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WPROWADZENIE I UZASADNIENIE 
 

Ten dokument ma na celu dostarczyć nauczycielom języków obcych 

wskazówek, jak korzystać z dokumentów Indywidualnego planu uczenia się 

i Oceny potrzeb słuchaczy w ich procesach nauczania, jako narzędzi 

służących zarówno sobie, jak i uczącym się. 

Wraz z Podręcznikiem zróżnicowanego uczenia się, który został opracowany 

w ramach tego projektu, Indywidualny Plan Nauki (ILP) i Ocena Potrzeb 

Ucznia (LNA) są prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem w  uczeniu się 

drugiego języka, zarówno dla uczących się, jak i dla nauczycieli. 

 

Podręcznik zróżnicowanego uczenia się i zawarte w nim studia przypadków 

pomogą nauczycielom w dostosowaniu metodologii i zajęć w grupie do 

potrzeb uczących się, motywacji, uwzględnienia ich mocnych i słabych 

stron, stylu uczenia się oraz upodobań. Różnicowanie jest czymś, co 

większość nauczycieli ćwiczy mimowolnie, a często nieświadomie, 

w kontaktach ze słuchaczami o różnych umiejętnościach w ich środowisku 

nauczania. Podręcznik zachęci również do refleksji, która z kolei 

sformalizuje i zweryfikuje praktyki i techniki różnicowania. 

ILP przynoszą korzyść słuchaczowi, zapewniając mu możliwość i zasoby 

umożliwiające podejmowanie ukierunkowanych monitorowanych działań 

samokształcenia, usprawnianie procesu uczenia się i budowanie poczucia 

odpowiedzialności wśród uczniów za własne efekty dotyczące nauki języka 

i rozwoju. Proces ten oferuje również możliwość rozwijania się w kierunku 

osiągnięcia własnych celów we własnym tempie. 

Kiedy nauczyciele przeprowadzają ocenę potrzeb słuchacza (LNA) 

w regularnych odstępach czasu podczas procesu nauczania, a ILP słuchacza 

jest korygowane i aktualizowane w celu odzwierciedlenia jego postępów, to 

pomaga to uczącemu się pozostać w pełni zaangażowanym 

i skoncentrowanym, ale także może wpłynąć na podejmowanie przez niego 

samodzielnych działań już poza grupą zajęciową. ILP są również podstawą, 

na której opiera się personalizacja słuchacza podczas nauki w środowisku 

grupowym. 
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Szablony LNA i ILP zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do wszystkich 

kontekstów uczenia się drugiego języka w odniesieniu do kultury 

i metodologii nauczania krajów partnerskich. Szablony LNA i ILP są również 

wystarczająco elastyczne, aby uwzględnić szczególne potrzeby edukacyjne 

słuchaczy. 

 

Oba dokumenty zostały zaprojektowane z myślą o przeniesieniu do różnych 

krajów z uwzględnieniem metod nauczania, kontekstów kulturowych 

i środowisk uczenia się drugiego języka. Dokument został celowo 

zaprojektowany tak, aby był prosty i zwięzły, dlatego jest napisany prostym 

językiem, aby zapewnić jego trwałość i możliwość przyszłego przeniesienia 

na języki inne niż języki partnerów projektu. 
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CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA 

1. Co to jest ocena potrzeb słuchacza (LNA)? 

Ocena potrzeb słuchacza (LNA) to dokument, którego używasz podczas sesji 

szkoleniowej, aby ocenić potrzeby słuchacza w zakresie drugiego języka. 

Jest to formularz z pytaniami potrzebnymi do prowadzenia szkolenia. Jego 

celem jest zrozumienie potrzeb i priorytetów słuchacza w zakresie nauki 

języków oraz tego, jak wpisuje się to w ich osobiste i zawodowe cele lub 

życie codzienne. 

2. Ile czasu powinienem spędzić na LNA? 

Ile czasu spędzasz na analizie potrzeb, zależy od Ciebie. Słuchacze mogą 

nie być w stanie szczegółowo omówić swoich potrzeb, więc możesz 

poświęcić im mniej czasu i więcej czasu na wyjaśnianie procedury ILP. Inni 

uczniowie mogą jednak udzielać cennych informacji o tym, czego potrzebują 

i ustalać priorytety, dlatego warto poświęcić więcej czasu na omawianie ich 

z nimi. Musisz sam podjąć decyzję. 

3. Co to jest indywidualny plan nauki (ILP)? 

Indywidualny plan nauki (ILP) to dokument, który tworzysz i przekazujesz 

słuchaczowi z listą zadań zaprojektowanych dla niego do samodzielnego 

wykonania, tak aby mógł pracować nad swoim angielskim poza zajęciami. 

Otrzymany plan powinien odpowiadać potrzebom i priorytetom zawartym 

w ocenie potrzeb słuchacza. 

4. Ile czasu powinien spędzić słuchacz nad ILP? 

Zaleca się, aby nie spędzał więcej niż 5–10 minut, ale może się to różnić 

w zależności od nauczyciela i uczącego się. Nie potrzebujesz minimalnej 

liczby zadań, ale musisz podać liczbę, która sprawi, że słuchacz będzie 

zajęty przez następne 6 lub 8 tygodni. Ponownie musisz samemu podjąć 

decyzję: nawyki pracy słuchacza podczas zajęć będą dobrym 

wyznacznikiem tego, ile będzie skłonny pracować samodzielnie. Zachęcamy 

do oceny języka w części „Procedura” i „Porady” formularza, aby upewnić 

się, że słuchacz będzie w stanie zrozumieć, co należy zrobić. 
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5. Czym są seminaria i sesje opinii? 

Seminaria to krótkie spotkania, które nauczyciel lub opiekun prowadzi 

z uczącymi się, podczas którego oceniają oni swoje potrzeby edukacyjne. To 

jest pierwsze spotkanie, podczas którego nauczyciel i słuchacz dyskutują. 

 

Sesja opinii to już drugie (a być może i trzecie) seminarium, w którym 

uczący się zapoznaje się z postępami w zakresie ILP. W tej sesji sprawdzisz, 

czy słuchacz ukończył wyznaczone mu zadania, ocenisz ich przydatność 

i skomentujesz jego postępy. Sesje te oferują również nauczycielowi 

możliwość zrewidowania działań i celów ILP uczących się oraz potencjalnej 

aktualizacji LNA uczących się w razie potrzeby. 

6. Jak często powinienem przeprowadzać seminaria i sesje 

opinii? 

Zalecany czas między seminariami różni się w zależności od tego, ile godzin 

tygodniowo słuchacz poświęca na naukę w domu lub z nauczycielem. 

Godziny w ciągu 

tygodnia 

Zalecana częstotliwość 

seminariów 

1 do 4 godzin Co 16 tygodni 

5 do 9 godzin Co 14 tygodni 

10 do 14 godzin Co 12 tygodni 

15 do 19 godzin Co 10 tygodni 

20 do 24 godzin Co 8 tygodni 

25+ godzin Co 6 tygodni 

 

7. Jak dużo czasu powinienem spędzać na seminariach? 

Zaleca się, abyś nie spędzał więcej niż 10–15 minut, ale może się to różnić 

w zależności od nauczyciela i słuchacza. 

8. Jak dużo czasu powinienem spędzać na przygotowaniu ILP? 

Zaleca się, abyś nie spędzał więcej niż 5–10 minut, ale może się to różnić 

w zależności od nauczyciela i słuchacza. 
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9. Co to jest bank zadań? 

 

Bank zadań jest biblioteką zasobów opracowaną przez nauczyciela (lub 

nauczycieli), dostosowaną do potrzeb słuchaczy, stanowiącą wyzwanie, ale 

możliwą do osiągnięcia. Słuchacze powinni być w stanie samodzielnie 

sprawdzić odpowiedzi. Zadania muszą być również mierzalne: słuchacze 

powinni mieć możliwość zapisania wyniku. Na przykład poproszenie 

słuchaczy o przeczytanie ocenianych czytelników jest dobrym zadaniem ILP, 

ale MUSISZ podać konkretną liczbę (ilu ocenianych czytelników chcesz, aby 

przeczytali w następnym samouczku lub ile artykułów z wiadomościami 

powinni przeczytać przed następnym samouczkiem). 

 

Strony internetowe z praktykami egzaminacyjnymi (na przykład egzaminy 

Cambridge i IELTS) zawierają wiele zadań, które można dopasować do 

sluchaczy. Witryny z ćwiczeniami egzaminacyjnymi Cambridge Young 

Learners zawierają ćwiczenia słownictwa, które mogą być przydatne na 

niższych poziomach. 
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PROCEDURA 

Szereg warunków wstępnych jest zalecanych, zanim nauczyciel rozpocznie 

używanie szablonów LNA i ILP ze słuchaczem / słuchaczami. 

Ta procedura zaleca, aby nauczyciele posiadali pewną wiedzę na temat 

pochodzenia słuchacza i jego motywacji do nauki języka, a być może mieli 

trochę informacji na temat ich życia poza szkołą. Z perspektywy rozwoju 

słuchacza, choć nie jest to niezbędne, bywa pomocne, aby nauczyciel mógł 

odpowiednio dostosować działania. 

Z perspektywy pedagogicznej oczekuje się, żeby przed przeprowadzeniem 

wstępnego seminarium nauczyciel obserwował słuchacza w grupie przez 

kilka zajęć, aby zrozumieć jego mocne i słabe strony, styl uczenia się 

i poznać jego ogólne podejście do nauki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 1: Wstępne seminarium 

Jest to najważniejsze seminarium, ponieważ daje wgląd w perspektywę słuchacza na 

temat jego podejścia do uczenia się i tego, co chce osiągnąć. Ogólnie rzecz biorąc, to 

seminarium może zająć najwięcej czasu, ponieważ zrozumienie celów i potrzeb 

słuchacza jest ważne, by przyszła współpraca była efektywna. 

Krok 2: Ocena potrzeb ucznia 

Powinieneś ukończyć LNA razem z uczącym się, upewniając się, 

że wypełnił on ocenę tak uczciwie, jak to tylko możliwe. 

Krok 3: Indywidualny plan nauki 

Korzystając z zasobów z banku zadań, przydziel zadania 

i ćwiczenia słuchaczowi, na których powinien się on 

skoncentrować poza godzinami zajęć, aby poprawić obszary, 

które wspólnie określiliście, jako obszary do doskonalenia. 
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Krok 6: Zmieniona ocena potrzeb słuchacza 

Podczas seminarium uzupełniającego nauczyciel powinien 

krótko zapytać słuchacza, czy ocena potrzeb przeprowadzona 

podczas pierwszego seminarium jest nadal aktualna. Jeśli LNA 

wymaga zmiany, aby odzwierciedlić zmienione cele słuchacza, 

należy to zrobić przed rewizją ILP. 

Krok 5: Seminarium uzupełniające 

Podczas seminarium uzupełniającego nauczyciel i słuchacz sprawdzają postępy 

poczynione przez ucznia w kierunku celów ILP określonych podczas pierwszego 

seminarium, a także poprawią lub dodadzą nowe osobiste cele uczenia się do ILP, 

w  zależności od progresu poczynionego przez słuchacza oraz jego odczuć. 

Uczący się powinien poinformować nauczyciela, co sądzi o zadaniach, czy były one 

zbyt łatwe, zbyt trudne, odpowiednie do długoterminowych celów uczenia się języka, 

czy zalecone ćwiczenia poprawiły jego umiejętności oraz czy słuchacz chciałby dodać 

coś do ILP. 

Krok 7: Zmieniony indywidualny plan nauki 

Na podstawie postępów słuchacza w kierunku wcześniej 

uzgodnionych celów, nauczyciel powinien ponownie przydzielić 

ćwiczenia słuchaczowi korzystając z zasobów banku 

z zadaniami. Jeśli słuchacz poczynił większe postępy niż 

oczekiwano, nauczyciel może przydzielić mu dodatkowe 

ćwiczenia, na przykład o  rosnącym stopniu trudności, aby ILP 

pozostała dla niego wyzwaniem. 

 

Krok 4: Monitorowanie ucznia w klasie 

Po opracowaniu ILP i ustaleniu celów z uczącym się, nauczyciel powinien 

śledzić postępy słuchacza w klasie poprzez zlecanie pracy domowej 

i oznaczone ćwiczenia. Proces ten jest stosunkowo nieformalny i nie musi 

wykraczać poza monitorowanie pracy słuchacza, niezależnie od tego, czy 

nauczyciel włącza ILP i LNA do ćwiczeń swoich słuchaczy. 
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 Krok 8: Ciągły proces 

Po ukończenia kroku 7 nauczyciel powinien kontynuować kroki 

od Kroku 4 do Kroku 7 jako ciągły proces mający na celu 

podtrzymanie zaangażowania słuchaczy. 

Ten proces pomoże nauczycielowi i słuchaczowi przyczynić się 

do postępów w nauce i zapewni korzyści wynikające z ILP, LNA 

i różnicowania w grupie dla uczącego się. 

 


