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STreSzczenie
W coraz większym stopniu częścią edukacji, także tej organizowanej dla 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, stają się techno-
logie informacyjno-komunikacyjne. Wykorzystanie TIK podczas zajęć 
zarówno dydaktycznych, jak i tych o charakterze terapeutycznym przy-
nosi wiele korzyści w nabywaniu i utrwalaniu wiadomości oraz umiejęt-
ności, a zarazem stwarza możliwość rozwijania zainteresowań użytkow-
ników. Wyniki ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Krakowie wskazują wyraź-
nie, że obecnie terapeuci podczas procesu nauczania stosują nowoczesne 
technologie, które silnie motywują i aktywizują ucznia. W ramach pro-
jektu unijnego SOSW nr 3 w Krakowie stało się użytkownikiem dwóch 
zaawansowanych i atrakcyjnych dla użytkowników narzędzi TIK: pro-
gramu Omnidu i urządzenia OptiMusic.
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Summary
Information Communication Technologies (ICT) are becoming increas-
ingly a part of main stream education as well as a part of education for 
disabled pupils. Using ICT during didactical and therapeutic process 
benefits in learning, consolidating the knowledge and skills. It also gives 
the participants the opportunity to develop some interests. The inner 
evaluation which was done in SOSW no 3 in Cracow shows that current-
ly the teachers use ICT during educational process which motivates and 
activates the pupils. Within the framework of the EU project SOSW no 3 
has become a user of two advanced and attractive ICT tools: Omnidu-an 
online program and OptiMusic system.
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wSTęp

W ciągu ostatnich lat gwałtownie postępuje proces rozwoju technologicz-
nego i związana z nim informatyzacja niemal każdej dziedziny życia ludzkiego  
(Deńca, 2018, s. 148). Coraz większa dostępność technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych (TIK) prowadzi do wpływu tych zjawisk także na edukację 
(Leśniewska, 2013, s. 147). Aby jak najefektywniej wspomagać rozwój dzieci 
i młodzieży, coraz większy nacisk kładzie się na wykorzystanie współczesnych  
rozwiązań, wprowadzając zaawansowane technologie do codziennego życia i edu-
kacji (Piotrowska-Madej, Rauch, Madej, 2015, s. 134). Aktywnie z TIK korzystają 
dzieci i młodzież zarówno w sytuacjach edukacyjnych, jak i poza nimi (Majchrzak, 
2015, s. 23).Trudno dziś sobie wyobrazić współczesne nauczanie bez użytkowa-
nia technologii informacyjno-komunikacyjnych właściwie we wszystkich przed-
miotach w zakresie nauczania (Jaworska, 2017, s. 4; Płusa, 2017, s. 171–173). 
Zadaniem szkoły na wszystkich etapach edukacji jest zapewnienie uczniom ko-
rzystania z technologii informacyjnych, które według Tadeusza Barskiego (2001) 
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stanowią w XXI wieku bazę kształtującą teraźniejsze społeczeństwo. Współcze-
sny terapeuta do realizacji zadań dydaktycznych używa obok tradycyjnych środ-
ków również TIK. Nauczanie wspomagane komputerem, jego oprzyrządowaniem 
i oprogramowaniem stwarza znakomite warunki dla rozwoju myślenia twórcze-
go i kreatywności dzieci oraz młodzieży (Bednarska, 2001, s. 23; Jaworska, 2017, 
s. 4; Leśniewska, 2013, s. 147; Pezda, 2011, s. 17). Praktyka pokazuje, że kom-
putery w połączeniu z tradycyjnymi metodami nauczania dają doskonałe efek-
ty, a ich łączenie wpływa na skuteczne opanowanie nowych umiejętności i wia-
domości, dlatego też podstawowym celem edukacji z wykorzystaniem TIK jest 
zwiększenie efektywności procesu nauczania – uczenia się (Jaworska, 2017, s. 4). 
Warunkiem skutecznego stosowania multimedialnych programów jest ich ści-
słe powiązanie z treściami nauczania, które w danym momencie są realizowane  
(Leśniewska, 2013, s. 147; Ostrowska, Sterna, 2015, s. 15). Niewątpliwie kompu-
tery wykorzystywane są niemal w każdym wieku, towarzyszą każdego dnia co-
raz to młodszym użytkownikom, których umiejętności w zakresie obsługi i wy-
korzystania narzędzi TIK niejednokrotnie przewyższają wiedzę i umiejętności  
dorosłych. Przez sieć ułatwiony jest dostęp do informacji, a także cyfrowych fil-
mów, muzyki, gier. Wzrasta liczba przenośnych urządzeń elektronicznych sto-
sowanych na co dzień, a ich funkcjonalność i wygoda użytkowania sprawiają, 
że stały się przedmiotem niezbędnym człowiekowi każdego dnia (Leśniewska, 
2013, s. 146). Młody człowiek opuszczający szkołę powinien być wyposażony 
w wiedzę i umiejętności pozwalające mu na swobodne, ale i bezpieczne, porusza-
nie się w społeczeństwie informacyjnym. Technologie komunikacyjno-informa-
cyjne niosą ogromne możliwości, to dzięki nim łatwiej jest wzbudzić zaciekawie-
nie uczniów, kierować ich motywacją i skupiać uwagę. Jednocześnie oszczędzają 
czas nauczyciela, pozwalają mu na wielokrotne wykorzystanie materiałów, dzie-
lenie się nimi z innymi (Jaworska, 2017, s. 4).

1. Tik w edukacji
Szybkość dokonujących się zmian, które stały się nieodłącznym elemen-

tem współczesnych czasów, stwarza potrzebę odpowiedniego przygotowania 
społeczeństwa, a szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie poznawania i kry-
tycznego odbioru mediów (Deńca, 2018, s. 147). Niemal każdego dnia pojawia-
ją się metody pełne nowoczesnych rozwiązań, ale i niebezpieczeństw (Leśniew-
ska, 2013, s. 146, 148). Omawiając  szerokie korzyści płynące z wykorzystania 
komputera w edukacji, trzeba mieć na uwadze również problemy, na jakie moż-
na natrafić, wprowadzając technologię informacyjną. Kompleksowe wykorzysta-
nie komputera wymaga przyjęcia nowych założeń zarówno organizacyjnych, jak  
i treściowych, a zastosowanie programów w nauczaniu jest procesem wymagają-

Technologie informacyjno-komunikacyjne...



232 Biuletyn Logopedyczny Nr 33, 2019

cym rozsądnego podejścia oraz dużej kreatywności ze strony terapeuty (Leśniew-
ska, 2013, s. 146). Jednak w nauczaniu warto zastosować złoty środek i starać się, 
aby używanie tych narzędzi nie stanowiło w efekcie końcowym celu samego so-
bie, lecz wspomagało dążenie do założonych celów dydaktycznych (Jaworska, 
2017, s. 4). Stosowanie TIK w edukacji powinno spełniać następujące kryteria: 

•  użycie jest uzasadnione i prowadzi do zwiększenia efektywności na-
uczania; 

• wspomaga tradycyjne treści kształcenia i formy przekazu; 
• umożliwia i ułatwia proces uczenia się oraz osobisty rozwój ucznia; 
• wzbogaca wiedzę uczniów oraz ich motywację; 
• stwarza szansę do przyswajania nowej wiedzy; 
• stanowi wsparcie działań nauczyciela; 
•  inspiruje do szukania nowych rozwiązań metodycznych oraz poprawy  

jakości nauczania; 
•  jest możliwe do wykorzystania i rozwijania przez innych nauczycieli 

(Deńca, 2017, s. 150; Jaworska, 2017, s. 5).
Programy edukacyjne oprócz poprawności merytorycznej i dydaktycznej  

powinny mieć zachowane następujące cechy:
•  prostotę, naturalny i przyjazny sposób komunikacji pomiędzy programem 

a użytkownikiem;
•  zrozumiały i natychmiastowy sposób reakcji na wszelkie działania użyt-

kownika;
• łączenie zabawy i wartościowego materiału dydaktycznego;
• uczenie logicznego i twórczego myślenia;
• różne stopnie trudności zadań oraz elementy oceny;
• atrakcyjność graficzną i dźwiękową;
•  nawiązanie do doświadczeń życiowych dziecka, pobudzanie jego wy-

obraźni (Hassa, 2001, s. 2008; Leśniewska, 2013, s. 149).
Wartościowe edukacyjne gry i programy komputerowe rozwijają: 
• koncentrację uwagi;
• koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową;
• procesy logicznego myślenia;
• procesy pamięci;
• analizę i syntezę wzrokową i słuchową;
• spostrzeganie;
• różnicowanie;
• umiejętności matematyczne;
• wnioskowanie;
• wyobraźnię (Leśniewska, 2013, s. 153).
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Komputer pełni różne funkcje edukacyjne:
•  poznawczo-twórczą: jest źródłem wiedzy oraz pozwala rozwiązywać  

problemy;
•  aktywizująco-motywacyjną: wyzwala aktywność dzieci i młodzieży, roz-

wija ich zainteresowania;
•  ćwiczeniową: przygotowane zadania utrwalają wcześniej poznane wiado-

mości i umiejętności;
• kontrolną: komputer ułatwia przeprowadzanie testów dydaktycznych;
•  wychowawczą: odpowiednio dobrane programy pozytywnie wpływają na 

osobowość użytkowników;
• terapeutyczną: umożliwia korygowanie trudności rozwojowych.
Komputer umożliwia także indywidualizację treści kształcenia, zgodną z za-

interesowaniami uczniów i ich potrzebami. (Ordon, Skoczylas-Krotla, 2002, 
s. 102). Komputer może być pomocny zarówno w kształceniu dzieci w przed-
szkolach i szkołach masowych, jak i nauczaniu osób niepełnosprawnych (Braun- 
-Gałkowska, 1997, s. 4). TIK to niewątpliwie szanse i zagrożenia dla jego użyt-
kownika. To, czy ich użycie będzie zaletą czy wadą, zależeć będzie od rodziców  
i terapeutów. Postawa dorosłego wobec mediów może przybrać postać negowa-
nia, co skutkuje odseparowaniem dziecka od komputera. Inni rodzice i terapeu-
ci twierdzą, że media są elementem nieodłącznym świata ludzi XXI wieku i tak 
jak inne jego elementy używane racjonalnie, selektywnie i z umiarem mają wiele  
korzyści (Kielar-Turska, 2002, s. 136). Rozwijające się w szybkim tempie tech-
nologie informacyjno-komunikacyjne mają szeroki wpływ na proces kształcenia 
i wychowania, który wymaga stałej diagnozy i weryfikacji skuteczności wykorzy-
stania nowych metod i narzędzi (Huk, 2013, s. 367).

2.  korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych 
przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną
Komputer multimedialny wraz z odpowiednim oprogramowaniem daje sze-

rokie możliwości efektywnej  pracy również w zakresie pracy z osobami z nie-
pełnosprawnościami. Dostarcza on bodźców sensomotorycznych działających na 
wzrok, słuch, dotyk, rozwija zainteresowania użytkowników. Czynne uczestnic-
two w zajęciach determinuje zrozumienie i opanowanie określonych wiadomości 
oraz umiejętności (Bednarska, 2001, s. 23). W pracy z uczniami z niepełnospraw-
nością intelektualną komputer jest szeroko wykorzystywany w edukacji, tera-
pii i diagnozie. Jest istotnym środkiem dydaktycznym dostosowanym do potrzeb 
i możliwości, który motywuje i aktywizuje uczniów (Alberska, 2016, s. 115–116; 
Korzon, 2003, s. 154). TIK pozwala z sukcesem pracować, jeżeli problemy ucznia 
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dotyczą m.in. trudności z nauką w dużej grupie,  trudności z myśleniem abs-
trakcyjnym, interpretacji, tekstów, osłabionej zdolności rozumienia, problemów 
z motoryką małą, słabą koncentracją, nieumiejętnością selekcjonowania informa-
cji i problemów sensorycznych (Płusa, 2018, s. 173). Komputer jest niewątpliwie 
cennym urządzeniem, który poprzez dobranie odpowiednich programów rozwi-
ja funkcje związane z procesami poznawczymi. Umiejętności te mogą być wie-
lokrotnie ćwiczone i utrwalane na różnym poziomie trudności i samodzielności  
(Jabłonowska, 1998, s. 196–198). Programy o charakterze terapeutycznym sty-
mulują wszechstronnie ucznia w zakresie kształtowania umiejętności percepcyj-
no-motorycznych, poznawczych, w zakresie percepcji wzrokowej i słuchowej, 
a także oddziałują psychoterapeutycznie (Siemieniecki, 2006, s. 21–22). Techno-
logie informacyjno-komunikacyjne pozwalają również atrakcyjnie i wartościowo 
spędzić wolny czas (Dońska-Olszko, Lechowicz, 1998, s. 175–178). Niewątpli-
wie opanowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych jest jedną z ważniej-
szych umiejętności, jakie powinni w procesie kształcenia nabyć uczniowie ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Płusa, 2018, s. 173).

3. podstawa programowa kształcenia ogólnego a Tik
W podstawie programowej kształcenia ogólnego znajduje się wiele zapi-

sów odnoszących się do korzystania z TIK ( Majchrzak, 2015, s. 24; Płusa, 2018, 
s. 170). Obecnie technologie informacyjne wpływają na przebieg procesu eduka-
cyjnego, bowiem ujęte są w zadaniach szkoły, a także treściach nauczania (Deń-
ca, 2018, s. 147). „Szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy 
i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem me-
tod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicz-
nego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowy-
mi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania 
się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych 
umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów m.in. do pracy nad tekstem, 
wykonywania obliczeń, przetwarzania informacji i jej prezentacji w różnych po-
staciach. Szkoła ma również przygotowywać ich do dokonywania świadomych 
i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w In-
ternecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni 
cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacun-
ku relacji z innymi użytkownikami sieci” (Dziennik Ustaw, Poz. 356, 2017, s.13).

TIK dotyczy również edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na  
jakość kształcenia w tej grupie uczniów są technologie informacyjno-komunika-
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cyjne, bowiem to one umożliwiają i ułatwiają naukę oraz rozwijają umiejętno-
ści i zainteresowania (Deńca, 2018, s. 147). W pracy z uczniami ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi realizowane są cele dydaktyczno-wychowawcze oraz  
rewalidacyjne. Stosowanie odpowiednich metod, w tym zastosowanie techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych, zwiększa efektywność działań i pomaga 
uczniom rozwinąć zainteresowania, usamodzielnić się  i ukształtować postawy 
społeczne (Zielińska, 2016, s. 40–42). W podstawie  programowej kształcenia 
ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym w szkołach podstawowych w zadaniach szkoły widnieje zapis: 
„Zapewnienie warunków do realizacji celów edukacji i rewalidacji, a w szczegól-
ności społecznych i materialnych warunków umożliwiających: […] korzystanie 
z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, z uwzględnieniem urządzeń i pro-
gramów specjalistycznych, zwłaszcza umożliwiających lub ułatwiających komu-
nikowanie się” (Dziennik Ustaw, Poz. 356, 2017, s. 223). Punkt 11.  w treściach 
nauczania – wymaganiach szczegółowych brzmi następująco: „Ja w świecie tech-
nologii informacyjnej:

1.  uczenie się i doskonalenie obsługiwania komputera – korzystanie ze stan-
dardowych i specjalistycznych urządzeń peryferyjnych i programów;

2.  uczenie się rysowania i malowania na ekranie z wykorzystaniem podstawo-
wych funkcji przybornika edytora graficznego (np. Paint);

3.  uczenie się tworzenia prostych pism użytkowych (np. listów, ogłoszeń, po-
dań) z wykorzystaniem edytora (np. Word lub edytory znaków graficznych 
stosowanych w AAC);

4. uczenie się obsługiwania prostych gier edukacyjnych;
5. uczenie się korzystania z przeglądarek internetowych;
6.  uczenie się obsługiwania skrzynki pocztowej – wysyłanie i odbieranie  

e-maili;
7.  wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa przy korzystaniu z sieci interne-

towej – zwracanie uwagi na wirusy, nieodpowiednie treści, niebezpieczne 
wiadomości, wyłudzanie danych poufnych, fałszywe sklepy, osoby pozna-
ne w sieci, hejt” (Dziennik Ustaw, Poz. 356, 2017, s. 234).

4. wyniki ewaluacji wewnętrznej Tik
W związku z prowadzoną w roku szkolnym 2017/2018 ewaluacją wewnętrz-

ną „Stopień wykorzystania przez nauczycieli TIK w procesie edukacyjno-tera-
peutycznym w stosunku do metod tradycyjnych” oraz udziałem w projekcie 
„Włącz@nie przez TIK@ – nienowoczesne technologie informacyjno-komunika-
cyjne TIK w szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  
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i sprzężoną szansą na inkluzję niepełnosprawnych – innowacyjna edukacja i rewa-
lidacja” realizowanym w ramach partnerstwa strategicznego programu Erasmus+ 
przeprowadzone zostały badania na temat tego, w jakim stopniu nauczyciele są 
gotowi na korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych. W badaniu 
wzięło udział 51 nauczycieli, pracujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym nr 3 w Krakowie, do którego uczęszczają dzieci i młodzież z nie-
pełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim 
oraz ze sprzężeniami. Poniżej przedstawiono wyniki, które stanowią część rapor-
tu z ewaluacji wewnętrznej. 

Tabela 1. korzystanie podczas zajęć z narzędzi technologii 
informacyjno- komunikacyjnych 

Korzystanie podczas zajęć z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych

tak nie

n % n %

46 90 5 10

Wykres 1. Korzystanie podczas zajęć z narzędzi technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
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W odpowiedzi na pytanie „Czy korzysta Pani/Pan podczas zajęć z narzędzi 
technologii informacyjno-komunikacyjnych?” wynika, że  zdecydowana więk-
szość nauczycieli (90%) korzysta podczas zajęć z narzędzi technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych (TIK). Natomiast 10% zadeklarowało, że nie korzysta 
z narzędzi TIK.

Tabela 2. częstotliwość korzystania z narzędzi technologii 
informacyjno-komunikacyjnych

Częstotliwość korzystania z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych

codziennie
kilka razy 

w tygodniu
raz w tygodniu

rzadziej niż 
raz w tygodniu

nie korzystam 
w ogóle

n % n % n % n % n %

20 39 16 31 6 12 3 6 6 12

Wykres 2. Częstotliwość korzystania z narzędzi technologii 
informacyjno-komunikacyjnych

Z podanych odpowiedzi wynika, iż najliczniejszą grupę stanowią  nauczycie-
le, którzy korzystają z narzędzi TIK codziennie lub kilka razy w tygodniu (70%). 
Nauczyciele niekorzystający  z narzędzi TIK stanowią 12% ankietowanych. Pozo-
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stała grupa nauczycieli (18%) korzysta z TIK raz w tygodniu lub rzadziej niż raz 
w tygodniu. Z analizy pytania wynika, iż najliczniejszą grupę stanowią nauczycie-
le, którzy korzystają z narzędzi TIK codziennie lub kilka razy w tygodniu. 

Tabela 3. narzędzia Tik wykorzystywane podczas zajęć 

Narzędzia TIK wykorzystywane podczas zajęć

bardzo rzadko rzadko często bardzo często

n % n % n % n %

Komputer 2 4 2 4 1 2 37 73

iPad/tablet 5 10 9 18 13 25 8 16

Projektor multimedialny 12 24 8 16 2 4 8 16

Tablica interaktywna 9 18 9 18 9 18 14 27

Monitor dotykowy 12 24 5 10 3 6 3 6

Inne (iPhone,Smartfon) 4

Wykres 3. Narzędzia TIK wykorzystywane podczas zajęć 

Z odpowiedzi udzielonych na pytanie „Z jakich narzędzi TIK korzysta Pani/
Pan w czasie lekcji?” wynika, iż nauczyciele najczęściej używają w czasie lek-
cji komputera (73%) oraz tablicy interaktywnej (27%). Często (25%) podczas za-
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jęć ankietowani nauczyciele korzystają z tabletów. Bardzo rzadko nauczyciele 
w swojej pracy wykorzystują projektor multimedialny (24%) oraz monitor doty-
kowy (24%). Powyższa analiza wskazuje, że najczęściej używanymi narzędziami 
TIK podczas zajęć są komputery, tablice interaktywne oraz tablety. Najmniej ko-
rzystają nauczyciele z projektora multimedialnego oraz z monitora dotykowego, 
co wynika prawdopodobnie z faktu, że te urządzenia zastępowane są przez inne 
urządzenia mające podobne funkcje, a są to: tablica multimedialna oraz tablet.

Tabela 4. programy/aplikacje wykorzystywane w pracy

Programy/aplikacje wykorzystywane w pracy

bardzo rzadko rzadko często bardzo często

n % n % n % n %

Boardmaker 4 8 9 18 8 16 9 18

Omnidu 2 4 15 29 6 12 2 4

Makaton – animacja 3 6 9 18 10 20 10 20

Mówik 0 0 10 20 9 18 12 24

Gadaczek 7 14 8 16 6 12 2 4

Inne: 56

Wykres 4. Programy/aplikacje wykorzystywane w pracy

Technologie informacyjno-komunikacyjne...
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W odpowiedzi na pytanie „Z jakich programów/aplikacji  korzysta Pani/Pan  
w pracy z dziećmi?” najwięcej nauczycieli (24%), wskazało program MÓWik 
jako ten, którego używają bardzo często.

Tabela 5. najczęściej  wykorzystywane narzędzia Tik

Najczęściej  wykorzystywane narzędzia TIK

Pokaz prezentacji 
multimedialnych

Wyświetlanie 
materiałów filmowych

Wyświetlanie 
materiałów 
muzycznych

Wykorzystanie
multimedialnych

programów 
edukacyjnych

Inne

n % n % n % n % n %

32 62 38 74 39 76 35 67 0 0

Wykres 5. Najczęściej  wykorzystywane narzędzia TIK

Pytanie, które przedstawia tabela 5 i wykres 5 dotyczyło celu, w jakim an-
kietowani nauczyciele wykorzystują w czasie lekcji narzędzia technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych (TIK). Największą grupę stanowią nauczyciele wyko-
rzystujący narzędzia TIK do wyświetlania materiałów muzycznych (76%), a 74% 
nauczycieli wykorzystuje TIK do wyświetlania materiałów filmowych. Ankieto-
wani nauczyciele wykorzystują narzędzia TIK do pracy z multimedialnymi pro-
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gramami edukacyjnymi (67%) oraz do wyświetlania prezentacji multimedialnych 
(62%). Wnioskować można, iż powyżej 70% nauczycieli SOSW nr 3 wykorzystu-
je narzędzia TIK  do wyświetlania materiałów filmowych i muzycznych, a grupa 
powyżej 60% używa narzędzi TIK do prezentowania prezentacji multimedialnych 
oraz wykorzystania multimedialnych programów interaktywnych.

Tabela 6. procentowe wykorzystanie Tik w procesie dydaktycznym 
w skali tygodnia

Procentowe wykorzystanie TIK w procesie dydaktycznym w skali tygodnia

od 0% do 20% od 20% do 40% od 40% do 60% od 60% do 80% od 80% do 100%

n % n % n % n % n %

13 25 8 16 12 24 13 25 1 2

Wykres 6. Procentowe wykorzystanie TIK w procesie dydaktycznym w skali tygodnia

W pytaniu przedstawionym powyżej ankietowani mieli ocenić procentowo, 
w skali tygodnia, ile czasu przeznaczają na pracę dydaktyczną z wykorzystaniem 
TIK. Po 25% (13 osób) respondentów wskazało, że w swoim procesie edukacyj-
nym przeznacza niewielką ilość czasu na stosowanie narzędzi TIK oraz że ponad 
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60% czasu przeznaczają na stosowanie narzędzi będących przedmiotem pytania. 
Podobne wyniki otrzymano w zakresie od 40% do 60%, gdzie aż 24 nauczycieli 
zaznaczyło tę właśnie odpowiedź. Tylko jeden nauczyciel wskazał, że na swoich 
zajęciach wykorzystuje TIK w ponad 80% procentach pracy dydaktycznej. Z ana-
lizy pytania wynika, że w procesie dydaktycznym w skali tygodnia 25% ankieto-
wanych deklaruje, że wykorzystuje narzędzia technologii informacyjno-komuni-
kacyjnej od 60% do 80% czasu trwania zajęć. Tyle samo respondentów wskazuje, 
że przeznacza na ten cel od 0% do 20% czasu. Najmniej badanych, bo tylko 2%, 
wskazało używanie narzędzi TIK w 80% do 100% procesu dydaktycznego.

Z przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej „Stopień wykorzystania przez na-
uczycieli TIK w procesie edukacyjno-terapeutycznym, w stosunku do metod tra-
dycyjnych” wyciągnięto następujące wnioski:

•  zdecydowana większość nauczycieli (90%) korzysta z narzędzi technolo-
gii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w czasie zajęć lekcyjnych;

•  w procesie dydaktycznym, w skali tygodnia, 25% ankietowanych dekla-
ruje, że wykorzystuje narzędzia technologii informacyjno-komunikacyj-
nej od 60% do 80% czasu trwania zajęć, tyle samo respondentów wskazu-
je, że przeznacza na ten cel od 0% do 20% czasu;

•  ponad 50% nauczycieli korzysta z TIK codziennie lub kilka razy w tygo-
dniu;

•  najczęściej używanymi narzędziami w czasie lekcji są: komputery, tablice 
interaktywne, tablety i projektor multimedialny;

•  najwięcej ankietowanych bardzo często korzysta z programu MÓWik 
(24%) i Makaton (20%), ponadto nauczyciele wykorzystują wiele innych 
programów komputerowych o charakterze edukacyjno-terapeutycznym;

•  nauczyciele najczęściej wykorzystują narzędzia TIK do wyświetlania ma-
teriałów filmowych i muzycznych (powyżej 70%) oraz do tworzenia i pre-
zentowania prezentacji  multimedialnych oraz do odtwarzania programów 
edukacyjnych (powyżej 60%).

5. przykłady wartościowych rozwiązań Tik
Obecnie istnieje wiele programów edukacyjnych i terapeutycznych skierowa-

nych do osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele i terapeuci 
każdego dnia podejmują próby znalezienia tych wartościowych programów, któ-
re skutecznie będą motywować, a zarazem aktywizować ich uczniów w drodze 
do maksymalnego usamodzielnienia. Każde dziecko ma swoje potrzeby i swoje 
możliwości, a znalezienie odpowiedniego dla niego programu jest niejednokrot-
nie wyzwaniem dla terapeuty. Poniżej przedstawiono dwa bardzo wartościowe 
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programy, które zostały wprowadzone w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym nr 3 w Krakowie i spotkały się z ogromnym zainteresowaniem zarów-
no ze strony terapeutów, jak i przede wszystkim młodych i tych nieco starszych 
użytkowników – dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz ze sprzężeniami.

5.1.  omnidu – ciekawa propozycja holenderskiego 
        programu edukacyjnego

Omnidu to holenderski program edukacyjny dostępny online, który umożli-
wia tworzenie i dzielenie się w sieci indywidualnymi pomocami edukacyjnymi 
dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia (uczniów ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi). Program doskonale sprawdza się również na etapie edu-
kacji początkowej w szkołach integracyjnych. 

Program Omnidu dysponuje bardzo dobrą jakością obrazu i dźwięku oraz  
kilkoma formatami ćwiczeń. Dostępne formaty to „pojęcia” – format doskonale  
sprawdza się jako ćwiczenia wprowadzające do nowego tematu, umożliwiają-
ce poznanie nowego słownictwa, nowych pojęć oraz utrwalenie materiału języ-
kowego. Kolejny format to „opowiadanie”, który umożliwia umieszczenie ma-
teriału filmowego oraz słownictwa związanego z tematem filmu. Można go  
wykorzystać do opowiedzenia historii, zdania relacji z wydarzenia lub czytania 
książki. Formaty  „pary” i „kategorie” pozwalają na ćwiczenie umiejętności ka-
tegoryzacji. Od nauczyciela zależy wybór kategorii, w obszarze których będzie 
utrwalał wiedzę uczniów. Format „sekwencje” umożliwia budowanie ćwiczeń, 
w których szeregowanie jest  motywem przewodnim. Sekwencje pozwalają na po-
znawanie i utrwalanie nazw dni tygodnia, miesięcy, liczebników oraz innego ma-
teriału słownikowego, gdzie kolejność jest istotnym składnikiem materiału eduka-
cyjnego. Format „sekwencje” doskonale sprawdza się, kiedy celem jest poznanie 
przepisu kulinarnego czy instrukcji obsługi urządzenia i przyswojenie kolejnych 
etapów wykonywania czynności, co w konsekwencji doprowadzi do samodziel-
nego wykonania polecenia. Format „wyszukiwanie obrazka”  umożliwia przenie-
sienie ilustracji w świat wirtualny oraz wygenerowanie ćwiczeń pozwalających 
na poznanie i utrwalenie słownictwa niezbędnego  do opowiedzenia treści obraz-
ka.  Dostępny jest również format „układ”, który umożliwia zebranie kilku ze-
stawów ćwiczeń, nad którymi pracowano z dzieckiem przez pewien okres oraz  
zestawienie ich w jednym Omnidu.  Dzięki takiemu zabiegowi można przygoto-
wać dla ucznia spójny materiał do powtarzania i utrwalania zarówno umiejętno-
ści językowych, jak i wiedzy o otaczającym świecie. Użytkowanie programu nie 
jest trudne. Nauczyciel, logopeda, terapeuta wybiera temat, przygotowuje własny  
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materiał obrazkowy oraz dźwiękowy lub korzysta z biblioteki dostępnej w progra-
mie Omnidu, następnie wprowadza  dane w odpowiedni format. Program generu-
je ćwiczenia przypisane do danego formatu.

Rycina 1. Tablica przedstawiająca rodzaje formatów, które nauczyciel ma do dyspozycji 
w programie Omnidu

Rycina 2. Tablica przedstawiająca rodzaje ćwiczeń w formacie „opowiadanie”
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W obrębie programu jest dostępny katalog publiczny, gdzie znajdują się ćwi-
czenia, które zostały udostępnione bezpłatnie przez nauczycieli holenderskich. 
Dostęp do katalogu publicznego jest bezpłatny www@omnidu.nl. Istnieje możli-
wość zarejestrowania się i stworzenia pięciu odrębnych zestawów ćwiczeń. Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy  nr 3 wykupił trzyletnią licencję na ko-
rzystanie z programu Omnidu. Wykupienie licencji pozwala na uaktywnienie dla 
każdego nauczyciela konta Omnidu. Nauczyciel ma możliwość tworzenia ćwi-
czeń, a szkoła zyskuje dostęp do tzw. katalogu szkolnego, gdzie nauczyciele mogą 
dzielić się ćwiczeniami na forum szkoły. Licencja umożliwia również uaktywnie-
nie indywidualnych kont dla każdego ucznia. Jeżeli uczeń nie posiada własnego 
konta, nauczyciel może wysłać link do spersonalizowanych ćwiczeń rodzicom, co 
umożliwia pracę z dzieckiem w środowisku domowym.

Dzięki „Projektowi Erasmus + Włącz@nie przez TIK@nie  ̶̶  nowoczesne 
technologie informacyjno-komunikacyjne TIK w szkole specjalnej dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną szansą na inkluzję niepełno-
sprawnych – innowacyjna edukacja i rewalidacja”, który obecnie jest realizowa-
ny w SOSW Nr 3 w Krakowie, program Omnidu jest dostępny w polskiej wersji 
językowej.

5.2. optimusic – innowacyjna propozycja aktywizowania 
       uczniów, młodzieży i osób dorosłych 

Kolejna ciekawa propozycja oprogramowania dla uczniów ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi to angielski system OptiMusic. Unikalność tego  
audiowizualnego systemu polega na kombinacji światła, dźwięku oraz obrazu, 
co jest wykorzystywane w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi w procesie poznawania i doświadczania przez nich otaczającego świa-
ta. System składa się z zestawu kamer, które wysyłają interaktywne, kolorowe  
wiązki światła oraz specjalistycznego oprogramowania. Instalacja systemu wy-
maga odpowiedniej przestrzeni, najlepiej osobnego, zaciemnionego pomieszcze-
nia, gdzie na suficie instalowane są  urządzenia (kamery) wysyłające wiązki świa-
tła (system może mieć różną konfigurację kamer: 4 OptiBeam, 8 OptiBeam, 12  
OptiBeam oraz 16 OptiBeam). W pomieszczeniu wymagane jest miejsce na kom-
puter oraz duży monitor.
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Rycina 3. Zdjęcie przedstawiające kamery w systemie OptiMusik

Rycina 4. Zdjęcie przedstawiające sprzęt 
OptiMusik
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System zachęca uczniów do tworzenia muzyki oraz efektów dźwiękowych 
poprzez przerwanie wiązki świata za pomocą małych rakietek, którymi dzie-
ci „przecinają” strumień światła. OptiMusik angażuje uczniów nadpobudliwych 
oraz uczniów ze  specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi do aktywności. W Wiel-
kiej Brytanii OptiMusic wykorzystuje się również do aktywizowania ludzi star-
szych (seniorów). System OptiMusic możemy wykorzystać do nauki pojęć,  
komunikacji, rozumienia efektu przyczyna – skutek, rozwijania umiejętności spo-
łecznych, pracy w grupie, rozwijania motoryki małej i dużej, poczucia rytmu,  
rozwijania pamięci wzrokowo-słuchowej, analizy słuchowej oraz koordynacji 
wzrokowo-ruchowej. OptiMusic jest bardzo elastycznym systemem i można go 
dostosować do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. System wykorzystuje 
różnorodną muzykę, dźwięki i obrazy, tworząc wielozmysłowe środowisko edu-
kacyjne. Oprogramowanie OptiMusik zawiera zestaw 12 bloków tematycznych: 
Instrumenty Muzyczne, Zagraj Znane Utwory, Podążaj za Liczbami i Kolorami, 
Dźwięki i Obrazy, Puzzle, Animacje, Improwizacje, Podążaj za Światłem, Podą-
żaj  za Uciekającym Światłem, Święta i Uroczystości, Relaksacja. Każdy blok 
tematyczny zawiera szereg ćwiczeń. Łącznie w 12 blokach tematycznych znajdu-
ją się 84 ćwiczenia. 
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która pracuje w obrębie bloku tematycznego 
„Puzzle” w systemie OptiMusik
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Zaletą systemu jest fakt, że nauczyciel może również samodzielnie two-
rzyć ćwiczenia dla uczniów, korzystając z własnego materiału dźwiękowego oraz  
obrazów. OptiMusic został stworzony w Wielkiej Brytanii przez osoby związane 
ze środowiskiem muzycznym. SOSW nr 3 w Krakowie współpracuje z twórcami 
systemu. Ośrodek zakupił system OptiMusik w ramach projektu Erasmus+. Obec-
nie nauczyciele wykorzystują system w pracy dydaktycznej z uczniami. 

podSumowanie
„Istnieje opinia wielu naukowców, nauczycieli, rodziców i wreszcie samych 

uczniów, że wyznacznikiem współczesnej edukacji są nowoczesne technologie. 
Wyznacznikiem, czy szkoła podąża za współczesnymi trendami i nowoczesno-
ścią, jest liczba multimedialnego sprzętu w szkole, cyfrowe kompetencje nauczy-
cieli i ogólnie dostęp Wi-Fi. Dzieci na całym świecie już od najmłodszych lat 
funkcjonują w przestrzeni cyfrowej. Tego procesu nie da się zatrzymać, a już na 

Rycina 6. Zdjęcie przedstawiają-
ce uczennicę, która pracuje w obrę-
bie bloku tematycznego „Animacje” 
w systemie OptiMusik
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pewno nie należy go eliminować. Nowoczesne technologie należy zaakceptować, 
wdrażać i skutecznie z nich korzystać. To zadaniem dorosłych, czyli nauczycieli 
i rodziców, jest przygotowanie dzieci do właściwego użytkowania multimediów 
w taki sposób, by nie sprowadzał się on tylko do odtwórczego i bezsensownego 
ich wykorzystania, np. poprzez gry, ale by stały się źródłem niczym nieograniczo-
nej wiedzy, informacji, a wręcz nawet sposobem na redukcję zaburzeń i wspoma-
ganiem terapii” (Czechowska, Majkowska, 2016, s. 26). Technologie informacyj-
no-komunikacyjne są potrzebne zarówno nauczycielom, uczniom, jak i całemu  
społeczeństwu informacyjnemu. Nie chodzi wyłącznie o zaopatrzenie szkół 
w komputery czy tablice multimedialne, ale przede wszystkim o nowe spojrzenie 
na edukację i podporządkowanie jej nowemu stylowi myślenia (Kulka, Byczyń-
ska, 2018, s. 166). Wyniki ewaluacji wewnętrznej „Stopień wykorzystania przez 
nauczycieli TIK w procesie edukacyjno-terapeutycznym w stosunku do metod 
tradycyjnych”, przeprowadzonej w SOSW nr 3, pokazują, iż nauczyciele dobrze 
rozumieją potrzebę wykorzystywania TIK w procesie edukacyjno-terapeutycz-
nym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele SOSW nr 3 
w Krakowie nieustannie poszukują nowych pomysłów, rozwiązań, które umoż-
liwiają skuteczne stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w co-
dziennej pracy z uczniami. Jednym ze sposobów, w jaki nauczyciele poszukują  
nowych inspiracji, jest realizacja kolejnych projektów unijnych, dzięki którym 
rozwijają oni własne umiejętności, również w sferze technologii informacyjno- 
-komunikacyjnych. Istotnym elementem realizacji projektów unijnych jest rozpo-
wszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu. Informowanie o wynikach  
i rezultatach projektów oraz dzielenie się nimi jest obowiązkiem uczestników pro-
jektów unijnych. Autorki artykułu mają nadzieję, że programy: Omnidu i Opti-
Music, które trafiły do naszego Ośrodka dzięki  „Projektowi Erasmus +  Włącz@
nie przez TIK@nie  ̶  nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne TIK 
w szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną 
szansą na inkluzję niepełnosprawnych  ̶  innowacyjna edukacja i rewalidacja” tra-
fią do szerszej grupy użytkowników. SOSW nr 3 w Krakowie jest obecnie jedy-
ną placówką w kraju, która wykorzystuje Omnidu i OptiMusik w procesie edu-
kacyjno-terapeutycznym. Mamy jednak nadzieję, że znajdą się kolejni entuzjaści, 
nauczyciele poszukujący nowych rozwiązań, wspomagających rozwój naszych 
uczniów w świecie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
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