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DOSTOSOWANIE LEKCJI J ZYKA ANGIELSKIEGO JAKO 
OBCEGO DO POTRZEB UCZNIÓW Z DYSFUNKCJ  S UCHU 

W NAUCZANIU WCZESNOSZKOLNYM
 

Uczniowie nies ysz cy i s abos ysz cy coraz powszechniej ucz  si  w szko ach ogólnodo-
st pnych i integracyjnych. Aby ich nauczanie by o skuteczne, konieczne jest zapewnienie szere-
gu dostosowa , czasem modyfikacji metod i form pracy nauczyciela. Celem artyku u jest 
omówienie zagadnienia dostosowania lekcji j zyka angielskiego jako obcego w nauczaniu 
wczesnoszkolnym do potrzeb uczniów z dysfunkcj  s uchu. Podstaw  do efektywnej edukacji 
w tym zakresie jest przygotowanie programów nauczania, podr czników i obudowy dydak-
tycznej zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego, a nast pnie zaplanowanie niezb d-
nych dostosowa  i modyfikacji indywidualnie do potrzeb i mo liwo ci dzieci. Autorka artyku-
u wskazuje zasady projektowania uniwersalnego, zgodnie z którymi nale y planowa  proces 
dydaktyczny nauczania j zyka obcego uczniów z uszkodzeniami s uchu. Uwzgl dniaj c 
wewn trzne zró nicowanie tej grupy uczniów, powinno si  zwróci  uwag  nie tylko na 
konieczno  indywidualizacji w zakresie post powania metodycznego, ale tak e form i metod 
pracy na lekcjach j zyka angielskiego i metod prezentacji materia u dydaktycznego przez 
nauczyciela lub innych uczniów. W celu optymalizacji odbioru i przekazu tre ci nale y zadba  
o zapewnienie odpowiednich, dostosowanych do mo liwo ci percepcyjnych oraz realizacyj-
nych ucznia, warunków zewn trznych. Zwraca si  ponadto uwag  na ró norodno  sposobów 
prezentowania wiedzy przez uczniów z uszkodzonym s uchem i tym samym brania przez nich 
czynnego udzia u w lekcji. Autorka, daj c propozycje dostosowa , podkre la jednocze nie 
konieczno  zadbania o to, aby materia  dydaktyczny zachowa  pe n  warto  merytoryczn .

S owa kluczowe: nies ysz cy, s abos ysz cy, nauczanie j zyka obcego, projektowanie uni-
wersalne w edukacji

Wprowadzenie

Inkluzja edukacyjna uczniów nies ysz cych i s abos ysz cych staje si  w Pol-
sce faktem. Dane mówi , e ponad 80% dzieci z dysfunkcj  s uchu uczy si  obec-
nie w szko ach ogólnodost pnych. Powinny one by  dla tych uczniów rodowi-
skiem wspieraj cym rozwój poznawczy i nabywanie najwy szej jako ci wiedzy, 
ale tak e miejscem rozwijania i podtrzymywania relacji rówie niczych i ogólnie 
relacji ze s ysz cym spo ecze stwem. Zgodnie z przepisami edukacyjnymi ka de 
dziecko ma prawo uczy  si  w szkole podstawowej najbli szej od jego miejsca 
zamieszkania (szkole rejonowej), co pozwala na zachowanie wi zów cz cych 
dziecko z jego s siadami, kolegami z podwórka, dzielnicy czy parafii. 

Aby jednak nauczanie dzieci nies ysz cych i s abos ysz cych w szko ach ogól-
nodost pnych by o skuteczne, konieczne jest zapewnienie szeregu dostosowa  
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(accomodations) i czasem modyfikacji (modifications). Akomodacje rozumiane s  
jako zmiany metod i technik nauczania. Dotycz  zatem zmiany sposobu uczenia 
dziecka, ale nie tre ci nauczania. Przyk adem mo e by  wykorzystanie na lekcji 
filmów z napisami. Dzi ki nim dziecko z dysfunkcj  s uchu ma dost p do tego 
samego filmu i takich samych tre ci jak dziecko s ysz ce, ale we w a ciwy sobie 
sposób, niweluj cy bariery wynikaj ce z jego dysfunkcji. W przypadku dosto-
sowa  nie obni amy wymaga  wobec dziecka – s  one takie same jak wobec 
dzieci bez dysfunkcji, inna jest natomiast forma przekazu. Drug  form  wsparcia 
w edukacji dzieci z dysfunkcj  s uchu s  modyfikacje, które polegaj  na doko-
naniu zmian w zakresie tre ci nauczania, co zazwyczaj polega na ograniczeniu 
korzystania z tre ci fakultatywnych. Ka dy ucze  mo e potrzebowa  innego za-
kresu modyfikacji, jednak zakres tre ci nauczania w adnej sytuacji nie mo e by  
mniejszy ni  zak ada to podstawa programowa. 

Celem artyku u jest wskazanie mo liwo ci uczestnictwa uczniów nies ysz -
cych i s abos ysz cych w lekcjach j zyka obcego w nauczaniu wczesnoszkolnym 
w szko ach integracyjnych i ogólnodost pnych (por. te  Domaga a-Zy k, Karpi -
ska-Szaj, 2011; Domaga a-Zy k, 2014). Podstaw  do efektywnej edukacji w tym 
zakresie jest przygotowanie programów nauczania, podr czników i obudowy 
dydaktycznej zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego, a nast pnie za-
planowanie niezb dnych dostosowa  i modyfikacji indywidualnie do potrzeb 
i mo liwo ci dzieci. Dzia ania takie s  niezb dne, aby uczniowie nies ysz cy czy 
s abos ysz cy mogli efektywnie uczy  si  j zyka obcego w klasach i szko ach 
integracyjnych i inkluzyjnych.

Projektowanie uniwersalne w edukacji inkluzyjnej uczniów 
z dysfunkcj  s uchu

 W klasach inkluzyjnych zazwyczaj obowi zuj  tak e zró nicowane zasady za-
chowywania si , np. uczniowie z ADHD maj  prawo do krótkich przerw w czasie 
lekcji, ale inni uczniowie, którzy danego dnia le si  czuj , mog  równie  z nich 
korzysta . Wszystkie dzieci ucz  si , e ich zachowanie mo e by  ró ne, ale nigdy 
nie powinno by  powodem do wy miewania si , np. kolega ze za aman  r k  tak-
e ma prawo dobrze czu  si  w klasie, chocia  szybciej si  m czy i nie jest w stanie 

wykona  wszystkich zada . Wzajemne bliskie poznanie si  redukuje u dzieci l k 
przed inno ci , pozwala im by  bardziej otwartymi w relacjach, a z dzieci z niepe -
nosprawno ci  zdejmuje pi tno bycia „gorszym” czy „dziwnym”.

Obecnie w Polsce konieczna jest zmiana my lenia o inkluzji uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zg oszenie si  ucznia ze SPE do szko y nie 
mo e by  faktem zaskakuj cym nauczycieli czy dyrektorów i wymuszaj cym 
podejmowanie ad hoc decyzji dotycz cych dostosowa  i modyfikacji. Ka da 
szko a i ka dy nauczyciel powinien by  gotowy do w czenia ucznia w proces 
dydaktyczny, przygotowany uprzednio zgodnie z zasadami Universal Learning 
Design. Model projektowania uniwersalnego w nauczaniu (Universal Learning 
Design – ULD lub Universal Design for Learning – UDL) to taki model eduka-
cji, w którym na podstawie wyników bada  psychologicznych, pedagogicznych 
i neurobiologicznych proponuje si  rozwijanie elastycznego (flexible) rodowi-
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ska uczenia si , odpowiadaj cego specjalnym potrzebom edukacyjnym ró nych 
grup uczniów (Rose i in., 2006). Organizacja nauczania powinna zatem zak ada  
wykorzystanie zró nicowanych rodków nauczania, prezentacji materia u przez 
ucznia, a tak e ró norodnych rodków pedagogicznych i technologicznych 
wspieraj cych motywacj  i zaanga owanie uczniów. Model ULD funkcjonuje 
w ramach edukacji inkluzyjnej i jest zgodny z bio-psycho-spo ecznym modelem 
podej cia do niepe nosprawno ci. Umo liwia wspólne uczenie si  osób o zró -
nicowanych potrzebach, nie tylko zwi zanych z niepe nosprawno ci , ale tak-
e z trudno ciami j zykowymi (migrantów, uchod ców), oraz osób b d cych 

w ró nych sytuacjach losowych (np. d u szy wyjazd ucznia w czasie roku szkol-
nego powoduj cy absencj  w szkole).

Rozwój projektowania uniwersalnego wywo a  tak e zmiany w projektowa-
niu procesu uczenia si  i nauczania osób z ró nymi trudno ciami. Podobnie jak 
w projektowaniu przestrzeni czy innych us ug, obowi zuje w nim siedem pod-
stawowych zasad projektowania uniwersalnego, co oznacza, e edukacja na ka -
dym poziomie powinna by  (por. Domaga a-Zy k, 2015):

dost pna w atrakcyjnej formie dla ka dego ucznia, niezale nie od jego trudno ci; 
elastyczna w formie, dostosowana do preferencji i mo liwo ci ucznia;
intuicyjna, dost pna tak e dla osób o ograniczonych kompetencjach j zykowych;
dost pna percepcyjnie, tak e dla osób z trudno ciami w zakresie widzenia 
czy s yszenia;
materia y nauczania powinny by  atwe w u yciu, niewymagaj ce skompli-
kowanych sprawno ci poznawczych czy manipulacyjnych;
korzystanie z edukacji nie powinno wymaga  nadmiernego wysi ku fizycznego;
prowadzona w odpowiednio do potrzeb uczniów zaaran owanej przestrzeni.
Przyjmuj c nawet model uniwersalnego projektowania w uczeniu si , w nie-

których sytuacjach konieczne jest dostosowywanie metod i form pracy tak, aby 
umo liwi  uczniom ze SPE realizacj  za o onych celów nauczania i u atwi  im 
wszechstronny rozwój. 

Metodyczne implikacje zró nicowania populacji uczniów 
z dysfunkcj  s uchu

Grupa uczniów z dysfunkcj  s uchu jest wewn trznie zró nicowana, ponie-
wa  stopie  uszkodzenia s uchu i inne czynniki o charakterze rodzinnym, ro-
dowiskowym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym i terapeutycznym warunkuj  sto-
pie  opanowania przez dzieci j zyka ojczystego w mowie i pi mie, a co si  z tym 
wi e – wp ywaj  na mo liwo ci opanowania j zyka obcego. We wspó czesnych 
klasyfikacjach wyró nia si  cztery kategorie osób z zaburzeniami s uchu: nies y-
sz cy, s abos ysz cy, niedos ysz cy i funkcjonalnie s ysz cy (Krakowiak, 2016). 
W praktyce pedagogicznej spotykamy si  natomiast z dwoma grupami uczniów: 
s abos ysz cych i nies ysz cych.

Uczniowie z cz ciow  utrat  mo liwo ci s yszenia – s abos ysz cy, niedo-
s ysz cy i funkcjonalnie s ysz cy – maj  trudno ci w odbiorze d wi ków, w tym 
tak e d wi ków mowy, jednak pos uguj  si  w komunikacji g ównie j zykiem 
narodowym. Komunikuj  si  za pomoc  mowy po czonej z odczytywaniem 
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z ust i innymi technikami wspomagaj cymi (jak np. korzystanie z pisma, fono-
gesty). Niektórzy z nich mog  korzysta  z nagra  audio. Mog  wi c nie tylko 
czyta  i pisa  w j zyku obcym, ale tak e mówi  i s ucha  (w zakresie uwarunko-
wanym dla ka dego ucznia czynnikami indywidualnymi).

W pracy z t  grup  nale y pami ta  o nast puj cych ogólnych wskazówkach 
metodycznych:

W szko ach ogólnodost pnych nauczanie j zyka obcego mo e odbywa  
si  w grupach razem z uczniami s ysz cymi, ale w niektórych sytuacjach 
konieczna jest organizacja zaj  specjalistycznych w ma ych grupach lub 
zaj  indywidualnych tylko dla uczniów z dysfunkcj  s uchu.
Ta grupa uczniów korzysta z aparatów s uchowych i implantów limako-
wych oraz innych urz dze  wspomagaj cych, np. systemów FM lub p tli 
induktofonicznych. Nauczyciel powinien zna  podstawowe zasady funk-
cjonowania tych urz dze  i upewni  si , czy ucze  ma w czony aparat/
implant, czy dzia a mikrofon i inne urz dzenia.
Nale y zach ca  tych uczniów do uczenia si  tak e mówienia i rozumienia 
ze s uchu mowy obcoj zycznej. Ka da osoba z dysfunkcj  s uchu ma inny 
zakres mo liwo ci s uchania i u ywania mowy obcoj zycznej. Je li zakres 
trudno ci ucznia jest powa ny, wskazane jest zwolnienie go z zada  s ucha-
nia i mówienia w j zyku obcym.
Wa ne jest zachowywanie zasad prawid owej komunikacji – osoba z dys-
funkcj  s uchu powinna widzie  twarze osób mówi cych, w czasie zaj  
nale y dba  o to, by uczestnicy zabierali g os po kolei, mówili naturalnie, ale 
wyra nie, w razie potrzeby – powtarzali wypowied .
Poprawno  wymowy, akcentu i intonacji nie powinna by  brana pod uwag  
w ocenie wypowiedzi ustnych.
Uczniowie nies ysz cy (G/g usi) maj  bardzo du e trudno ci w odbiorze 

mowy d wi kowej, ich podstawowym sposobem komunikowania si  jest j zyk 
migowy (Polski J zyk Migowy – PJM, System J zykowo-Migowy – SJM lub inne 
odmiany j zyka migowego). Ze wzgl du na specyfik  j zyka migowego, który 
jest j zykiem wizualnym, uczniowie mog  mie  specyficzne trudno ci w pos u-
giwaniu si  j zykiem narodowym (zw aszcza w zakresie znajomo ci s ownictwa 
i budowania wypowiedzi z zachowaniem zasad gramatyki). Uczenie si  j zy-
ka obcego fonicznego przy niepe nym opanowaniu j zyka narodowego stanowi 
wi c dla nich dodatkow  trudno . Poniewa  nie u ywaj  mowy w j zyku naro-
dowym, nie ucz  si  tak e mówi  i s ucha  w j zyku obcym. W dydaktyce wy-
korzystywane s  wi c g ównie obraz i s owo pisane, a form  ekspresji j zykowej 
s  zazwyczaj tylko wypowiedzi pisemne.

W pracy z t  grup  nale y pami ta  o nast puj cych ogólnych wskazówkach 
metodycznych: 

Podstawowym zadaniem nauczyciela jest przekazanie tre ci nauczania w takiej 
formie, aby by y one dost pne uczniom. Nie oznacza to rezygnowania z cz ci 
zada , ale oznacza zamian  wicze  opartych na s uchaniu wypowiedzi na takie, 
w których pojawi  si  ilustracje, napisy, teksty, filmy i prezentacje z napisami. 
Wa ne jest w czenie w dydaktyk  j zyka migowego jako narz dzia komu-
nikacji. 
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Mo liwe jest tak e w czenie w dydaktyk  elementów Brytyjskiego J zyka 
Migowego lub Ameryka skiego J zyka Migowego (np. filmików, nagra  osobi-
stych) w ramach poznawania zró nicowanej kultury krajów angloj zycznych.
Zakres korzystania z mowy powinien by  dostosowany do mo liwo ci 
i potrzeb uczniów. Niektórzy z nich chc  nauczy  si  wypowiadania pro-
stych fraz (np. zwrotów grzeczno ciowych), inni nie, co nale y uszanowa . 
Poprawno  wymowy i intonacji nie powinna by  przedmiotem oceny.

Dostosowanie form i metod pracy na lekcjach j zyka angielskiego 

Jak wspomniano, dostosowania to zmiany dotycz ce przede wszystkim spo-
sobu przekazu tre ci nauczania oraz prezentacji wiedzy, umiej tno ci i kompe-
tencji przez ucznia. W planowaniu procesu nauczania nale y tak e uwzgl dni  
dostosowanie warunków zewn trznych, zw aszcza gdy szko a/klasa szkolna 
nie spe nia ogólnie warunków projektowania uniwersalnego, oraz czynnik czasu 
trwania poszczególnych elementów zaj . 

Dostosowanie metod prezentacji materia u dydaktycznego przez 
nauczyciela/innych uczniów

Trudno ci  dla uczniów z dysfunkcj  s uchu jest us yszenie i zrozumienie ma-
teria u prezentowanego w formie nagra  lub wypowiedzi ustnych nauczyciela/
innych uczniów. B dem metodycznym cz sto pope nianym w takiej sytuacji staje 
si  rezygnacja z poszczególnych wicze , co prowadzi do znacz cego zubo enia 
prezentowanego uczniowi materia u. Materia  j zykowy w nagraniach i wypowie-
dziach cz sto bowiem zawiera nowe tre ci, przydatne na dalszych etapach reali-
zacji materia u dydaktycznego, lub s u y utrwaleniu materia u i ukazaniu nowych 
kontekstów zastosowania j zyka obcego. Nagrania i wypowiedzi cz sto przedsta-
wiaj  materia  j zykowy w sytuacjach komunikacyjnych, dialogowych, zawieraj  
zwroty i wyra enia niezb dne do codziennej komunikacji. W zwi zku z tym:
1. Konieczne jest dostosowanie materia u j zykowego prezentowanego w formie 

nagra  i wypowiedzi. Przed lekcj  j zyka obcego dziecko powinno otrzyma  
przygotowany handout, zawieraj cy struktur  lekcji ze wskazaniem, które wi-
czenia wykonuje razem z klas  (np. kolorowanie, uzupe nianie liter, podpisywanie 
ilustracji), a które s  dostosowane, np. klasa s ucha nagarnia, a ucze  wykonuje 
wiczenie oparte na materiale wizualnym prezentuj cym te same tre ci.

2. Wa ne informacje powinny by  kilkakrotnie powtarzane. 
3. Do prezentacji s ownictwa z nagra  i wypowiedzi – które na etapie naucza-

nia wczesnoszkolnego ma charaktery podstawowy, zawieraj cy g ównie 
rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki – mo na wykorzysta  ilustracje/flash 
cards, autorskie prezentacje PowerPoint, prezentacje dost pne w Internecie 
(krótkie filmiki, materia y ze stron internetowych dla dzieci, gier online, 
materia y dost pne na stronach wydawnictw j zykowych.

4. Dzieci ucz ce si  czyta  mog  odczytywa  nowe s owa zapisane na du ych 
kartonach, zgodnie z metodyk  czytania globalnego. 

5. Dzieci czytaj ce mog  odczytywa  tre  nagania z tapescriptu, który jednak 
powinien by  wydrukowany odpowiednio du  czcionk . 
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6. Zamiast tradycyjnych nagra  audio mo na szuka  materia ów zawieraj cych 
nagrania wideo z dobrze widocznymi twarzami rozmówców, nagrania te 
powinny tak e mie  napisy. 

7. Je li dziecko odczytuje mow  z ust, powinno mie  mo liwo  otrzymania po 
lekcji przygotowanej przez kogo  innego (innego ucznia, nauczyciela wspo-
magaj cego) notatki z lekcji.

8. Je li dziecko u ywa j zyka migowego, wskazane jest wykorzystanie znaków 
polskiego lub brytyjskiego/ameryka skiego j zyka migowego i napisów 
w j zyku angielskim. 

9. Je li nauczyciel wykorzystuje elementy wizualne, daje czas uczniowi na 
zapoznanie si  z nimi, a dopiero potem opisuje je/przekazuje tre  zadania; 
ucze  z dysfunkcj  s uchu nie jest w stanie jednocze nie ogl da  materia  
wizualny i czyta  z ust wypowiedzi nauczyciela.

10. Wypowiedzi uczniów padaj ce z ró nych cz ci klasy mog  nie by  dobrze 
zrozumiane przez ucznia z dysfunkcj  s uchu, ale nauczyciel – stoj c z przo-
du klasy – mo e powtórzy  je lub dokona  ich streszczenia.

11. Je li wypowied  nauczyciela/ucznia nie zosta a przez ucznia z dysfunkcj  
s uchu zrozumiana, mo na powtórzy  j , u ywaj c atwiejszych od odczyta-
nia na ustach synonimów.

12. Zadanie domowe powinno by  zapisane na tablicy/w specjalnym zeszycie 
s u cym do komunikowania si  nauczyciela z rodzicami. Warto wczesnej 
przygotowa  wklejk  do zeszytu lub nawi za  komunikacj  z rodzicami po-
przez dziennik elektroniczny/email (por. Domaga a-Zy k, 2013a, b; Karpi -
ska-Szaj, 2013).

Prezentacja wiedzy i umiej tno ci przez ucznia 
Podstawow  form  prezentacji wiedzy i umiej tno ci przez ucznia z dysfunk-

cj  s uchu na lekcjach j zyka obcego s  wypowiedzi pisemne, jednak je li tylko to 
jest mo liwe, nie nale y rezygnowa  z podejmowania prób mówienia w j zyku 
obcym. Od samego pocz tku powinno si  zwraca  uwag  na wymow . Nie kon-
centruj c si  jedynie na tych wiczeniach, nale y jednak oczekiwa  jak najbardziej 
poprawnej wymowy. Nawyki nabyte w pierwszych latach nauki j zyka utrwalaj  
si  bowiem i w pó niejszym okresie trudno jest je zmieni . Warto ciowa w tym 
zakresie mo e by  wspó praca z logoped /surdologoped , który wska e, jakie 
wiczenia wymowy s  dla dziecka mo liwe do wykonania, a jakie nie. 

Najwa niejsze typy dostosowa  w zakresie prezentacji wiedzy i kompetencji 
z j zyka obcego przez ucznia z dysfunkcj  s uchu to:
1. Je li jest to mo liwe, ucze , który mówi w j zyku ojczystym, powinien mie  

stworzone warunki do uczenia si  mówienia w j zyku obcym.
2. Je li ucze  nie mówi w j zyku narodowym, prezentacja mo e dokonywa  si  

w inny sposób, np. w formie plakatu/rysunku z napisami w j zyku obcym – 
mog  to by  s owa, proste zdania, d u sze wypowiedzi.

3. Kiedy ucze  chce mówi , ale jego wymowa jest w du ym stopniu zniekszta -
cona i uniemo liwia zrozumienie, mo e prezentowa  wiedz  ustnie, cz c 
to ze wsparciem wizualnym, np. zapisem poszczególnych s ów, przygotowa-
niem zapisu wypowiedzi, który inni uczniowie odczytaj .
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4. Ucze  mo e tak e zaprezentowa  swoj  wiedz  (np. t umaczenie czytanego 
tekstu) z wykorzystaniem znaków polskiego lub brytyjskiego/ameryka skie-
go j zyka migowego i napisów w j zyku angielskim. 

5. W celu wiczenia sprawno ci komunikacyjnych mo na skorzysta  z formy 
czatu/wypowiedzi w formie elektronicznej.

Warunki zewn trzne 
Zasady ULD s  takie, e budynki i przestrzenie publiczne zostan  tak zapro-

jektowane, by mog y bez adaptacji i dostosowa  s u y  wszystkim. Nie zawsze 
jest to mo liwe, ale w Polsce w du ym stopniu mo na dokonywa  stosownych 
zmian, np.:
1. Je li w klasie zamontowana jest p tla induktofoniczna lub ucze  korzysta 

z systemu FM, nauczyciel powinien w czy  p tl , sprawdzi , czy dzia a, 
a nast pnie u ywa  przypi tego do ubrania mikrofonu.

2. Mikrofon do systemu FM lub p tli induktofonicznej powinien by  tak e u y-
wany przez uczniów w czasie pracy w grupach (ma a grupa mo e korzysta  
z jednego mikrofonu ustawionego centralnie na stole).

3. Klasa powinna pracowa  w pomieszczeniu wyciszonym, np. wyk adzin , 
dywanem; nale y tak e zadba  o redukcj  niepotrzebnego ha asu – sala 
powinna by  zlokalizowana w cichej cz ci szko y, nie naprzeciwko sto ówki 
czy obok sali gimnastycznej, a krzes a i sto y zaopatrzone w filcowe/plasti-
kowe ochraniacze redukuj ce ha as przy ich przesuwaniu.

4. awki w klasie powinny by  ustawione w taki sposób, aby uczniowie widzie-
li nawzajem swoje twarze (w kr gu, w podkowie).

5.  Liczba uczniów w klasie powinna by  mniejsza.
6. W klasie powinien by  zatrudniony nauczyciel wspomagaj cy.
7. Uczniowie powinni zachowywa  si  cicho, wiedzie , e ha as przeszkadza 

ich koledze/kole ance.
8. W czasie dyskusji/wspólnej pracy dzieci maj  wiedzie , e mo e mówi  

tylko jedna osoba.
9. W klasie nie ma wizualnych bod ców rozpraszaj cych (np. zbyt kolorowych 

cian, gazetek szkolnych umieszonych z przodu klasy).
10. Nauczyciel i inni uczniowie mówi  tak, aby ich twarz by a widoczna dla 

ucznia z dysfunkcj  s uchu.
11. Nauczyciel i uczniowie mówi  wyra nie, ale bez przesadnej artykulacji.
12. Mo na zasugerowa , aby uczniowie s ysz cy pe nili na zmian  rol  „pomoc-

ników” ucznia z dysfunkcj  s uchu, np. pomagaj c mu w ledzeniu toku 
lekcji; umo liwi to uczniom lepsze poznanie si , a uczniowi nies ysz cemu 
pomo e pe niej w czy  si  do lekcji.

13. Dla wi kszo ci uczniów atwiejsze od s uchania p yt jest s uchanie czytanego 
przez nauczyciela tekstu – mog  wtedy obserwowa  jego twarz i czyta  z ust, 
nauczyciel mo e czyta  w wolniejszym tempie ni  na nagraniu na p ycie, 
wzmacnia  przekaz elementami pozawerbalnymi (ruchem g owy, gestem 
d oni , mimik ).

14. Ucze  powinien siedzie  w cichej cz ci sali tak, aby dobrze widzie  nauczy-
ciela, ale tak e móc odwróci  si  do innych uczniów, którzy zabieraj  g os.
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Czas
Ucze  z dysfunkcj  s uchu ma wi cej czasu na wykonanie zadania zarówno 

w czasie pracy na lekcji, jak i w czasie testów/sprawdzianów. Gdy si  zm czy, 
ma mo liwo  korzystania z przerw ródlekcyjnych – odczytywanie mowy 
z ust, korzystanie z aparatu s uchowego w ha a liwej klasie zwi ksza znacz co 
poziom zm czenia dziecka. 

Jak wspomniano, dostosowania nie ingeruj  w zakres materia u, dotycz  
jedynie formy prowadzenia zaj . Gdy dysfunkcji s uchu towarzysz  inne 
trudno ci, np. obni enie sprawno ci intelektualnych lub specyficzne trudno-
ci w uczeniu si , konieczne jest tak e zastosowanie modyfikacji programu 

nauczania. Modyfikacje te mog  dotyczy : niewykorzystywania na zaj ciach 
tre ci fakultatywnych, zmniejszenia liczby zada  wykonywanych na lekcji lub 
w ramach pracy domowej, mo liwo ci przygotowania krótszych tekstów (maj c 
na wzgl dzie j zykowe trudno ci osób z dysfunkcj  s uchu), zmniejszenia ilo-
ci/d ugo ci zada  w testach i sprawdzaniach, pozwolenia na przygotowanie 

zada  domowych i innych prac w formatach alternatywnych, np. z wykorzysta-
niem prac plastycznych czy zastosowaniem j zyka migowego.

Zako czenie

Uczniowie z dysfunkcj  s uchu w wi kszym stopniu ni  inni uczniowie nara-
eni s  na obni enie poziomu motywacji do uczenia si , zachowania depresyjne, 

niech  do szko y i w efekcie niskie aspiracje edukacyjne. Istnieje wi c koniecz-
no  zauwa enia wczesnych symptomów trudno ci i zapewnienia uczniom – 
w razie potrzeby – wsparcia psychologicznego, pedagogicznego. Kolejnym za-
daniem jest jednak tak e podj cie odpowiednio dostosowanych dzia a  dydak-
tycznych w zakresie poszczególnych przedmiotów i lekcji.

J zyk angielski mo e okaza  si  dla uczniów nies ysz cych i s abos ysz cych 
jednym z trudniejszych przedmiotów, poniewa  dotyka samej istoty dysfunkcji 
s uchu – trudno ci w nabywaniu j zyka. Badania w zakresie surdoglottodydak-
tyki prowadzone s  intensywnie w ostatnich latach (Domaga a-Zy k, 2016; Do-
maga a-Zy k, Kontra, 2016), ale konieczne jest tak e intensywne bezpo rednie 
aplikowanie wiedzy akademickiej do praktyki dydaktycznej. Taki jest cel tego 
artyku u. Nie omówiono w nim wszystkich mo liwych form i metod dostoso-
wania, gdy  b d  one nieco inne dla ka dego ucznia z dysfunkcj  s uchu. Po-
trzebna jest zatem nieustanna i twórcza praca nauczycieli surdoglottodydakty-
ów w kontakcie z konkretnym dzieckiem z dysfunkcj  s uchu, aby wypracowa  
w asny zestaw skutecznych strategii i narz dzi dydaktycznych dostosowuj cych 
przekaz tre ci nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych ka dego ucznia 
z dysfunkcj  s uchu.
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ADAPTING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSES TO THE 
NEEDS OF STUDENTS WITH HEARING IMPAIRMENTS IN EARLY 

ELEMENTARY EDUCATION

Abstract

Increasingly, deaf and hard-of-hearing students are attending mainstream and integrated 
schools. It is necessary to provide a number of adaptations, sometimes modifications, of the 
teacher’s instructional methods and forms for their education to be effective. The purpose of this 
article is to discuss the issue of adapting English as a Foreign Language classes in early elementa-
ry education to the needs of students with hearing impairments. Effective education in this area 
requires syllabuses, textbooks, and teaching resources that are developed in accordance with the 
principles of universal design for learning and then necessary adaptations and modifications 
that are planned on an individual basis following children’s needs and abilities. The author sug-
gests the principles of universal design for learning according to which foreign language instruc-
tion for students with hearing impairments should be planned. Due to the internal diversity of 
this group of students, not only methodological procedures should be individualized but also 
instructional forms and methods used during English classes as well as the methods of present-
ing instructional materials by the teacher or other students. In order to optimize the reception 
and transmission of content, appropriate external conditions that are adapted to individual stu-
dents’ perceptual and performance abilities need to be provided. Also, the diversity of ways in 
which students with hearing impairments present their knowledge and thus actively participate 
in classes is pointed out. Suggesting different adaptations, the author emphasizes the need to 
take care that instructional materials maintain their full substantive value.

Key words: deaf, hard-of-hearing, foreign language instruction, universal design in learning


