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Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania dla Pani 

Wioletty Maron, za nieodpłatny, lecz pełen zaangażowania 

i profesjonalizmu przekład niniejszej pracy na język 

polski! 
 

Powyższe opracowanie powstało w 2008 roku i opisane w nim 

zalecenia mogą nieznacznie różnić się od obecnej wiedzy, jednak ze 

względu na zawarte w nim cenne wskazówki zachęcamy wszystkie 

osoby uczestniczące w procesie edukacji dzieci z wadą 22q11 do 

zapoznania się z jego treścią i podjęcia próby zrozumienia 

specyficznych wyzwań, jakie niesie ze sobą praca z dziećmi z 22q11. 

 

 

 

 

Stowarzyszenie 22q11 Polska 

Słowo od Stowarzyszenia 22q11 Polska 



W najbliższym czasie chcemy rozpocząć prace nad tłumaczeniem 

książki szeroko omawiającej temat nauczania dzieci z wadą 22q11 

Educating Children with Velo-Cardio-Facial Syndrome autorstwa  

Donny Cutler-Landsman. 

 

O postępie prac będziemy informować na stronie Stowarzyszenia 

www.22q11.pl. 

 

Wszelkie pytania, bądź uwagi proszę kierować na adres: 

kontakt@22q11.pl. 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie 22q11 Polska 

Słowo od Stowarzyszenia 22q11 Polska 
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Zagadnienia omówione w prezentacji 

• Jakie badania przeprowadzano na temat 22q11 i uczenia się? 

• Jak przejawia się 22q11 w sytuacji szkolnej? 

• Jakie strategie nauczania i dostosowania wymagań mogą 

pomóc mojemu dziecku osiągnąć sukces? 

• Jakie strategie dostępne są w nauczaniu matematyki? 

• Jak mogę zapewnić mojemu dziecku najskuteczniejszy tok 

nauczania indywidualnego? 

• Jak mogę pomóc mojemu dziecku w domu? 



Mózg każdego człowieka jest niepowtarzalny 

• Tak jak każdy ma swój unikatowy odcisk palca, tak też 

unikatowy jest mózg każdego człowieka. 

 

• Uczniowie z zespołem 22q11 uczą się w różny sposób, 

gdyż różnią się od siebie dotychczasowymi 

doświadczeniami, dominującym stylem uczenia się i 

poziomem motywacji. 

(Caine) 



Stan wiedzy na temat edukacji osób z 22q11  

• Płat ciemieniowy –  Znajduje się w górnej części mózgu i 

stanowi jedną z jego czterech głównych części. Obszar 

ten odpowiada za odbiór bodźców z narządów zmysłów. 

Odgrywa on rolę w czytaniu, pisaniu, mówieniu i liczeniu. 

 

• Ciało modzelowate (Corpus callosum) – Umiejscowione 

jest w środkowej części mózgu. Składa się ono z istoty 

białej, czyli milionów włókien nerwowych łączących lewą i 

prawą półkulę mózgową. 



Stan wiedzy na temat edukacji osób z 22q11  

• W związku ze zmniejszoną ilością istoty szarej i białej w 

obszarze ciała modzelowatego, można przypuszczać, że 

dzieci z 22q11 będą miały trudności z przetwarzaniem i 

przesyłaniem informacji matematycznych.  

• Płat ciemieniowy jest powiązany również z pamięcią 

roboczą. Pamięć robocza to obszar pamięci krótkotrwałej, 

który odpowiada za przechowywanie informacji w czasie 

wykonywania zadania. Wiele dzieci z 22q11 ma z tym 

trudności. Jest to najprawdopodobniej związane z 

niewielkimi zmianami w płacie ciemieniowym. 

(Kates) 

 



Stan wiedzy na temat edukacji osób z 22q11  

• Wśród osób z 22q11 występują duże różnice, jeśli chodzi 

o ich możliwości. Jednak praktycznie wszystkie dzieci 

dotknięte tym zespołem wymagają dodatkowej pomocy w 

szkole, przedszkolu       

  

(Landsman) 

• Dzieci z 22q11 często mają duże braki w rozwoju 

umiejętności społecznych, mogą też pojawiać się u nich 

trudności natury psychicznej, które mają istotny wpływ na 

uczenie się i funkcjonowanie w grupie   

(Landsman) 



Stan wiedzy na temat edukacji osób z 22q11  

• Trudności z koncentracją uwagi i orientacją przestrzenną 

dzieci z 22q11 mają przyczyny o podłożu neurologicznym 

(Simon) 

• Schematy połączeń nerwowych w ciele modzelowatym 

mózgu wykazują zmiany, które mogą wpływać, na jakość 

ich działania           

(Simon) 

• Badania przy użyciu MRI (rezonansu magnetycznego) 

wykazały istnienie konkretnych różnic neurologicznych 

między dziećmi z 22q11, a pozostałymi dziećmi  

(Eliez) 



Zespół 22q11 może mieć 

bardzo istotny wpływ na 

edukację 



 Proste działania matematyczne 

 Uczenie się na pamięć 

 Pamięć długotrwała 

 Ortografia i twórcze pisanie  

 Rozpoznawanie napisanych wyrazów – 

czytanie w celu uzyskania podstawowych 

informacji  

 Umiejętność obsługi komputera i edytora 

tekstów 

 Poczucie rytmu/zdolności muzyczne 

 Chęć uczenia się i zadowalania innych 

 Zdolności uczenia się na doświadczeniach 

(empirycznego, praktycznego) 
(Donna Cutler Landsman) 

Mocne strony dzieci z 22q11 w edukacji 



Słabsze strony dzieci z 22q11 w edukacji 

 Słaba pamięć robocza i krótkotrwała 

 Problemy z rozumowaniem matematycznym 

 Problemy z czytaniem ze zrozumieniem 

 Problemy z rozumieniem pojęć abstrakcyjnych 

 Trudności z małą motoryką i percepcją 

 Problemy zdrowotne, które mogą wpływać na 

koncentrację 

 

(Donna Cutler Landsman) 



 Średnie wyniki w testach na inteligencję 

wynoszą około 90 pkt. 

 Często pojawiają się problemy ze słuchem 

 Często pojawiają się problemy ze wzrokiem 

 Słabsza percepcja wzrokowa (np. trudności 

w rozpoznawaniu tego samego obiektu z 

innej perspektywy) 

 Opóźniony rozwój mowy i języka  

 Zaburzenia lękowe i zaburzenia zachowania 

(Donna Cutler Landsman) 

Słabsze strony dzieci z 22q11 w edukacji 



Dostosowanie wymagań 

i dobór odpowiednich 

metod nauczania, może 

pomóc dzieciom z 22q11 

w zdobywaniu wiedzy 



Czynniki wpływające na proces uczenia się? 

• Motywacja i koncentracja uwagi – powodują, że uczeń 

jest zainteresowany nauką 

• Wielokrotne powtarzanie – szlaki nerwowe wymagają 

wielokrotnej aktywacji, aby nauka była skuteczna 

• Intensywność – uczenie się wymaga intensywnych 

ćwiczeń  

• Wielotorowość – nauczanie w celu zapamiętania 

informacji wymaga posiadania sprawnej siatki połączeń, 

która może się łączyć z innymi sieciami 

• Adaptacja – metoda nauczania musi być na bieżąco 

obserwowana i odpowiednio korygowana 
(„Jak uczyć, aby uczniowie zapamiętali” - Marilee Sprenger) 



Sposoby na rozwijanie zdolności pamięciowych 

ucznia z zespołem 22q11 

• Rozwijaj umiejętność koncentracji uwagi 

• Zadawaj pytania 

• Wykorzystuj nowości 

• Indywidualizuj nauczanie 

• Stosuj elementy ruchu fizycznego 

• Wykorzystuj rymowanki i piosenki 

• Stosuj powtórzenia 

• Wymyślaj skojarzenia pomagające zapamiętać materiał 
 

(Eric Jensen) 



Zastosowanie wiedzy o mózgu w procesie edukacji 

Koncentracja uwagi - zdobądź ją poprzez:   

  - nowości 

   - intensywność 

   - ruch 

          …i utrzymaj ją przez:  

   - emocje       

  - istotność 

  - znaczenie 



 Praktyczne i angażujące myślenie zadania 

wykorzystujące: 

 skojarzenia 

 zdobytą wcześniej wiedzę  

 powtórzenia 

 różne rodzaje zmysłów 

 skojarzenia w umysłach uczniów  

 słownictwo 

 robienie notatek   (Helen de la Maza) 

Zastosowanie wiedzy o mózgu w procesie edukacji 



 Emocje 

 Scenki + odgrywanie ról 

 Rozwiązywanie problemów z życia wziętych 

 Współpraca i praca indywidualna 

 Zajęcia praktyczne  

 Muzyka 

 Sprawdzanie zrozumienia 

 Skąd wiesz, że oni wiedzą? (nieformalna 

ocena)    (Helen de la Maza) 

Zastosowanie wiedzy o mózgu w procesie edukacji 



Strategie pamięciowe 

• Techniki mnemoniczne (tj. Moja Wiecznie Zapracowana Mama 

Jutro Sama Usmaży Nam Placki - Merkury, Wenus, Ziemia, Mars,    

Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton) 

• Wzajemne uczenie się uczniów od siebie nawzajem – mówienie 

na głos powoduje wytwarzanie acetylocholiny, która jest jednym z 

głównych neuroprzekaźników biorących udział w tworzeniu 

pamięci długotrwałej 

• Gry w czasie powtórek 

• Muzyka/Rymowanki 

• Robienie notatek wieloma kolorami 

(Helen de la Maza) 



Dostosowanie wymagań i 

strategie edukacyjne w 

szkolnictwie  

 



 Opanowanie i rozwój języka i mowy 

 Oceniająca terapia zajęciowa/ergoterapia (umiejętności z zakresu 

małej motoryki, takie jak wycinanie, kolorowanie, pisanie 

drukowanymi literami, używanie narzędzi, integracja sensoryczna) 

 Fizykoterapia (umiejętności z zakresu dużej motoryki takie jak 

zachowanie równowagi, chodzenie, bieganie, wytrzymałość w 

ramach zajęć z wychowania fizycznego) 

 Rozwój umiejętności społecznych (oddzielenie od rodziców, 

umiejętność działania w grupie itp.) 

 Rozwój podstawowych umiejętności poznawczych 

(Landsman) 

Nauczanie przedszkolne 



 Potrzebna jest współpraca między rodzicami a szkołą 

 Możliwość zdawania testów u nauczyciela kształcenia 

specjalnego, w wydłużonym czasie 

 Audiobooki, jako dodatkowa forma zapoznawania się z książkami, 

podręcznikami 

 Telefony do czytania https://www.whisperphone.com/ 

 Nauczanie bezpośrednie zwłaszcza, jeśli chodzi o matematykę 

Nauczanie dzieci w wieku 5-10 lat 

https://www.whisperphone.com/


 Wizualna prezentacja materiału, uprzywilejowane miejsce w klasie, 

stosowanie systemów FM  

 Stwarzanie możliwości wykonywania twórczych projektów 

 Nauka korzystania z klawiatury i zapewnienie dostępu do 

komputera (Alpha Smart https://en.wikipedia.org/wiki/AlphaSmart) 

 Stosowanie technik wspomagania pamięci i wskazówek  

(Landsman) 

Nauczanie dzieci w wieku 5-10 lat 

http://audiofon.com.pl/oferta/urzadzenia-wspomagajace-slyszenie/scola-system-fm/


 Stosowanie muzyki/piosenek do zapamiętywania informacji 

 Kształcenie zdolności organizacyjnych 

 Współpraca ze wszystkimi nauczycielami (również plastyki, 

muzyki, WF-u itd.) 

 Kształcenie umiejętności społecznych, warto rozważyć częściowe 

wyłączenie ucznia z obowiązujących w szkole zasad zachowania 

 Dodatkowe zajęcia logopedyczne, terapii zajęciowej i fizykoterapii 

(Landsman) 

Nauczanie dzieci w wieku 5-10 lat 



 Wraz ze wzrostem wymagań edukacyjnych, rośnie potrzeba 

wspierania uczniów z 22q11 w sprostaniu im 

 Głównymi przeszkodami dla młodszych nastolatków są problemy z 

pamięcią i koncentracją uwagi oraz problemy zdrowotne 

 Pozwalajmy im na wielokrotne podchodzenie do zadań 

 Nauczyciele muszą sprawdzać czy wszystko zostało poprawnie 

zrozumiane 

Nauczanie dzieci w wieku 11-13 lat 



 Uczenie umiejętności życiowych (zarządzanie pieniędzmi, 

gotowanie, sprzątanie i utrzymywanie porządku, dbanie o 

zwierzątka domowe, dorywcza pomoc w domu) 

 Dalsze kształcenie umiejętności społecznych i stwarzanie uczniom 

możliwości uczestniczenia w zadaniach, które wymagają od nich 

interakcji z innymi dziećmi pod nadzorem dorosłych  

 Kształcenie umiejętności komunikacyjnych i umiejętności 

rozwiązywania problemów 

(Landsman) 

 

Nauczanie dzieci w wieku 11-13 lat 



 Zachęcanie uczniów do wybierania przedmiotów, z którymi będą w 

stanie sobie poradzić 

 Część dzieci z 22q11 przy dodatkowym wsparciu realizuje 

standardowy program nauczania i jest w stanie spełnić wymogi 

niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.  

 Część dzieci realizuje program nauczania obejmujący umiejętności 

praktyczne, którego celem jest przede wszystkim zdobycie 

zawodu, a nie pójście na studia 

 Główny nacisk powinien być położony na maksymalne 

wykorzystanie predyspozycji ucznia 

Nauczanie dzieci w wieku 14-18 lat 



 Wymagania dopasowane do możliwości ucznia tak jak na etapie 

szkoły podstawowej: 

o lektury w formie audiobooków, wydłużony czas 

pisania testów, indywidualne powtórki z nauczycielem, 

notatki, uproszczone instrukcje, szablony/wzorce do 

pisania, instrukcje do samodzielnej nauki, mapy 

pojęciowe itp. 

(Landsman) 

Nauczanie dzieci w wieku 14-18 lat 



 Zapewnij dostęp do komputera, aby pomóc w problemach z małą 

motoryką (np.programy typu Alpha Smart https://en.wikipedia.org/wiki/AlphaSmart) 

 Zapewnij uprzywilejowane miejsce w klasie 

 Zamiast podawać wyjaśnienia wyłącznie ustnie, demonstruj na 

modelach – używaj materiałów audiowizualnych  

 Rozważ zastosowanie wspierającego słuch systemu FM (np. 

http://audiofon.com.pl/oferta/urzadzenia-wspomagajace-slyszenie/scola-system-fm/) 

(Landsman) 

Dostosowania wymagań w czasie zajęć w klasie 

https://en.wikipedia.org/wiki/AlphaSmart
http://audiofon.com.pl/oferta/urzadzenia-wspomagajace-slyszenie/scola-system-fm/


 Stosuj mapy pojęciowe (np. diagram Venna https://pl.wikipedia.org/wiki/Diagram_Venna) 

 W starszych klasach rozdawaj uczniom materiały i notatki  

 Sprawdzaj zrozumienie samodzielnie wykonanego przez uczniów 

zadania i zapewnij pomoc indywidualną  

 Stwórz plan komunikacji na temat postępów/problemów ucznia 

między szkołą a rodzicami  

(Landsman) 

Dostosowania wymagań w czasie zajęć w klasie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Diagram_Venna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Diagram_Venna


 Identyfikacja najważniejszych pojęć i umiejętności 

 Zwiększenie pewności siebie u ucznia przez przerobienie z nim 

przed lekcją kluczowych treści - można to zrobić w domu lub w 

szkole na zajęciach rewalidacyjnych 

 Można dać uczniom więcej czasu na wykonanie zadań i testów 

 Warto rozważyć zastosowanie oceniania alternatywnego 

Dostosowania wymagań w czasie zajęć w klasie 



22q11 i nauka 

matematyki 



 Uczenie się matematyki wymaga wszechstronnego wysiłku 

umysłowego (obrazy, język, liczby – każde z nich angażuje inną 

część mózgu) 

 W uczeniu się matematyki obecny jest także komponent 

społeczno-emocjonalny  

(Gallaway) 

Lekcje matematyki 



Pamięć 

• Pozwól uczniom korzystać z podręcznej tabliczki mnożenia,  

jednak, aby zniechęcić ich do nadmiernego polegania na takiej 

pomocy, każde opanowane już działanie możesz zasłonić 

• Ucz strategii dla każdego twierdzenia/działania 

• Stosuj mnemonikę lub ‘wpadające w ucho powiedzonka’ 

• Pomóż w wizualizacji i werbalizacji 

• Stosuj powtórki każdego dnia 

Jak pomagać dzieciom, które mają 

trudności w uczeniu się matematyki? 



Koncentracja uwagi/kolejność działań 

• Podkreślaj znaki działań matematycznych 

• Stwarzaj okazje do wizualizacji zależności 

• Stosuj mnemonikę w celu zapamiętania kolejności działań (np. w 

dzieleniu pisemnym: oszacuj, pomnóż, odejmij, dopisz kolejną 

cyfrę) 

• Zachęć uczniów do zanotowania całego procesu potrzebnego do 

rozwiązania zadania tak, aby mogli się do niego odwoływać w 

czasie, gdy będą je rozwiązywać  

(Gallaway) 

Jak pomagać dzieciom, które mają 

trudności w uczeniu się matematyki? 



Język matematyki/przetwarzanie słuchowe 

• Mów wolniej 

• Dziel podawane informacje na małe fragmenty 

• Proś uczniów o opisanie tego co robią, własnymi słowami  

• Proś uczniów o przeczytanie na głos zadań przed i po wykonaniu 

obliczeń 

• Wprowadzaj zawczasu nowe słownictwo 

• Podawaj uczniom słowa kluczowe, które nakierują ich na 

właściwe działania 

• Zachęcaj uczniów do rysowania obrazków opisujących zadanie 

(Gallaway) 

Jak pomagać dzieciom, które mają 

trudności w uczeniu się matematyki? 



Aspekty społeczne i emocjonalne 

 Pamiętaj, że uczniowie chcą opanować i zapamiętać informację  

 Są sfrustrowani gdyż mają trudności z zapamiętywaniem i nie 

wiedzą, jak sobie z nimi poradzić 

 Stwórz uczniom okazję do odnoszenia sukcesów 

 Przerabiaj materiał z uczniem przed lekcją, aby zmniejszyć u 

niego poziom lęku  

 Zaakceptuj fakt, że jedna i ta sama metoda nauczania 

matematyki nie będzie skuteczna w przypadku każdego ucznia 

(Gallaway) 

Jak pomagać dzieciom, które mają 

trudności w uczeniu się matematyki? 



Jak mogę pomóc mojemu 

dziecku w domu? 



 Pomóż w organizacji - sprawdź zawartość szkolnego plecaka, 

załóż kalendarz i zapisuj w nim plan zajęć, ważnych wydarzeń itp. 

 Podziel duże zadania na mniejsze części – posługuj się prostym 

językiem i kilkoma konkretnymi przykładami 

 Proś swoje dziecko o powtórzenie własnymi słowami tego, co 

zrozumiało  

 Używaj fiszek 

Pomoc w domu 



 Zachęcaj do aktywności fizycznej 

 Istnieje pozytywna korelacja pomiędzy muzyką i matematyką 

 Niech twoje dziecko uczestniczy w grupowych zajęcia poza 

domem, aby zachęcać je do nawiązywania przyjaźni i rozwijania 

umiejętności społecznych 

 

Pomoc w domu 



Neuroplastyczność to zdolność mózgu do kształtowania się przez 

całe życie poprzez edukację i nowe doświadczenia. 

 

Współpracując ze sobą to właśnie my: rodzice, nauczyciele, 

lekarze wpływamy na rozwój wiedzy o delecji 22q11. 

 

Dzięki temu możemy wspierać nasze dzieci, uczniów, 

podopiecznych, przyjaciół z zespołem 22q11 i pomagać im 

rozwijać tkwiący w nich wielki potencjał. 

 

 

Wiedza daje nadzieję 
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