosowaæ prace kla-
sowe oraz kartkówki do jego mo¿liwo�ci intelektu-
alnych. Wypowiedzi w formie pisemnej mog¹ mieæ
formê testu wyboru, zadañ typu �prawda-fa³sz�,
zadañ wymagaj¹cych uzupe³nienia luk, czy te¿ wy-
krycia b³êdów. Pozytywne z punktu poznawczego
i praktycznego jest uk³adanie zadañ do tekstu �ró-
d³owego, a tak¿e wkomponowywanie w prace kla-
sowe wykresów, schematów i rysunków, które po-
winny byæ przedstawione w kolorze, aby jak
najdok³adniej oddawa³y rzeczywisto�æ.

Autorefleksja

Nauczanie biologii nastolatka upo�ledzonego umy-
s³owo w stopniu lekkim nale¿y do jednego z najtrudniej-
szych wyzwañ, jakim musi sprostaæ nauczyciel w co-
dziennej rzeczywisto�ci szkolnej. Bardzo czêsto proces
zdobywania wiedzy i umiejêtno�ci przez ucznia upo�le-
dzonego nie koñczy siê wraz z lekcyjnym dzwonkiem.
Wyrównywanie braków edukacyjnych, poprawa prac
klasowych, nadrabianie zaleg³o�ci zwi¹zanych z ab-
sencj¹, rozbudzanie zainteresowañ czy wyja�nianie trud-
no�ci szkolnych, zostaj¹ realizowane podczas zajêæ do-
datkowych i wyrównawczych.

Praca z uczniem niepe³nosprawnym intelektualnie
wymaga od nauczyciela ci¹g³ego doskonalenia i mody-
fikowania warsztatu pracy, poszukiwania odpowiednich
rozwi¹zañ, studiowania literatury specjalistycznej oraz
podejmowania dokszta³cania celem lepszego poznania
specyficznych uwarunkowañ podopiecznego.

Moim zdaniem zdecydowanie zaakcentowana po-
winna byæ tak¿e konieczno�æ wspó³pracy nauczyciela
z rodzicami ucznia, którzy s¹ najlepszym �ród³em wie-
dzy o dziecku, a tym samym kluczowym ogniwem mo-
g¹cym znacz¹co wp³yn¹æ na prezentowane przez niego
postawy i postêpy edukacyjne.

Relacja uczeñ niepe³nosprawny-nauczyciel przynosi
obustronne korzy�ci; uczy cierpliwo�ci, wyrozumia³o�ci,
wytrwa³o�æ i akceptacji. Ka¿dy drobny sukces ucznia
staje siê olbrzymim osi¹gniêciem nauczyciela, tym sa-
mym �ród³em osobistej satysfakcji. Warto zatem spoj-
rzeæ na edukacjê osób obarczonych ró¿nymi niepe³no-
sprawno�ciami z perspektywy wyzwania, a nie obowi¹-
zku, gdy¿ tylko wtedy wszelkie dzia³ania wychowawcze,
edukacyjne i opiekuñcze przynios¹ po¿¹dane efekty.ö

Pawe³ Mañkowski
nauczyciel biologii

w Zespole Szkó³ w Stowiêcinie
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