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PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

„Komputerowy Świat Wiedzy”- Innowacyjny program nauczania informatyki dla uczniów szkoły 
podstawowej z klas I-III o różnym stopniu uszkodzenia wzroku. Program powstał w ramach Projektu 
POKL, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, 
Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia- projekty konkursowe. 

 
 

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI 

Szkoła Podstawowa Nr 54 dla Dzieci Słabo Widzących w Lublinie 
 
 

DANE KONTAKTOWE SZKOŁY/PLACÓWKI 

MIASTO, GMINA, POWIAT, ULICA Ludwika Hirszfelda 6 
20-092, Lublin 

 

TELEFON tel.: 0817471423  
 
 

E-MAIL  

STRONA INTERNETOWA www.soswlublin.pl 
 

AUTOR PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA 
(imię, nazwisko, stanowisko) 

 
Iwona Majewska - dyrektor 

 

 

1. WYMAGANIE 

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 
 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
„Komputerowy Świat Wiedzy”- Innowacyjny program nauczania informatyki dla uczniów szkoły 
podstawowej z klas I-III o różnym stopniu uszkodzenia wzroku.  
 

3. CEL DZIAŁANIA 

 
Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia z niepełnosprawnością poprzez 
zaspokojenie ciekawości i potrzeby zdobywania wiedzy. 
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z dysfunkcją wzroku, opanowanie podstawowych 
umiejętności posługiwania się komputerem z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, 
ułatwiającego naukę uczniom niewidomym i słabo widzącym (ekrany dotykowe, programy 
powiększające, udźwiękawiające, urządzenia lektorskie). 
Usprawnienie funkcji percepcyjnych, orientacji w małej przestrzeni i sprawności manualnych. 
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4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

 
Działanie polegało na opracowaniu innowacyjnego programu nauczania informatyki w klasach I-III 
szkoły podstawowej dla uczniów niewidomych i słabo widzących oraz pilotażowe wdrażanie, w 
wymiarze 2 godzin tygodniowo w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Opracowanie 
programu poprzedziła szczegółowa diagnoza potrzeb i możliwości uczniów w aspekcie edukacji 
informatycznej dzieci z uszkodzonym wzrokiem z klas I-III. Diagnozę przeprowadził zespół 
specjalistów (psycholog, tyflopedagog, trener terapii metodą Tomatisa). Diagnoza dostarczyła 
informacje na temat rozwoju poznawczego i funkcji percepcyjno- motorycznych w zakresie 
możliwości uczniów w procesie przyswajania wiedzy i umiejętności, wykorzystywania zadań i 
rozumienia jego interaktywności, wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, a także 
trening uwagi słuchowej. 
Program nauczania informatyki został opracowany przez nauczyciela informatyki i 
tyflopedagogów, realizacja programu przewidziana jest na 3 letni cykl kształcenia, z podziałem na 
grupy, z szeroko rozumianą indywidualizacją.  
Innowacyjność programu polega na opracowaniu lub dostosowaniu ćwiczeń dla uczniów 
niewidzących, pracujących na komputerze metodą bezwzrokową, obsługa specjalistycznego 
sprzętu komputerowego. 

 

 

5. EFEKTY 

 
Efektem opracowania i wdrożenia Innowacyjnego programu nauczania informatyki dla uczniów 
szkoły podstawowej z klas I-III o różnym stopniu uszkodzenia wzroku jest powstanie pierwszego 
programu informatyki przeznaczonego dla uczniów z niepełnosprawnością wzrokową, w tym 
niewidomych. Program pozwala na realizację treści podstawy programowej w sposób 
dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z dysfunkcją wzroku. Daje 
możliwość poznawania zasad funkcjonowania i doskonalenia umiejętności posługiwania się 
specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem dostępnym dla osób z dysfunkcją wzroku. 
Wyrównuje szanse edukacyjne dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pozwala w 
efektywny sposób poszerzać wiedzę i rozwój ich zdolności, rozwija ciekawość poznawczą 
uczniów. 

 
 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

 
Zajęcia z komputerem powinny mieć charakter edukacyjno- zabawowy. Uczniowie powinni 
wykonywać ćwiczenia ciekawe, jednocześnie dostosowane do ich możliwości i indywidualnych 
potrzeb. Wykorzystywany sprzęt komputerowy, specjalistyczny musi być dostosowany do 
możliwości uczniów klas młodszych. Program powinien być dostosowany do możliwości 
percepcyjno- motorycznych uczniów, poprzedzony wnikliwą diagnozą, z wykorzystaniem testów 
rozwoju poznawczego, ukazujących możliwości dzieckaz w procesie przyswajania wiedzy i 
umiejętności w zakresie obsługi komputera, rozumienia jego interaktywności, wykonywania 
zadań i rozwiązywania problemów z jego zastosowaniem. 
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SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

 
Na zakończenie projektu odbyła się konferencja prasowa promująca program wśród nauczycieli. 
Decyzją Instytucji Wdrażającej, jaką jest w imieniu MEN Ośrodek Rozwoju Edukacji, od 2012 r. 
Program został udostępniony do użytku w szkołach dla dzieci z dysfunkcją wzroku. 
Informacja o programie znajduje się na stronie internetowej Ośrodka. 

 

 

 


