
 

 

 

Nazwa Język Scratch dla wszystkich, Scratch dla niepełnosprawnych 

(Scratch for all: Scratch4Disability) 

Wprowadzenie Technologie cyfrowe wykorzystywane w nauczaniu osób 

niepełnosprawnych są obecnie rzeczywistością we włoskich 

szkołach. Mają podwójne znaczenie: pierwsze dotyczy pomocy, 

jaką technologie informatyczne niosą ze sobą w rozwoju 

poznawczym uczniów z niepełnosprawnościami odgrywającymi 

rolę czynnika ułatwiającego naukę, drugie to możliwość 

kompensacji niektórych upośledzeń komunikacyjnych, 

motorycznych i poznawczych. 

Rodzaj zaangażowanej 

instytucji / poziom 

Kształcenia 

Instytut Szkolnictwa Wyższego, Fossano 

Nazwa zastosowanej 

metodologii 

Kodowanie 

Rodzaj prowadzącego zajęcia Edukatorzy zewnętrzni 

Używane narzędzie / 

narzędzia 

Od pewnego czasu okazało się, że technologie cyfrowe 

stosowane wśród niepełnosprawnych stanowią przewagę 

kompensacyjną w przypadku niektórych rodzajów zaburzeń: 

badacze z DSchola argumentują, że kodowanie może być nie 

tylko kompensacyjnym, ale także alternatywnym narzędziem 

przekazywania różnych koncepcji. Wizualna abstrakcja Scratcha 

pomaga uprościć procedury i rozwinąć uwagę, analizę i 

kreatywne rozwiązywanie problemów. Dzięki innej, 

przekrojowej przestrzeni działania, która niekoniecznie 

dostarcza standardowej odpowiedzi na pytanie, kodowanie 

może stać się narzędziem do wspólnego konstruowania wiedzy. 

Główne wyzwania, kluczowe 

cele i czynniki  

W tych założeniach projekt skierowany do nauczycieli, 

pedagogów i logopedów ma na celu wyszkolenie grupy osób, 

które na co dzień pracują w kontakcie z różnego rodzaju dziećmi 

niepełnosprawnymi, które chcą doświadczyć wykorzystania 

Scratcha i kodowania jako narzędzia informatycznego. do 

rehabilitacji i wyzdrowienia z określonych zaburzeń uczenia się, 

proponując badania oparte na nauce opartej na faktach. 

Wyciągnięte wnioski i 

zalecenia 

Ideą zebranych projektów jest dostarczenie modeli, do których 

można się odwoływać podczas tworzenia nowych 

dostosowanych projektów w oparciu o dyscyplinę i cechy 

ucznia. Projekt ten stara się uprościć techniczną część 

kodowania, aby nie wystraszyć nauczycieli i umożliwić im, a 
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nawet uczniom, samodzielne powtarzanie / modyfikowanie 

kodu bez problemów programistycznych, które doprowadziłyby 

do przerwania pracy. 

Kraj Włochy 

Nazwa instytucji / centrum 

edukacyjnego 

Stowarzyszenie DSchola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które 
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do 

odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 
 


