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PSTĘP 

RagaTnienie uwarunkowań efekWXwności pracX naucYXciela TocYekało Vię już 
relaWXwnie Tużej licYbX opracowań. PśróT najważniejVYXcU preTXkWorów Vukce-
Vów TXTakWXcYnXcU w VYkole VYcYególne miejVce Yajmują umiejęWności meWoTXcYne 
naucYXciela. MeWoTXka ma Wu VYcYególne YnacYenieH oferuje bowiem uYaVaTnione 
merXWorXcYnieH a naVWępnie YwerXfikowane empirXcYnie m.in. meWoTXH formX oraY 
inne śroTki oTTYiałXwań. OorYXVWanie Y WakicU VprawTYonXcU śroTków wiąże Vię  
Y icU Ynajomością nie WXlko w aVpekcie konWekVWu i możliwości icU wXkorYXVWaniaH 
ale  Wakże  icU  YaVobów  i  TeficXWów.  MYięki  Wemu  naucYXciel  TokłaTnie  wieH  w  jaki  
VpoVób naucYXć określonej cYXnności prYX uwYglęTnieniu ważnXcU YmiennXcU VX-
WuacXjnXcU i poTmioWowXcU.  

Jak powVYecUnie wiaTomoH efekWXwność TXTakWXcYna naucYXciela YależX nie 
WXlko  oT  Ynajomości  racjonalnXcU  śroTków  poVWępowania.  MoTaWkowe  wXmogi  wX-
YnacYa cYXnnikH kWórX można określić jako „Ymienność”. MoWXcYX ona m.in. wVpomnia-
nego już wXmiaru oVobnicYego (poTmioWowego)H jak i konWekVWowo-VXWuacXjnego. 
PXmiar oVobnicYX Wo prYeTe wVYXVWkim Yróżnicowanie inTXwiTualne ToWXcYące róż-
nXcU Vfer cYłowiekaH np. fiYXcYnejH moWorXcYnejH pVXcUologicYnej. ŁarTYo iVWoWne miej-
Vce Yajmuje Weż oVobnicYe Yróżnicowanie mięTYXgrupoweH wXnikające Y różnXcU faY 
roYwojowXcU grup ucYniowVkicU. R kolei wXTaje VięH że aVpekW konWekVWualno-
VXWuacXjnX jeVW YwiąYanX Y prYeTmioWem naucYaniaH bowiem Wo on warunkuje VpecX-
ficYne cYXnnościH kWóre poTejmuje ucYeń w określonXm konWekście. PrYeTmioW warun-
kuje Wakże VXWuacje cUarakWerXVWXcYne Tla nauki WXcU cYXnności.  

PXcUowanie fiYXcYneH jako prYeTmioW naucYaniaH ma niewąWpliwe Vwoją 
VpecXfikęH kWóra wXnika Y Trugiego Y wXmienionXcU aVpekWów. OonWekVW naucYania 
oraY TXnamika VXWuacji wXVWępująca poTcYaV lekcji wXcUowania fiYXcYnego VWano-
wią jej wXróżniki w aVpekcie cUarakWerXVWXki innXcU lekcji prYeTmioWowXcU.  
P YwiąYku Y WXm korYXVWanie Y merXWorXcYnie uYaVaTnionXcU proceTur meWoTXcY-
nXcU nabiera Wu jeVYcYe innego YnacYeniaH bowiem opWXmaliYacja aplikacji określo-
nXcU oTTYiałXwańH wg. prYeTVWawionego planu cUarakWerXVWXcYnego Tla naucYania 
Tanej umiejęWnościH wpłXwa Wu Wakże na innX nieYmiernie iVWoWnX cYXnnik – jeVW nim 
beYpiecYeńVWwo poTcYaV lekcji wXcUowania fiYXcYnego.   
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NfekWXwna praca naucYXciela wXmaga ciągłego TokVYWałcaniaH w VYcYególności 
TokVYWałcania meWoTXcYnego. PieTYa meWoTXcYna nieuVWannie prYXraVWa. Piąże Vię 
Wo nie WXlko Y baTaniami beYpośreTnio YwiąYanXmi Y Wą TYieTYinąH ale Wakże Y roYwo-
jem różnXcU TXVcXplin naukowXcU. PoYa WXmH że na bieżąco Vą WworYone i werXfiko-
wane nowe śroTki oTTYiałXwańH iVWnieje Wakże koniecYność moTXfikacji VWarVYXcU 
aplikacji. PXnika ona m.in. Y prYXroVWu wieTYX w innXcU TXVcXplinacU. CoraY więcej 
wiemX np. o mecUaniYmacU i VWraWegiacU naucYania rucUuH uwarunkowaniacU roY-
woju YTolności moWorXcYnXcUH pVXcUologicYnXcU VkuWkacU oTTYiałXwania niekWórXmi 
śroTkamiH fiYjologicYnXcU reakcjacU na wXViłek fiYXcYnX iWp. SWąT Weż roYwój wieTYX 
meWoTXcYnej wXYnacYonX jeVW prYeY różne cYXnniki.  

Mo roYwoju YagaTnień Y YakreVu meWoTXki nieYbęTnX jeVW jeVYcYe jeTen 
cYXnnikJ icU bieżąca werXfikacja w obVYarYe prakWXki wXcUowania fiYXcYnego. Opi-
nie naucYXcieli-prakWXków VWanowią Wu klucYowX elemenW. Są one VwoiVWXm wVkaź-
nikiem powoTYenia niekWórXcU aplikacji meWoTXcYnXcU.  

OTTając To rąk PańVWwa Wę pracęH wXrażamX naTYiejęH że pobuTYi ona To 
WwórcYej reflekVji oraY wXmianX pogląTów na WemaW różnXcU aVpekWów meWoTXki 
naucYania wXcUowania fiYXcYnego. P pracX YnajTYiecie PańVWwo opracowania 
YnanXcU polVkicU baTacYX kulWurX fiYXcYnejH w WXm meWoTXki wXcUowania fiYXcYne-
go oraY prYXkłaTowe konVpekWX lekcji. 
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