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(DIBELS Next) test

(DIBELS Next) Test służy do określenia 
poziomu umiejętności czytania dziecka    

i upewnienia się, że jest on powyżej 
granicy ryzyka (powyżej 20 percentyla), 

czyli czy dziecko nie ma problemów         
z czytaniem.



Kwalifikacja uczniów  na podstawie wyników testu (Dibels Next)
60% - dobry wskaźnik umiejętności czytania i pisania; 20% < dopuszczalny wskaźniki umiejętności czytania             
i pisania > 40%; 20% strefa ryzyka

Spośród 20% dzieci, co

najmniej u 7,7% dzieci

występują zaburzenia

w czytaniu i pisaniu,

a więc 12,3% uczniów

potencjalnego ryzyka

i tak otrzyma pomoc.



Cztery kryteria trudności ucznia w czytaniu i pisaniu:
1)stałe trudności w nauce czytania i pisania odpowiednie do wieku ucznia. Trudności
utrzymują się i nie znikają, mimo stosowania ukierunkowanych działań wspierających
prowadzonych przez specjalistę przez co najmniej 6 miesięcy;

2)trudności w czytaniu i pisaniu u dziecka zostały ocenione za pomocą standaryzowanego
testu osiągnięć w zakresie czytania i pisania, stwierdzającego wyniki znacznie niższe niż
średnia dla dzieci w danym wieku

3) trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się zwykle już w pierwszych latach nauki,

4) zaburzeń w zakresie czytania i pisania nie diagnozuje się w przypadku bardzo niskiego
poziomu zdolności intelektualnych. IQ<70;

• wystąpiły długotrwałe opóźnienia szkolne;

• ma zaburzenia sensoryczne;

• wystąpiły długotrwałe opóźnienia szkolne;

• stwierdzono niewystarczającą znajomość języka lub stan psychospołeczny dziecka,
dziecko nie otrzymało odpowiedniego nauczania i wsparcia.



Acadience TM can be used for several purposes:
Łotewska wersja Dibels Next
badająca umiejętność czytania   
i pisania:
Pomaga zapobiegać wykluczeniu 
dzieci zagrożonych brakiem 
wystarczającego poziomu 
umiejętności czytania i pisania.
Określa te obszary umiejętności 
dziecka, które w większym stopniu 
zachęcają je do czytania i pisania.

Ułatwia monitorowanie postępów 
w czytaniu i pisaniu osób 
otrzymujących dodatkowe 
wsparcie.

Może służyć do kontroli 
skuteczności szkolnego systemu 
wspomagania nauki.



Specyficzne zaburzenia umiejętności czytania.

Zaburzenia czytania (umiejętności) charakteryzują się:

• deficytem dokładności czytania wyrazów; 

• deficytem płynności (szybkości) czytania; 

• deficytem świadomości. 



Są dostępne 3 książki:

1. AcadienceTM (DIBELS Next) podręcznik do testu z języka
łotewskiego: przeprowadzanie w środowisku komputerowym,
monitorowanie i interpretacja

2. Rozwój umiejętności czytania i pisania u uczniów klas 4-6
w pomiarach AcadienceTM (DIBELS Next) i skuteczność interwencji.

3. Promowanie umiejętności czytania i pisania: zajęcia interwencyjne
w kontekście testu AcadienceTM (DIBELS Next). Załączniki: Warsztat
zajęć promujących umiejętność czytania i pisania (część I i II).
Stymulator zajęć promujących umiejętność czytania i pisania książka
literowa oraz zestaw gier do lekcji promujących umiejętność czytania
i pisania (kolor).



Zestaw systemu oceniania i promowania umiejętności 
czytania i pisania:

Zestaw do nauki czytania

i pisania zawiera odpowiedzi, w

jaki sposób dzieci, u których

zauważono już trudności

w czytaniu i pisaniu, mogą

otrzymać intensywne wsparcie

w promowaniu umiejętności

czytania i pisania.



Etapy promocji umiejętności czytania i pisania:
Fonologia, Fonika, Sylaby, Wyrazy, Zdania, Tekst: 
płynność czytania; rozumienie czytanego tekstu

Fonologia
Fonika

Sylaby Wyrazy

Zdania

Tekst: 

płynność 

czytania; 

rozumienie 

czytanego 

tekstu



Wspieranie celu lekcji
• Promowanie poszczególnych komponentów

umiejętności czytania w określonym
porządku logicznym i w określonych
kontekstach, z uwzględnieniem ich związku
z określonymi procesami poznawczymi

• Np. świadomość fonologiczna - nazwanie
pierwszej głoski, usłyszenie i nazwanie
wyrazu z określoną głoską w zdaniu,
samodzielne analizowanie wyrazów
z określoną głoską. Słowa z pozycją
dźwiękową na początku lub na końcu
wyrazu.

• Prowadząc trening świadomości
fonologicznej (słuchowo, po usłyszeniu),
należy jednocześnie wspierać motywację
dzieci do działania.

• Monitorowanie postępów.

• Obserwowanie postępu trzy razy w roku.



Zasada - zadania łatwiejsze i trudniejsze
Labirynty kapitalizacji - Formy wielkich i małych liter



Precyzyjne rozróżnianie i czytanie dużych I małych liter



Precyzyjne czytanie rzędów sylab pisanych 
dużymi lub małymi literami



Literowe lotto



Wizualizacje zestawu gier:
Promocja liter - znajomość dźwięków, Wielkie litery, małe litery - puzzle. Rysunki liter 
w maskach.



Pary wielkich, małych liter.
Linijka z dużymi, małymi literami.



Pary wielkich, małych liter.
Kółka z wielkich, małych liter oraz kółka z brakującą literą.



Czytanie ze zrozumieniem
• Podnieś świadomość tego, co czytasz,

używając zadań, które tworzą kolorowy
obraz jako pomoc wizualną.

• Stosuj zdania o stopniowej długości
i złożoności .

• Podawaj kilka opcji odpowiedzi, aby
wytrenować zrozumienie bardziej
złożonych zdań.

• W celu pobudzenia zainteresowania
dzieci i pozytywnego zaangażowania
emocjonalnego wybieraj zadania, które
tworzone są w formie gier.

• Większość zadań wykonuje się poprzez
głośne czytanie i odpowiadanie, ale
ostatnie zadanie musi być zawsze
wykonane samodzielnie.



Czytanie ze zrozumieniem



Czytanie ze zrozumieniem



Dziękuję


