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Wstęp

Edukacja, rozumiana jako istotne narzędzie integralnego rozwoju jednostki i spo-
łeczności, jest odzwierciedleniem wielu współczesnych problemów i zagadnień 
społecznych. Jeśli jest traktowana jako podstawowe prawo człowieka, staje się 
wartością umożliwiającą osiągnięcie wysokiej jakości życia. W perspektywie kon-
trastów społecznych, widocznych również w jakości usług oświatowych, szczegól-
nie ważnym i zarazem trudnym zadaniem jest zapewnienie równego dostępu do 
edukacji i udziału w niej społecznościom wymagającym odrębnych szkolnych 
uwarunkowań dydaktycznych i organizacyjnych, doświadczającym nierówności 
ze względu na ekonomiczną, społeczną, kulturową odmienność warunków życia 
czy specyficzne potrzeby rozwoju, dążenia, żywione marzenia i aspiracje. 

Rodzi to wiele utrudnień w sferze usług oświatowych, oferowanych w placów-
kach pracujących według modelu włączającego. Szkoły te powinny przeciwsta-
wiać się nierównościom rozwijania i wykorzystania potencjału intelektualnego 
oraz społecznego uczniów zdolnych i uzdolnionych, doświadczających trudności 
adaptacyjnych niedostosowanych społecznie, uchodźczych, cudzoziemskich 
i reemigrujących, odmiennych somatycznie i rozwojowo: z niepełnosprawnością 
intelektualną, ruchową, z dysfunkcją wzroku, słuchu, uczniów głuchoniewidomych 
o wysokim poziomie funkcjonowania, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 
i z trudnościami zachowania, z przewlekłą chorobą, z zaburzeniami emocjonalnymi 
i psychicznymi, z zaburzeniami mowy, z autystycznym spektrum zaburzeń. 

Materiały dydaktyczne, które Państwu prezentujemy, w swoim podstawowym 
założeniu mają stanowić wsparcie w realizacji głównego celu projektu „Podno-
szenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogól-
nodostępnych”, realizowanego na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w ramach konkursu nr RPMA.10.03.
04-IP-14-004/15, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4. 
Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych, RPO WM 2014-2020, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny). 
W ramach projektu prowadzone są studia podyplomowe o tej samej nazwie, z wy-
korzystaniem innowacyjnego programu kształcenia na wzór wiodących systemów 
włączających krajów wysokorozwiniętych, w wyniku którego wzrosną: wiedza, 
umiejętności i kompetencje społeczne nauczycieli szkół ogólnodostępnych. 
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Przedmiotem analiz zebranych w materiałach dydaktycznych, które odda-
jemy w Państwa ręce, są specjalne potrzeby edukacyjne uczniów odmiennych 
rozwojowo i kulturowo, kształcących się w szkołach powszechnych. Nauczycielom 
i wychowawcom potrzebne sią dodatkowe kwalifikacje wspierania edukacji i re-
habilitacji uczniów wymagających specjalnego podejścia edukacyjno-socjo-tera-
peutycznego, w warunkach szkolnictwa ogólnodostępnego. Pedagodzy nabędą 
wiedzę w zakresie znajomości specyficznych utrudnień poznawczych, możliwości 
rozwojowych, potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE); 
w zakresie organizacji, dydaktyki i metodyk szczegółowych; znajomości alterna-
tywnych i wspomagających metod komunikacji; adaptacji otoczenia fizycznego; 
technologii wspomagających edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością 
oraz adaptacji pomocy dydaktycznych; w zakresie różnych form dodatkowego 
wsparcia ucznia z SPE (orientacji w przestrzeni i bezpiecznego poruszania się, terapii 
zajęciowej, treningu zastępowania agresji); stosowania strategii wspomagających 
integrację społeczną uczniów; współpracy specjalistów i nauczycieli; technik 
twórczego uczenia się, zapamiętywania i motywowania. 

Powyżej wymienione aspekty dotyczące realizacji modelu włączającego stały 
się przedmiotem refleksji Autorów, którzy mają nadzieję, iż okażą się one źródłem 
wiedzy i refleksji zarówno dla teoretyków, jak i dla praktyków edukacji inkluzyjnej. 
Lektura niniejszej publikacji może znacząco przybliżyć problematykę wspierania 
rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zachęcić do wprowa-
dzania nowych metod pracy i zainspirować do przeformułowania niektórych 
dotychczasowych sposobów postrzegania tych zagadnień. 

Marzena Dycht

Edukacja włączająca uczniów  
ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w Polsce 

prof. UKSW dr hab. Marzena Dycht 

Edukacja 
włączająca 

 Założeniem edukacji włączającej jest 
rozszerzenie uczestnictwa w powszechnej 
edukacji (wprowadzenie uczniów z SPE 
do szkół ogólnodostępnych). 

 Celem jest poszerzenie dostępu do 
edukacji, promocja pełnego 
uczestnictwa w systemie kształcenia 
wszystkich uczniów, szczególnie tych 
narażonych na wykluczenie, 
propagowanie możliwości realizacji przez 
tych uczniów własnego potencjału. 

Z edukacją inkluzyjną mamy do 
czynienia wówczas, gdy dziecko             
o odmiennym rozwoju czy 
odmiennych potrzebach trafia do 
ogólnodostępnej szkoły, gotowej na 
przyjęcie każdego ucznia, bez 
względu na jego różnice 
indywidualne. 
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 Każdy uczeń traktowany jest jak indywidualność ze swoimi specyficznymi 
potrzebami edukacyjnymi. O ile w ramach filozofii edukacji integracyjnej 
małe dziecko miało przystosowywać się do uwarunkowań szkolnych, o tyle 
filozofia edukacji inkluzyjnej eksponuje potrzebę przystosowywania 
środowiska szkolnego do potrzeb wszystkich dzieci. (Lechta 2010, s. 325) 

„Szkoła dla wszystkich” 

Stara się zapewnić 
wszystkim dzieciom 
dostęp do pełnego 
zakresu szans 
społecznych  
i edukacyjnych. 

 Wyraża tym samym głęboki szacunek 
dla różnorodności i indywidualności 
każdego ucznia.  

 Odrębność staje się w takich 
warunkach bogactwem dla całej 
społeczności szkolnej.  

 Szkoły otwarte i przyjazne 
społeczności, które budują 
społeczeństwo włączające  
i zapewniają skuteczne kształcenie, 
gwarantują sukces edukacyjny 
szerokiemu gronu uczniów, zwłaszcza 
tym podatnym na wykluczenie. 

 

Szkoła kierująca się humanizmem 
edukacyjnym  

Placówki włączające 

 W klasach uczniowie z SPE i uczniowie 
sprawni uczą się razem. 

 Opracowywane programy nauczania 
umożliwiają naukę i udział w zajęciach 
szkolnych wszystkim uczniom. 

 Podstawą wspierania są indywidualne 
profile rozwojowe uczniów, stanowiące 
podstawę do opracowania indywidualnych 
programów edukacyjno-terapeutycznych 
(IPET). 

 Program nauczania dla wszystkich, ale cele, 
zasady dostosowane do kompetencji 
poszczególnych uczniów, będących              
w sferze ich najbliższego rozwoju (teoria 
Wygotskiego), metody, formy i tempo 
nauczania – zmodyfikowane. 

 Obok oceniania uniwersalnego – ocenianie 
włączające (zorientowane na 
wspomaganie procesu uczenia się 
wszystkich uczniów). 

Przedszkola i szkoły ogólnodostępne  

 Art. 32 i 70 Konstytucji RP, a także zapisy ustawy o systemie oświaty z 7 września 
1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), które gwarantują wszystkim 
uczniom równe szanse rozwoju edukacyjnego i informują o możliwościach tworzenia 
właściwych warunków uczenia się. 

 Rozporządzenie MEN z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1113), które określa organizację kształcenia włączającego, 
wprowadza obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami              
w zakresie pedagogiki specjalnej. 

 Zmiany prawne dotyczące udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-               
-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 
wprowadzone mocą rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 
532), zwiększają szansę otwarcia szkolnictwa powszechnego na potrzeby dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 Rozporządzenie MEN z 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013 r. poz. 1257). Zapisy te określają warunki 
realizacji społecznego modelu rehabilitacji już w odniesieniu do małych dzieci. 
Istotną zmianą w stosunku do możliwości stosowania środków wczesnego 
wspomagania jest możliwość powoływania zespołów wczesnego wspomagania             
w innych formach wychowania przedszkolnego – na bazie rozwoju usług wczesnej 
interwencji obniżał się więc będzie wiek dzieci otrzymujących kompleksową, 
specjalistyczną pomoc. Rozwój instytucji i zespołów wczesnej interwencji stworzy 
szansę realnego funkcjonowania idei włączania już na poziomie przedszkola.  

Edukacja włączająca w Polsce jest stanem prawnym – 
obowiązujące akty prawne:  
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Kształcenie włączające 
 Wady Zalety 

 heterogeniczność 
zespołu klasowego;  

 konieczność 
znacznego 
różnicowania metod 
pracy i wymagań; 

 generowanie 
wysokiego poziomu 
stresu u dzieci  
i nauczycieli. 

 zespołowe współdziałanie specjalistów  
w procesie diagnozowania, 
zaspokajania specjalnych potrzeb 
ucznia z SPE, monitorowania osiągnięć 
ucznia; 

 skuteczna współpraca z rodzicami 
ucznia, organami samorządowymi 
gminy, poradnią psychologiczno-            
-pedagogiczną; 

 umożliwia częsty kontakt dzieci  
o zaburzonym i prawidłowym rozwoju, 
pozostanie w naturalnym środowisku 
rodzinnym, podnoszenie u dzieci 
niepełnosprawnych poziomu 
motywacji, aktywności życiowej              
i sprawności komunikacyjnej. 

Edukacja inkluzyjna (Booth, Ainscow 2011) 

 Równe traktowanie i obdarzanie szacunkiem wszystkich uczniów i pracowników szkoły. 
 Zwiększanie uczestnictwa uczniów w kulturze, w programie nauczania i w społeczności 

szkolnej oraz zmniejszanie zjawiska wykluczenia w tych obszarach. 
 Przekształcenie kultury organizacyjnej, a także sposobu funkcjonowania i praktyki 

szkolnej w taki sposób, by uwzględniały one zróżnicowanie uczniów w danej 
społeczności. 

 Zmniejszanie barier w procesie edukacji w odniesieniu do wszystkich uczniów, a nie tylko 
w przypadku uczniów niepełnosprawnych lub uczniów ze „szczególnymi potrzebami 
edukacyjnymi”. 

 Wykorzystanie doświadczeń innych w usuwaniu barier w dostępie do edukacji uczniów  
z różnych środowisk, wprowadzenie zmian korzystnych dla większej liczby uczniów. 

 Postrzeganie zróżnicowania uczniów jako bogactwa, zasobu wspomagającego naukę, 
a nie jako problemu, który należy rozwiązać. 

 Przyznanie uczniom prawa do nauki w miejscu swojego zamieszkania. 
 Poprawa warunków organizacji pracy szkół zarówno dla pracowników, jak i dla 

uczniów. 
 Podkreślenie roli szkoły w budowaniu lokalnej społeczności oraz rozwoju wartości,           

a także w zwiększaniu osiągnięć edukacyjnych. 
 Propagowanie współpracy pomiędzy szkołami i lokalnymi społecznościami. 
 Świadomość, że inkluzja i wyrównywanie szans edukacyjnych to ważny aspekt polityki 

włączającej oraz wyrównywania szans życiowych w społeczeństwie. 
 

 

 Różnorodność jest normalna, inkluzja staje się czymś oczywistym. 

 Nie dominuje już zasada homogeniczności, wręcz przeciwnie, aplikuje się tu 
zasadę heterogeniczności – grupa uczniów, którzy mają zróżnicowane 
potrzeby indywidualne. 

 Nauczyciel szkoły powszechnej nie jest już zobligowany do osiągania ze 
wszystkimi uczniami tego samego standardu kształcenia. 

System inkluzyjny 

Uczniowie z SPE w szkole 
ogólnodostępnej (MEN 2010) 

 z niepełnosprawnością (wzroku, słuchu, ruchu, z wieloraką 
niepełnosprawnością); 

 z odmienną specyfiką funkcjonowania poznawczo-                              
-percepcyjnego (dzieci o wyższych możliwościach 
intelektualnych: wybitnie zdolne i uzdolnione lub niższych                     
niż przeciętne: z niepełnosprawnością intelektualną,                                 
z trudnościami w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, 
dysortografia, dyskalkulia); 

 z autystycznym spektrum zaburzeń i z zespołami 
psychozopodobnymi; 

 z przewlekłą chorobą; 

 z zaburzeniami mowy; 

 niedostosowani społecznie lub zagrożeni, zaniedbani 
środowiskowo; 

 doświadczający trudności adaptacyjnych związanych  
z różnicami kulturowymi. 

 

Rozpoznanie tych potrzeb pozwala na właściwy dobór metod, 
środków i oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, prowadzący 
do zaspokojenia potrzeb, a tym samym stworzenia optymalnych 
warunków rozwoju intelektualnego i osobowościowego. 

• nie dotyczy tylko dzieci  
z niepełnosprawnością; 

• odnosi się do wszystkich uczniów 
wymagających określonego 
wsparcia; 

• zastępuje dotychczasową jakość 
kategoryzowania i etykietowania 
dzieci poprzez nazywanie 
niepełnosprawności; 

• zgodność z konwencją ONZ  
w sprawie inkluzji (2006) – uznaje się 
najszerszą kategorię rozumienia 
populacji dzieci, akceptującą 
różnorodność ze względu na płeć, 
narodowość, rasę, język ojczysty, 
środowisko społeczne, status 
ekonomiczny, poziom osiągnięć                   
czy sprawność organizmu.  



Edukacja włączająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce

13

Kształcenie włączające 
 Wady Zalety 

 heterogeniczność 
zespołu klasowego;  

 konieczność 
znacznego 
różnicowania metod 
pracy i wymagań; 

 generowanie 
wysokiego poziomu 
stresu u dzieci  
i nauczycieli. 

 zespołowe współdziałanie specjalistów  
w procesie diagnozowania, 
zaspokajania specjalnych potrzeb 
ucznia z SPE, monitorowania osiągnięć 
ucznia; 

 skuteczna współpraca z rodzicami 
ucznia, organami samorządowymi 
gminy, poradnią psychologiczno-            
-pedagogiczną; 

 umożliwia częsty kontakt dzieci  
o zaburzonym i prawidłowym rozwoju, 
pozostanie w naturalnym środowisku 
rodzinnym, podnoszenie u dzieci 
niepełnosprawnych poziomu 
motywacji, aktywności życiowej              
i sprawności komunikacyjnej. 

Edukacja inkluzyjna (Booth, Ainscow 2011) 

 Równe traktowanie i obdarzanie szacunkiem wszystkich uczniów i pracowników szkoły. 
 Zwiększanie uczestnictwa uczniów w kulturze, w programie nauczania i w społeczności 

szkolnej oraz zmniejszanie zjawiska wykluczenia w tych obszarach. 
 Przekształcenie kultury organizacyjnej, a także sposobu funkcjonowania i praktyki 

szkolnej w taki sposób, by uwzględniały one zróżnicowanie uczniów w danej 
społeczności. 

 Zmniejszanie barier w procesie edukacji w odniesieniu do wszystkich uczniów, a nie tylko 
w przypadku uczniów niepełnosprawnych lub uczniów ze „szczególnymi potrzebami 
edukacyjnymi”. 

 Wykorzystanie doświadczeń innych w usuwaniu barier w dostępie do edukacji uczniów  
z różnych środowisk, wprowadzenie zmian korzystnych dla większej liczby uczniów. 

 Postrzeganie zróżnicowania uczniów jako bogactwa, zasobu wspomagającego naukę, 
a nie jako problemu, który należy rozwiązać. 

 Przyznanie uczniom prawa do nauki w miejscu swojego zamieszkania. 
 Poprawa warunków organizacji pracy szkół zarówno dla pracowników, jak i dla 

uczniów. 
 Podkreślenie roli szkoły w budowaniu lokalnej społeczności oraz rozwoju wartości,           

a także w zwiększaniu osiągnięć edukacyjnych. 
 Propagowanie współpracy pomiędzy szkołami i lokalnymi społecznościami. 
 Świadomość, że inkluzja i wyrównywanie szans edukacyjnych to ważny aspekt polityki 

włączającej oraz wyrównywania szans życiowych w społeczeństwie. 
 

 

 Różnorodność jest normalna, inkluzja staje się czymś oczywistym. 

 Nie dominuje już zasada homogeniczności, wręcz przeciwnie, aplikuje się tu 
zasadę heterogeniczności – grupa uczniów, którzy mają zróżnicowane 
potrzeby indywidualne. 

 Nauczyciel szkoły powszechnej nie jest już zobligowany do osiągania ze 
wszystkimi uczniami tego samego standardu kształcenia. 

System inkluzyjny 

Uczniowie z SPE w szkole 
ogólnodostępnej (MEN 2010) 

 z niepełnosprawnością (wzroku, słuchu, ruchu, z wieloraką 
niepełnosprawnością); 

 z odmienną specyfiką funkcjonowania poznawczo-                              
-percepcyjnego (dzieci o wyższych możliwościach 
intelektualnych: wybitnie zdolne i uzdolnione lub niższych                     
niż przeciętne: z niepełnosprawnością intelektualną,                                 
z trudnościami w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, 
dysortografia, dyskalkulia); 

 z autystycznym spektrum zaburzeń i z zespołami 
psychozopodobnymi; 

 z przewlekłą chorobą; 

 z zaburzeniami mowy; 

 niedostosowani społecznie lub zagrożeni, zaniedbani 
środowiskowo; 

 doświadczający trudności adaptacyjnych związanych  
z różnicami kulturowymi. 

 

Rozpoznanie tych potrzeb pozwala na właściwy dobór metod, 
środków i oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, prowadzący 
do zaspokojenia potrzeb, a tym samym stworzenia optymalnych 
warunków rozwoju intelektualnego i osobowościowego. 

• nie dotyczy tylko dzieci  
z niepełnosprawnością; 

• odnosi się do wszystkich uczniów 
wymagających określonego 
wsparcia; 

• zastępuje dotychczasową jakość 
kategoryzowania i etykietowania 
dzieci poprzez nazywanie 
niepełnosprawności; 

• zgodność z konwencją ONZ  
w sprawie inkluzji (2006) – uznaje się 
najszerszą kategorię rozumienia 
populacji dzieci, akceptującą 
różnorodność ze względu na płeć, 
narodowość, rasę, język ojczysty, 
środowisko społeczne, status 
ekonomiczny, poziom osiągnięć                   
czy sprawność organizmu.  



Marzena Dycht

14

Pojęcie psychopatologii – 
norma vs patologia 

 Psychopatologia, inaczej psychologia zaburzeń, to dziedzina psychologii klinicznej dotycząca teoretycznych założeń 
zaburzeń psychicznych. Opiera się na definicji zaburzenia psychicznego, czyli nienormalności.  

 W zakresie zaburzeń psychicznych różnica między zdrowiem i chorobą jest często ilościowa. Drobne, krótkotrwałe, 
przejściowe nieprawidłowości w funkcjonowaniu, w odróżnieniu od długotrwałych objawów chorobowych, zdarzają się             
u ludzi zdrowych (lęki, napięcia, smutek, przelotne natręctwa). W przeciwieństwie do tego objawy kliniczne stanowią 
przejawy złożonego procesu chorobowego.  

 Wśród elementów definiujących pojęcie nienormalności znajdują się: cierpienie, nieprzystosowanie, irracjonalność                       
i dziwaczność, nieprzewidywalność i brak kontroli, rzadkość i niekonwencjonalność, dyskomfort obserwatora, naruszanie 
norm społecznych (Seligmann).  

 Człowiek jest jednostką psychosomatyczną i duchową. Poszczególne sfery funkcjonowania jednostki wpływają na siebie             
i wzajemnie się uzupełniają. W związku z powyższym obszary zaburzeń psychicznych dotyczą:  

 dysfunkcji somatycznych (zaburzenia snu, oddychania, krążenia, drżenia rąk i nóg, objawy żołądkowo-jelitowe, sercowo-            
-naczyniowe, moczowo-płciowe, skórne, bólowe); 

 zaburzeń przeżywania (lęk, niepokój, obniżony nastrój, apatia, utrata poczucia własnej wartości, sensu życia); 

 zaburzeń zachowania (kompulsje, impulsywność, agresja, kradzieże, zachowania opozycyjno-buntownicze, hazard). 
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z 2015 r. poz. 1113). 

 Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

Wzorce do realizacji idei edukacji włączającej (Głodkowska 2010) 

WZORZEC I: EDUKACJA Z RÓWNYM PRAWEM DOSTĘPU. Każde dziecko – sprawne i z niepełnosprawnością, z trudnościami 
w uczeniu się i dziecko szczególnie uzdolnione – ma równe prawo do korzystania z edukacji. 

WZORZEC II: EDUKACJA ZRÓŻNICOWANA. Zróżnicowanie potrzeb i możliwości uczniów jest wskazaniem do budowania 
edukacji zróżnicowanej dla wszystkich. 

WZORZEC III: EDUKACJA DO UCZESTNICZENIA. Ważne jest tworzenie warunków przynależności wszystkich uczniów do 
społeczności szkolnej, klasowej, rówieśniczej. 

WZORZEC IV: EDUKACJA DIAGNOSTYCZNA. Diagnoza ogólnego i edukacyjnego rozwoju ucznia powinna być podstawą 
jego kształcenia. 

WZORZEC V: EDUKACJA KU PODMIOTOWOŚCI. Relacje dialogowe w środowisku edukacji, dbałość o kształtowanie 
samodzielności ucznia, możliwości podejmowania decyzji. 

WZORZEC VI: EDUKACJA W PRZESTRZENI INTEGRUJĄCEJ. Budowanie kontekstów kształcenia uwzględniających to, co 
łączy, a nie to, co dzieli. 

WZORZEC VII: EDUKACJA W HARMONIZOWANIU. Tworzenie warunków współgrania wszystkich podmiotów edukacji              
i pozostałych elementów procesu kształcenia. 

WZORZEC VIII: EDUKACJA PROFESJONALNA. Kształcenie uczniów z SPE musi być prowadzone przez profesjonalnie 
przygotowanych specjalistów. 

WZORZEC IX: EDUKACJA WYZWALAJĄCA. Kształcenie uczniów z SPE pomaga im być autorami swojego życia. 

WZORZEC X: EDUKACJA Z OPTYMIZMEM PEDAGOGICZNYM. Nadzieja na rozwój każdego ucznia, także z najcięższymi 
postaciami niepełnosprawności, to podstawowe założenie kształcenia specjalnego. 
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jego kształcenia. 

WZORZEC V: EDUKACJA KU PODMIOTOWOŚCI. Relacje dialogowe w środowisku edukacji, dbałość o kształtowanie 
samodzielności ucznia, możliwości podejmowania decyzji. 

WZORZEC VI: EDUKACJA W PRZESTRZENI INTEGRUJĄCEJ. Budowanie kontekstów kształcenia uwzględniających to, co 
łączy, a nie to, co dzieli. 

WZORZEC VII: EDUKACJA W HARMONIZOWANIU. Tworzenie warunków współgrania wszystkich podmiotów edukacji              
i pozostałych elementów procesu kształcenia. 

WZORZEC VIII: EDUKACJA PROFESJONALNA. Kształcenie uczniów z SPE musi być prowadzone przez profesjonalnie 
przygotowanych specjalistów. 

WZORZEC IX: EDUKACJA WYZWALAJĄCA. Kształcenie uczniów z SPE pomaga im być autorami swojego życia. 

WZORZEC X: EDUKACJA Z OPTYMIZMEM PEDAGOGICZNYM. Nadzieja na rozwój każdego ucznia, także z najcięższymi 
postaciami niepełnosprawności, to podstawowe założenie kształcenia specjalnego. 
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Patologia rodzinna a zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży 
w kontekście teorii przywiązania 

Przywiązanie – dążenie małych dzieci do przebywania w fizycznej bliskości pewnych osób i do poczucia bezpieczeństwa w ich obecności 
(Harwas-Napierała, Trempała 2014).  

Przywiązanie powstaje w wyniku zaspokojenia potrzeb i stanowi podstawę wszelkich relacji interpersonalnych w późniejszych latach życia 
człowieka. 

Dopiero w latach 40. i 50. XX w. zwrócono uwagę na negatywny wpływ, jaki wywiera na rozwój dziecka utrata opieki ze strony matki                        
w wyniku takich wydarzeń jak: długotrwałe przebywanie dziecka w instytucjach (szpital, całodobowy żłobek), częste zmiany osoby 
podejmującej się zastępczej opieki nad dzieckiem, śmierć matki, oddzielenie od matki w następstwie rozwodu, odrzucenie lub utrata miłości 
rodzicielskiej wywołana urodzeniem rodzeństwa lub depresją matki. 

Style przywiązania 

 ufny/bezpieczny 

 unikający 

 lękowo-ambiwalentny 

 zdezorganizowany. 

 

 

 

  STYLE PRZYWIĄZANIA A ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA 

 ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE DZIECIŃSTWA 

 reaktywne zaburzenia zachowania; 

 zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zachowania agresywne wobec rodziców i rówieśników, brak 
posłuszeństwa wobec rodziców i wychowawców w okresie wczesnego i średniego dzieciństwa → 
styl unikający;  

 skłonność do wycofywania się z relacji z rówieśnikami, poczucie samotności, występowanie 
zaburzeń podwyższonego niepokoju, zaburzenia tożsamości płci → styl ambiwalentny. 

 ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE DORASTANIA 

 cechy osobowości paranoidalnej, osobowości narcystycznej, osobowości antyspołecznej, 
zachowania antyspołeczne, zaburzenia odżywiania, zażywanie narkotyków, wcześniejsze inicjacje 
seksualne → styl unikający;  

 zaburzenia depresyjne, zaburzenia podwyższonego niepokoju, osobowość unikająca → styl 
ambiwalentny; 

 osobowość typu borderline, podejmowanie prób samobójczych → styl zdezorganizowany.  

 

 

 

Dziecko radzące sobie i przeżywające trudności rozwojowe 

  

  

 SFERA SAMOKONTROLI 
 

 

 

 

 

 

 

         

         

                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                      

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Bloomquist  M.L. (2011). Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami 
problemowymi. Kraków: Wyd. UJ. 

 
 

WIEK DZIECKO RADZĄCE SOBIE DZIECKO Z TRUDNOŚCIAMI 

Okres niemowlęcy/  
poniemowlęcy 

Spokojne/mało 
wymagające i wrażliwe na 
oddziaływania rodzica 
Dające opanować 
zachowania „okropnego 
dwulatka” 

Drażliwe/kapryśne i/lub 
niewrażliwe na 
oddziaływania rodziców 
Wybuchy złości i lęki 

Okres przedszkolny Słucha poleceń opiekuna 
Przestrzega reguł 

Nie słucha poleceń 
opiekuna 
Nie przestrzega reguł 

Okres szkolny Zwykle refleksyjne: myśli, 
zanim coś zrobi 
Denerwuje się, ale potrafi 
się uspokoić 

Zwykle impulsywne 
Bardzo się denerwuje                 
i przesadnie reaguje                  
na stres 

Okres adolescencji Nadal radzi sobie z silnymi 
emocjami  
Zdaje sobie sprawę                             
z własnych zachowań i ich 
wpływu na innych 

Częste wybuchy gniewu 
lub napady lęku  
Nie zdaje sobie sprawy                     
z własnych zachowań                    
i ich wpływu na innych  

WIEK DZIECKO RADZĄCE SOBIE DZIECKO Z TRUDNOŚCIAMI 

Okres niemowlęcy/ 
poniemowlęcy 

Ufnie przywiązane 
Bawi się z innymi dziećmi 
Przejawia zachowania 
prospołeczne 

Nieufnie przywiązane 
Bawi się samo 

Okres przedszkolny W większości pozytywne 
interakcje z rodzicami 
Akceptowane przez 
rówieśników wywierających 
pozytywnych wpływ 

W większości negatywne 
interakcje z rodzicami 
Odrzucane lub 
lekceważone przez 
rówieśników wywierających 
pozytywny wpływ 

Okres szkolny Dobre umiejętności 
społeczne (potrafi 
współpracować z innymi, 
dzieli się, wyraża swoje 
uczucia) 

Słabe umiejętności 
społeczne  
(nie współpracuje, dąsa się, 
jest skąpe) 
W większości negatywne 
relacje interpersonalne 

Okres adolescencji Liczy się z myślami                       
i uczuciami innych  
Rozwija zainteresowania 
Tworzy związki miłosne 
„odrywa się” od rodziny 
zachowując pozytywne                      
z nimi relacje  

Nie liczy się z myślami 
uczuciami innych  
Angażuje się                                    
w negatywne zachowania                        
z rówieśnikami (używki, 
wagary) 
Odrzuca rodzinę 
Niezdrowe związki miłosne  

Dziecko radzące sobie powinno opanować zadania rozwojowe w sferze: samokontroli, relacji społecznych, emocji, 
nauki w szkole.  

SFERA RELACJI SPOŁECZNYCH 

Przyczyny zaburzeń psychicznych 

 Czynniki predysponujące – mające wpływ na rozwijającą się osobowość: 

 genetyczne, wrodzone, biologiczne;  

 sytuacja rodzinna (złe wzorce, odwrócone role „ojciec–matka”, „rodzice–dzieci”, zła atmosfera 
emocjonalna w rodzinie, brak bezpieczeństwa, akceptacji, miłości, kryzysy). 

 Czynniki wyzwalające – silne przeżycia, odczuwane jako zagrażające, działające jak 
mechanizmy „spustowe”: 

 stres, choroby, wypadki, śmierć kogoś bliskiego, sytuacje kryzysowe, wydarzenia traumatyczne. 

 Czynniki podtrzymujące – niepozwalające na powrót do normy, dające przystęp objawom: 

 niesatysfakcjonująca, stresująca praca (mobbing), trwanie w nieudanym związku, niemożność 
odseparowania się od rodziców, czerpanie korzyści z choroby. 

SFERA EMOCJI SFERA NAUKI W SZKOLE  

WIEK DZIECKO RADZĄCE SOBIE DZIECKO Z TRUDNOŚCIAMI 

Okres niemowlęcy/  
poniemowlęcy 

Na ogół zadowolone                    
i radosne  
Przejawia szeroki zakres 
emocji podstawowych 
Wyraża wiele emocji 
poprzez zabawę 
 

Na ogół kapryśne                         
i drażliwe 
Przejawia negatywne 
emocje podstawowe 
Wyraża negatywne emocje 
poprzez zabawę 

Okres przedszkolny Wyraża proste uczucia                
do innych  
Często występują lęki 

Nie wyraża swoich uczuć 
Często występują lęki  

Okres szkolny Przezwycięża większość 
lęków 
Rozumie i wyraża emocje 
złożone 
Pojawia się pozytywny 
obraz Ja 
Wiele pozytywnych                       
i konstruktywnych myśli                   
na temat siebie i innych 

Lęki utrzymują się  
Nie rozumie i nie wyraża 
emocji złożonych  
Pojawia się negatywny 
obraz Ja 
Negatywne                                      
i niekonstruktywne myśli              
na swój temat i innych  

Okres adolescencji Na ogół pozytywne                     
i konstruktywne myśli                  
na temat siebie i innych  
Na ogół szczęśliwe                      
i zadowolone 

Na ogół negatywne                       
i niekonstruktywne myśli              
na temat siebie i innych  
Na ogół przygnębione, 
lękliwe/gniewne  

WIEK DZIECKO RADZĄCE SOBIE DZIECKO Z TRUDNOŚCIAMI 

Okres niemowlęcy/  
poniemowlęcy 

Eksploruje otoczenie 
Wykazuje ciekawość                       
i dociekliwość 

Boi się otoczenia 
Unika nowych sytuacji 

Okres przedszkolny Lubi przeglądać książki 
Przystosowane do 
warunków przedszkolnych  

Nadmiernie 
zainteresowane telewizją               
i grami video  
Słabe przystosowanie                 
do warunków 
przedszkolnych  

Okres szkolny Ekscytuje się nauką 
Koncentruje się i wytrwale 
wykonuje zadania 
Kończy zadaną pracę 
Dba o porządek i przybory 
szkolne 
Systematycznie odrabia 
lekcje 

Obojętny stosunek do 
szkoły 
Nie uważa, nie kończy 
zadań 
Nie odrabia pracy 
domowej 
Nie dba o porządek                          
i przybory szkolne 
Nie lubi szkoły 
 

Okres adolescencji Rozwija szczególne 
umiejętności                                                                                        
i zainteresowania 
Angażuje się w 
planowanie kariery                
i przygotowanie 
zawodowe 

Brak szczególnych 
zainteresowań                                   
i umiejętności 
Brak istotnych planów 
dotyczących kariery 
zawodowej  

Źródło: Bloomquist  M.L. (2011). Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami 
problemowymi. Kraków: Wyd. UJ. 
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Patologia rodzinna a zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży 
w kontekście teorii przywiązania 

Przywiązanie – dążenie małych dzieci do przebywania w fizycznej bliskości pewnych osób i do poczucia bezpieczeństwa w ich obecności 
(Harwas-Napierała, Trempała 2014).  

Przywiązanie powstaje w wyniku zaspokojenia potrzeb i stanowi podstawę wszelkich relacji interpersonalnych w późniejszych latach życia 
człowieka. 

Dopiero w latach 40. i 50. XX w. zwrócono uwagę na negatywny wpływ, jaki wywiera na rozwój dziecka utrata opieki ze strony matki                        
w wyniku takich wydarzeń jak: długotrwałe przebywanie dziecka w instytucjach (szpital, całodobowy żłobek), częste zmiany osoby 
podejmującej się zastępczej opieki nad dzieckiem, śmierć matki, oddzielenie od matki w następstwie rozwodu, odrzucenie lub utrata miłości 
rodzicielskiej wywołana urodzeniem rodzeństwa lub depresją matki. 

Style przywiązania 

 ufny/bezpieczny 

 unikający 

 lękowo-ambiwalentny 

 zdezorganizowany. 

 

 

 

  STYLE PRZYWIĄZANIA A ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA 

 ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE DZIECIŃSTWA 

 reaktywne zaburzenia zachowania; 

 zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zachowania agresywne wobec rodziców i rówieśników, brak 
posłuszeństwa wobec rodziców i wychowawców w okresie wczesnego i średniego dzieciństwa → 
styl unikający;  

 skłonność do wycofywania się z relacji z rówieśnikami, poczucie samotności, występowanie 
zaburzeń podwyższonego niepokoju, zaburzenia tożsamości płci → styl ambiwalentny. 

 ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE DORASTANIA 

 cechy osobowości paranoidalnej, osobowości narcystycznej, osobowości antyspołecznej, 
zachowania antyspołeczne, zaburzenia odżywiania, zażywanie narkotyków, wcześniejsze inicjacje 
seksualne → styl unikający;  

 zaburzenia depresyjne, zaburzenia podwyższonego niepokoju, osobowość unikająca → styl 
ambiwalentny; 

 osobowość typu borderline, podejmowanie prób samobójczych → styl zdezorganizowany.  

 

 

 

Dziecko radzące sobie i przeżywające trudności rozwojowe 

  

  

 SFERA SAMOKONTROLI 
 

 

 

 

 

 

 

         

         

                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                      

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Bloomquist  M.L. (2011). Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami 
problemowymi. Kraków: Wyd. UJ. 

 
 

WIEK DZIECKO RADZĄCE SOBIE DZIECKO Z TRUDNOŚCIAMI 

Okres niemowlęcy/  
poniemowlęcy 

Spokojne/mało 
wymagające i wrażliwe na 
oddziaływania rodzica 
Dające opanować 
zachowania „okropnego 
dwulatka” 

Drażliwe/kapryśne i/lub 
niewrażliwe na 
oddziaływania rodziców 
Wybuchy złości i lęki 

Okres przedszkolny Słucha poleceń opiekuna 
Przestrzega reguł 

Nie słucha poleceń 
opiekuna 
Nie przestrzega reguł 

Okres szkolny Zwykle refleksyjne: myśli, 
zanim coś zrobi 
Denerwuje się, ale potrafi 
się uspokoić 

Zwykle impulsywne 
Bardzo się denerwuje                 
i przesadnie reaguje                  
na stres 

Okres adolescencji Nadal radzi sobie z silnymi 
emocjami  
Zdaje sobie sprawę                             
z własnych zachowań i ich 
wpływu na innych 

Częste wybuchy gniewu 
lub napady lęku  
Nie zdaje sobie sprawy                     
z własnych zachowań                    
i ich wpływu na innych  

WIEK DZIECKO RADZĄCE SOBIE DZIECKO Z TRUDNOŚCIAMI 

Okres niemowlęcy/ 
poniemowlęcy 

Ufnie przywiązane 
Bawi się z innymi dziećmi 
Przejawia zachowania 
prospołeczne 

Nieufnie przywiązane 
Bawi się samo 

Okres przedszkolny W większości pozytywne 
interakcje z rodzicami 
Akceptowane przez 
rówieśników wywierających 
pozytywnych wpływ 

W większości negatywne 
interakcje z rodzicami 
Odrzucane lub 
lekceważone przez 
rówieśników wywierających 
pozytywny wpływ 

Okres szkolny Dobre umiejętności 
społeczne (potrafi 
współpracować z innymi, 
dzieli się, wyraża swoje 
uczucia) 

Słabe umiejętności 
społeczne  
(nie współpracuje, dąsa się, 
jest skąpe) 
W większości negatywne 
relacje interpersonalne 

Okres adolescencji Liczy się z myślami                       
i uczuciami innych  
Rozwija zainteresowania 
Tworzy związki miłosne 
„odrywa się” od rodziny 
zachowując pozytywne                      
z nimi relacje  

Nie liczy się z myślami 
uczuciami innych  
Angażuje się                                    
w negatywne zachowania                        
z rówieśnikami (używki, 
wagary) 
Odrzuca rodzinę 
Niezdrowe związki miłosne  

Dziecko radzące sobie powinno opanować zadania rozwojowe w sferze: samokontroli, relacji społecznych, emocji, 
nauki w szkole.  

SFERA RELACJI SPOŁECZNYCH 

Przyczyny zaburzeń psychicznych 

 Czynniki predysponujące – mające wpływ na rozwijającą się osobowość: 

 genetyczne, wrodzone, biologiczne;  

 sytuacja rodzinna (złe wzorce, odwrócone role „ojciec–matka”, „rodzice–dzieci”, zła atmosfera 
emocjonalna w rodzinie, brak bezpieczeństwa, akceptacji, miłości, kryzysy). 

 Czynniki wyzwalające – silne przeżycia, odczuwane jako zagrażające, działające jak 
mechanizmy „spustowe”: 

 stres, choroby, wypadki, śmierć kogoś bliskiego, sytuacje kryzysowe, wydarzenia traumatyczne. 

 Czynniki podtrzymujące – niepozwalające na powrót do normy, dające przystęp objawom: 

 niesatysfakcjonująca, stresująca praca (mobbing), trwanie w nieudanym związku, niemożność 
odseparowania się od rodziców, czerpanie korzyści z choroby. 

SFERA EMOCJI SFERA NAUKI W SZKOLE  

WIEK DZIECKO RADZĄCE SOBIE DZIECKO Z TRUDNOŚCIAMI 

Okres niemowlęcy/  
poniemowlęcy 

Na ogół zadowolone                    
i radosne  
Przejawia szeroki zakres 
emocji podstawowych 
Wyraża wiele emocji 
poprzez zabawę 
 

Na ogół kapryśne                         
i drażliwe 
Przejawia negatywne 
emocje podstawowe 
Wyraża negatywne emocje 
poprzez zabawę 

Okres przedszkolny Wyraża proste uczucia                
do innych  
Często występują lęki 

Nie wyraża swoich uczuć 
Często występują lęki  

Okres szkolny Przezwycięża większość 
lęków 
Rozumie i wyraża emocje 
złożone 
Pojawia się pozytywny 
obraz Ja 
Wiele pozytywnych                       
i konstruktywnych myśli                   
na temat siebie i innych 

Lęki utrzymują się  
Nie rozumie i nie wyraża 
emocji złożonych  
Pojawia się negatywny 
obraz Ja 
Negatywne                                      
i niekonstruktywne myśli              
na swój temat i innych  

Okres adolescencji Na ogół pozytywne                     
i konstruktywne myśli                  
na temat siebie i innych  
Na ogół szczęśliwe                      
i zadowolone 

Na ogół negatywne                       
i niekonstruktywne myśli              
na temat siebie i innych  
Na ogół przygnębione, 
lękliwe/gniewne  

WIEK DZIECKO RADZĄCE SOBIE DZIECKO Z TRUDNOŚCIAMI 

Okres niemowlęcy/  
poniemowlęcy 

Eksploruje otoczenie 
Wykazuje ciekawość                       
i dociekliwość 

Boi się otoczenia 
Unika nowych sytuacji 

Okres przedszkolny Lubi przeglądać książki 
Przystosowane do 
warunków przedszkolnych  

Nadmiernie 
zainteresowane telewizją               
i grami video  
Słabe przystosowanie                 
do warunków 
przedszkolnych  

Okres szkolny Ekscytuje się nauką 
Koncentruje się i wytrwale 
wykonuje zadania 
Kończy zadaną pracę 
Dba o porządek i przybory 
szkolne 
Systematycznie odrabia 
lekcje 

Obojętny stosunek do 
szkoły 
Nie uważa, nie kończy 
zadań 
Nie odrabia pracy 
domowej 
Nie dba o porządek                          
i przybory szkolne 
Nie lubi szkoły 
 

Okres adolescencji Rozwija szczególne 
umiejętności                                                                                        
i zainteresowania 
Angażuje się w 
planowanie kariery                
i przygotowanie 
zawodowe 

Brak szczególnych 
zainteresowań                                   
i umiejętności 
Brak istotnych planów 
dotyczących kariery 
zawodowej  

Źródło: Bloomquist  M.L. (2011). Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami 
problemowymi. Kraków: Wyd. UJ. 
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ZABURZENIA LĘKOWE U DZIECI I MŁODZIEŻY 

Lęk spełnia funkcję adaptacyjną, pomaga uniknąć potencjalnych zagrożeń. Pojawia się zawsze, gdy dziecko rozpoznaje 
sytuację jako niebezpieczną. W sytuacji, w której nie ma rzeczywistego zagrożenia bądź gdy reakcja dziecka jest 
nieadekwatna do zagrożenia i nadmierna, lęk zaczyna spełniać funkcję dezadaptacyjną, co może w konsekwencji 
prowadzić do szkodliwych zmian w zachowaniu dziecka.  

Zaburzenia pojawiają się w sferze postrzegania i oceniania (aspekt poznawczy), przeżywania (aspekt emocjonalny), zmian 
fizjologicznych (aspekt fizjologiczny) i zachowań (aspekt behawioralny, prowadzą do narastania trudności w kontaktach             
z ludźmi i w pełnieniu określonych ról społecznych). 
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RODZAJE ZABURZEŃ LĘKOWYCH  

Rozpoczynające się zwykle             
w dzieciństwie 

Rozpoznawane u dzieci, 
młodzieży i dorosłych 

Inne niż lękowe zaburzenia              
u dzieci, gdzie lęk jest  

istotnym aspektem  

• lęk przed separacją 
• zaburzenia lękowe w postaci 
fobii w dzieciństwie 
• lęk społeczny w dzieciństwie 
• uogólnione zaburzenia 
lękowe w dzieciństwie 
 

• agorafobia 
• fobia społeczna 
• fobie specyficzne 
• napady paniki 
• zaburzenia obsesyjno-                   
-kompulsyjne 
• reakcja na ciężki stres                               
i zaburzenia adaptacyjne 

• mutyzm wybiórczy 
• mieszane zaburzenia 
zachowania i emocji 

Zaburzenia emocjonalne 
 Obejmują negatywne stany afektywne, tj. brak poczucia bezpieczeństwa, lęk, niepokój, smutek. Zalicza się do 

nich zaburzenia lękowe oraz zaburzenia nastroju. 

 Symptomy tych zaburzeń dziecięcych są podobne do obserwowanych u dorosłych. Zaliczyć do nich można                
np. poczucie niższości, skrępowanie, wycofanie społeczne, nieśmiałość, lęk, smutek.  

 

ZABURZENIA DEPRESYJNE U DZIECI I MŁODZIEŻY 

Na kliniczną depresję cierpi: 

 1% dzieci przedszkolnych (powyżej 2., 3. roku życia); 

 2% w grupie dzieci 6–12 lat; 

 do 20% w grupie młodzieńczej.  

Depresja w okresie dzieciństwa dotyczy w różnym stopniu dziewcząt i chłopców, w okresie dojrzewania choruje na nią 
dwa razy więcej dziewcząt. Charakterystyczną cechą depresji okresu dzieciństwa i dojrzewania jest wysoki 
współczynnik współzachorowalności – 30–75% dzieci z depresją spełnia również kryteria diagnostyczne zaburzeń 
lękowych. Z zaburzeniami depresyjnymi współwystępują także zaburzenia eksternalizacyjne (częściej dotyczy to 
chłopców).  

Objawy depresji u dzieci: 

 smutek, utrata lub spadek zainteresowań i aktywności, anhedonia, zmiany w zakresie aktywności 
psychoruchowej (spowolnienie lub pobudzenie), poczucie braku nadziei, poczucie braku sensu życia, niskie 
poczucie własnej wartości, nadmierne poczucie winy, poczucie bezradności, męczliwość, zaburzenia 
koncentracji uwagi, wzrost lub spadek apetytu, drażliwość, wybuchy złości, zmiana wzorca snu.  

Z depresją związane jest poważne ryzyko popełnienia przez dziecko samobójstwa!  

Zaburzenia eksternalizacyjne 
Do grupy tych zaburzeń zalicza się: 

 zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) – charakteryzuje się impulsywnością, deficytami uwagi           
i nadpobudliwością; 

 zaburzenia opozycyjno-buntownicze (ODD) – obejmują brak posłuszeństwa, jednak nie dochodzi w nich 
do pogwałcenia praw innych; wzorzec zachowań negatywistycznych, wrogich i buntowniczych; 

 zaburzenia zachowania (CD) – charakteryzują się trwałym zachowaniem polegającym na pogwałceniu 
praw innych osób i podstawowych norm społecznych; dzieci z zaburzeniami zachowania często 
popadają w konflikty z prawem. 

Współwystępowanie ADHD i zaburzeń zachowania jest jednym z najczęstszych problemów występujących               
u dzieci i młodzieży. Przyjmuje się, że zaburzenia opozycyjno-buntownicze czy zaburzenia zachowania są 
powikłaniami ADHD, które znacząco pogarszają rokowanie i mogą doprowadzić do załamania linii życiowej 
dziecka. Im więcej ma ono objawów zespołu nadpobudliwości, tym gorsze rokowanie w zakresie zaburzeń 
zachowania i większe ryzyko popadnięcia w konflikt z prawem.  

Współwystępowanie zaburzeń zachowania i zespołu nadpobudliwości psychoruchowej nie tylko pogarsza 
rozwój dziecka, jego szkolne, społeczne i rodzinne funkcjonowanie, ale także istotnie zwiększa ryzyko 
wcześniejszego zakończenia edukacji, popadnięcia w konflikt z prawem, uzależnienia od środków 
psychoaktywnych czy popełnienia samobójstwa. W życiu dorosłym zaś jest predyktorem częstego zmieniania 
pracy czy niechcianego rodzicielstwa.  

 

Zaburzenia osobowości 
Zaburzenia zachowania – „głęboko zakorzenione i utrwalone wzorce zachowań, przejawiające się mało 
elastycznymi reakcjami na różnorodne sytuacje indywidualne i społeczne. Reprezentują one albo skrajne,              
albo znaczące odmienności w porównaniu z przeciętnym w danej kulturze sposobem spostrzegania, myślenia 
i odczuwania, a w szczególności – odnoszenia się do innych. Takie wzorce zachowania mają tendencje do 
trwałości i do obejmowania wielu zakresów funkcjonowania psychologicznego” (Klasyfikacja zaburzeń 
psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10). 

Podział zaburzeń osobowości według DSM IV  
        Zaburzenia osobowości typu A – zaburzenia dziwaczno-ekscentryczne/podejrzliwy: 

 paranoiczne zaburzenie osobowości  

 schizoidalne zaburzenie osobowości  

 schizotypowe zaburzenie osobowości. 

Zaburzenia osobowości typu B – zaburzenia emocjonalno-impulsywne: 

 antyspołeczne zaburzenie osobowości  

 zaburzenie osobowości z pogranicza 

 histrioniczne zaburzenie osobowości  

 narcystyczne zaburzenie osobowości. 

Zaburzenia osobowości typu C – zaburzenia obawowo-lękowe: 

 zaburzenie osobowości unikowej  

 zaburzenie osobowości zależnej  

 zaburzenia osobowości anankastycznej.  
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ZABURZENIA LĘKOWE U DZIECI I MŁODZIEŻY 

Lęk spełnia funkcję adaptacyjną, pomaga uniknąć potencjalnych zagrożeń. Pojawia się zawsze, gdy dziecko rozpoznaje 
sytuację jako niebezpieczną. W sytuacji, w której nie ma rzeczywistego zagrożenia bądź gdy reakcja dziecka jest 
nieadekwatna do zagrożenia i nadmierna, lęk zaczyna spełniać funkcję dezadaptacyjną, co może w konsekwencji 
prowadzić do szkodliwych zmian w zachowaniu dziecka.  

Zaburzenia pojawiają się w sferze postrzegania i oceniania (aspekt poznawczy), przeżywania (aspekt emocjonalny), zmian 
fizjologicznych (aspekt fizjologiczny) i zachowań (aspekt behawioralny, prowadzą do narastania trudności w kontaktach             
z ludźmi i w pełnieniu określonych ról społecznych). 
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Partnerstwo  
 

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są 
otwarci na sugestie rodziców. 

 Współpraca rodziców i szkoły przejawia 
się w dość wąskim zakresie (imprezy 
szkolne, wsparcie finansowe). 

 Rodzice mają wpływ na funkcjonowanie 
szkoły – ogranicza się on do wyżej 
wymienionych aspektów współpracy. 

 Jedna czwarta rodziców ocenia swój 
bezpośredni wpływ na to, co się dzieje           
w szkole, jako mały bądź nieistniejący. 

• współpraca 
• wzajemność 
• zaufanie  

Partnerstwo edukacyjne: 
placówka, nauczyciel, uczeń, 
rodzic, instytucje, lokalna 
społeczność  

 prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus 
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Całościowe zaburzenia zachowania 
Do grupy tych zaburzeń zalicza się: 

 autyzm dziecięcy 

 zespół Aspergera 

 specyficzne trudności szkolne 

 specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji ruchowych. 

Całościowe zaburzenia rozwoju to grupa zaburzeń pojawiających się we wczesnym dzieciństwie. Każde                 
z nich niesie ze sobą poważną dezorganizację funkcjonowania w wielu sferach życia: poznawczej, 
emocjonalnej i społecznej, powodując poważne komplikacje w rozwoju dziecka. Wcześnie postawiona 
diagnoza i podjęta wieloaspektowa terapia stwarzają warunki do znacznej poprawy funkcjonowania dziecka. 

AUTYZM DZIECIĘCY 

Bardzo ważna jest wcześnie postawiona diagnoza. U większości dzieci autystycznych objawy widoczne są już w 1. roku życia.              
W typowym autyzmie niepokojące symptomy pojawiają się do 36. miesiąca życia.  

Wczesne objawy autyzmu: brak rozwoju mowy, stereotypowe zabawy, stereotypie ruchowe, brak reakcji na własne imię. 

Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w wieku przedszkolnym: brak zainteresowania innymi dziećmi, może nawiązywać kontakt 
w sposób nieadekwatny – nie okazując zrozumienia dla uczuć i potrzeb innych osób – stereotypie ruchowe, nie uwzględnia norm 
i zasad życia społecznego, zwraca uwagę tylko na własne potrzeby, domaga się zachowania schematu dnia, źle reaguje na 
zmiany, brak zainteresowania zabawami wspólnymi, brak zabaw funkcjonalnych.  

Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w wieku szkolnym: zaburzenia w sferze kontaktów społecznych, zaburzenia w komunikacji, 
stereotypowe zabawy lub zainteresowania, opór przed zmianami, skłonność do zachowań rutynowych. 
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10 przykazań lepszej współpracy 
rodziców ze szkołą 
5. Dyrektor przyjazny rodzicom to połowa sukcesu. 

6. Zachęcanie rodziców do wolontariatu na rzecz szkoły. 

7. Oferta zajęć edukacyjnych dla dzieci i ich rodziców. 

8. Zaproszenie rodziców do obserwowania zajęć lekcyjnych. 

9. Zorganizowanie kursów dla rodziców. 

10.  Stworzenie szkoły, która będzie wychodziła do środowiska lokalnego, 
promowała naukę, kulturę i wspólne spędzanie wolnego czasu.  

10 przykazań lepszej współpracy 
rodziców ze szkołą  
 
1. Zaprzestanie używania żargonu. W kontaktach z rodzicami należy używać 

języka prostego, ale bez protekcjonalnego tonu. Dla większości rodziców 
terminy takie jak „WSO”, „pedagogizacja”, „ewaluacja” są niezrozumiałe. 

2. Spotkanie z rodzicami na ich gruncie. Może to być dom lub inne miejsce, 
które wybiorą rodzice. Spotkania z rodzicami nie muszą odbywać się               
w szkole.  

3. Pozwól rodzicom uczyć tego, na czym się znają. Rodzice nie tylko poczują 
się docenieni, ale też na chwilę wejdą w rolę nauczyciela i przekonają się, 
jak to jest uczyć młodych ludzi. 

4. Przywitanie narzekających. Nauczyciele powinni przyjąć, że nie zawsze 
mają rację, dlatego wysłuchanie osób, które się z nimi nie zgadzają            
w jakiejś kwestii, i przemyślenie tych spraw wydaje się niezbędne.  

Współpraca szkoły, 
rodziców i partnerów 
środowiskowych 
 placówka szkolna – centrum 

lokalnych wydarzeń, miejsce 
spotkań; 

 szkoła czerpie z najbliższego 
otoczenia, jednocześnie wiele 
oferując w zamian; 

 klimat wzajemnego rozwoju, 
pomocy oraz promowanie 
wartości edukacji i uczenia się 
przez całe życie. 

Włączenie rodziców               
w życie szkoły  

 wolontariat (małe kroki); 
 wsparcie domu w wychowaniu 

dzieci ze strony szkoły (wykłady, 
szkolenia dla rodziców, „Szkoła dla 
rodziców”); 

 właściwa komunikacja z rodzicami; 
 uczenie się w domu (informowanie 

rodziców o umiejętnościach, jakie 
nauczyciele chcą rozwinąć                 
w dzieciach); 

 podejmowanie decyzji – niezbędny 
element partycypacji rodziców                
w życiu szkoły. 
 

Trudności z zaangażowaniem się 
rodziców w życie szkoły  
 brak czasu nauczycieli; 

 błędne założenia nauczycieli dotyczące wiedzy i umiejętności rodziców; 

 niezrozumienie stylów komunikacji rodziców przez nauczycieli; 

 ograniczone możliwości rodzin dotyczące transportu i opieki nad dziećmi; 

 brak poczucia bezpieczeństwa rodziców w szkole; 

 brak przestrzeni (miejsca) w szkole dedykowanej rodzicom; 

 brak wyraźnie określonych praw rodziców; 

 trudności z zaangażowaniem się rodziców uczniów klas starszych; 

 brak przygotowania personelu szkoły do współpracy z rodzicami;  

 dyrekcja i nauczyciele obawiają się, że program służący większemu zaangażowaniu rodziców 
obciąży ich dodatkowym czasem pracy; 

 nauczyciele obawiają się, że bliższe relacje z rodzicami oznaczają oddanie władzy i mniejszy 
wpływ na decyzje podejmowane w szkole; 

 rodzice nie są pewni, jak daleko mogą posuwać się ze swoimi sugestiami, i obawiają się, czy 
podejmowana przez nich działalność nie będzie miała negatywnego wpływu na ich dzieci.  
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10 przykazań lepszej współpracy 
rodziców ze szkołą 
5. Dyrektor przyjazny rodzicom to połowa sukcesu. 

6. Zachęcanie rodziców do wolontariatu na rzecz szkoły. 

7. Oferta zajęć edukacyjnych dla dzieci i ich rodziców. 

8. Zaproszenie rodziców do obserwowania zajęć lekcyjnych. 

9. Zorganizowanie kursów dla rodziców. 

10.  Stworzenie szkoły, która będzie wychodziła do środowiska lokalnego, 
promowała naukę, kulturę i wspólne spędzanie wolnego czasu.  

10 przykazań lepszej współpracy 
rodziców ze szkołą  
 
1. Zaprzestanie używania żargonu. W kontaktach z rodzicami należy używać 

języka prostego, ale bez protekcjonalnego tonu. Dla większości rodziców 
terminy takie jak „WSO”, „pedagogizacja”, „ewaluacja” są niezrozumiałe. 

2. Spotkanie z rodzicami na ich gruncie. Może to być dom lub inne miejsce, 
które wybiorą rodzice. Spotkania z rodzicami nie muszą odbywać się               
w szkole.  

3. Pozwól rodzicom uczyć tego, na czym się znają. Rodzice nie tylko poczują 
się docenieni, ale też na chwilę wejdą w rolę nauczyciela i przekonają się, 
jak to jest uczyć młodych ludzi. 

4. Przywitanie narzekających. Nauczyciele powinni przyjąć, że nie zawsze 
mają rację, dlatego wysłuchanie osób, które się z nimi nie zgadzają            
w jakiejś kwestii, i przemyślenie tych spraw wydaje się niezbędne.  

Współpraca szkoły, 
rodziców i partnerów 
środowiskowych 
 placówka szkolna – centrum 

lokalnych wydarzeń, miejsce 
spotkań; 

 szkoła czerpie z najbliższego 
otoczenia, jednocześnie wiele 
oferując w zamian; 

 klimat wzajemnego rozwoju, 
pomocy oraz promowanie 
wartości edukacji i uczenia się 
przez całe życie. 

Włączenie rodziców               
w życie szkoły  

 wolontariat (małe kroki); 
 wsparcie domu w wychowaniu 

dzieci ze strony szkoły (wykłady, 
szkolenia dla rodziców, „Szkoła dla 
rodziców”); 

 właściwa komunikacja z rodzicami; 
 uczenie się w domu (informowanie 

rodziców o umiejętnościach, jakie 
nauczyciele chcą rozwinąć                 
w dzieciach); 

 podejmowanie decyzji – niezbędny 
element partycypacji rodziców                
w życiu szkoły. 
 

Trudności z zaangażowaniem się 
rodziców w życie szkoły  
 brak czasu nauczycieli; 

 błędne założenia nauczycieli dotyczące wiedzy i umiejętności rodziców; 

 niezrozumienie stylów komunikacji rodziców przez nauczycieli; 

 ograniczone możliwości rodzin dotyczące transportu i opieki nad dziećmi; 

 brak poczucia bezpieczeństwa rodziców w szkole; 

 brak przestrzeni (miejsca) w szkole dedykowanej rodzicom; 

 brak wyraźnie określonych praw rodziców; 

 trudności z zaangażowaniem się rodziców uczniów klas starszych; 

 brak przygotowania personelu szkoły do współpracy z rodzicami;  

 dyrekcja i nauczyciele obawiają się, że program służący większemu zaangażowaniu rodziców 
obciąży ich dodatkowym czasem pracy; 

 nauczyciele obawiają się, że bliższe relacje z rodzicami oznaczają oddanie władzy i mniejszy 
wpływ na decyzje podejmowane w szkole; 

 rodzice nie są pewni, jak daleko mogą posuwać się ze swoimi sugestiami, i obawiają się, czy 
podejmowana przez nich działalność nie będzie miała negatywnego wpływu na ich dzieci.  
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Ewaluacja  
 

Ankiety ewaluacyjne – po wykonaniu 
poszczególnych zadań, a także na forum 
szkoły.   

 
Cechy grup rodzicielskich 
(powierzenie do realizacji 
określonych działań)  

  pochodzenie z różnych środowisk; 

 reprezentacja różnych tradycji 
rodzinnych; 

 przedstawiciele różnych kultur i religii; 

 własne poglądy na edukację; 

 różne oczekiwania wobec szkoły; 

 różny stopień gotowości do udzielenia 
pomocy; 

 różnorodne problemy społeczne.  

Zagadnienia przeznaczone  
do współpracy  

 
 poprawa kondycji mentalno-duchowej 

dzieci w rodzinie (ustalenie źródeł kłopotów, 
dyskusje, wzmocnienie siły przebicia 
uczniów); 

 umiejętności i doświadczenia rodziców 
(koncepcja świata zewnętrznego, np. przed 
wyborem zawodu); 

 hobby i spędzenie wolnego czasu (wspólne 
popołudnia sportowe, wystawy, 
prezentacje, wspólne badania); 

 dni oraz tygodnie projektowe; 
 tolerancja wobec najbliższego otoczenia;  
 programy ochrony zdrowia, prewencji 

kryminalnej i narkotykowej; 
 współpraca z rodzicami w organizowaniu 

uroczystości szkolnych i środowiskowych; 
 wspólne działania nauczycieli i rodziców 

dotyczące poszerzenia oferty edukacyjnej             
i wzmacniającej motywację do nauki; 

 udział rodziców w realizacji zadań 
wychowawczych. 
 

 
 

Faza początkowa 
współpracy  

Ustalić sytuację:  

 Jak rodzice oceniają stosunki 
między szkołą a nimi samymi,  
oraz swoje stosunki z dziećmi? 

 Jak uczniowie oceniają sytuację? 

 Jakie są oczekiwania rodziców                
i uczniów? 

 Przeprowadzenie ankiety!!! 

 

Na forum nauczycieli, 
rodziców i uczniów 
 
 zaprezentowanie wyników 

badania; 
 umożliwienie dyskusji na temat 

sytuacji; 
 przedstawienie pomysłów, 

propozycji rodziców i uczniów; 
 zaplanowanie wspólnych 

programów, projektów; 
 zebranie propozycji utworzenia 

mieszanych grup dla różnych 
działań wspólnych.  
 

Cele współpracy szkoły z rodzicami  
 
 wspieranie stałego partnerstwa rodziców i szkoły w interesie rozwoju 

kompetencji społecznych u uczniów; 

 stworzenie nowej relacji współpracy między rodzicami, uczniami                            
i nauczycielami; 

 otwarcie się szkoły na nowe życie dorosłych – z pomocą rodziców; 

 planowanie współpracy między dorosłymi a młodzieżą. 
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Ewaluacja  
 

Ankiety ewaluacyjne – po wykonaniu 
poszczególnych zadań, a także na forum 
szkoły.   

 
Cechy grup rodzicielskich 
(powierzenie do realizacji 
określonych działań)  

  pochodzenie z różnych środowisk; 

 reprezentacja różnych tradycji 
rodzinnych; 

 przedstawiciele różnych kultur i religii; 

 własne poglądy na edukację; 

 różne oczekiwania wobec szkoły; 

 różny stopień gotowości do udzielenia 
pomocy; 

 różnorodne problemy społeczne.  

Zagadnienia przeznaczone  
do współpracy  

 
 poprawa kondycji mentalno-duchowej 

dzieci w rodzinie (ustalenie źródeł kłopotów, 
dyskusje, wzmocnienie siły przebicia 
uczniów); 

 umiejętności i doświadczenia rodziców 
(koncepcja świata zewnętrznego, np. przed 
wyborem zawodu); 

 hobby i spędzenie wolnego czasu (wspólne 
popołudnia sportowe, wystawy, 
prezentacje, wspólne badania); 

 dni oraz tygodnie projektowe; 
 tolerancja wobec najbliższego otoczenia;  
 programy ochrony zdrowia, prewencji 

kryminalnej i narkotykowej; 
 współpraca z rodzicami w organizowaniu 

uroczystości szkolnych i środowiskowych; 
 wspólne działania nauczycieli i rodziców 

dotyczące poszerzenia oferty edukacyjnej             
i wzmacniającej motywację do nauki; 

 udział rodziców w realizacji zadań 
wychowawczych. 
 

 
 

Faza początkowa 
współpracy  

Ustalić sytuację:  

 Jak rodzice oceniają stosunki 
między szkołą a nimi samymi,  
oraz swoje stosunki z dziećmi? 

 Jak uczniowie oceniają sytuację? 

 Jakie są oczekiwania rodziców                
i uczniów? 

 Przeprowadzenie ankiety!!! 

 

Na forum nauczycieli, 
rodziców i uczniów 
 
 zaprezentowanie wyników 

badania; 
 umożliwienie dyskusji na temat 

sytuacji; 
 przedstawienie pomysłów, 

propozycji rodziców i uczniów; 
 zaplanowanie wspólnych 

programów, projektów; 
 zebranie propozycji utworzenia 

mieszanych grup dla różnych 
działań wspólnych.  
 

Cele współpracy szkoły z rodzicami  
 
 wspieranie stałego partnerstwa rodziców i szkoły w interesie rozwoju 

kompetencji społecznych u uczniów; 

 stworzenie nowej relacji współpracy między rodzicami, uczniami                            
i nauczycielami; 

 otwarcie się szkoły na nowe życie dorosłych – z pomocą rodziców; 

 planowanie współpracy między dorosłymi a młodzieżą. 



I. Zarys etyki ogólnej. Teorie etyczne 

1.Utylitaryzm. 
2.Etyka obowiązku (Kant). 
3. Etyka cnoty (Arystoteles). 
 
 
Lektury:  

Bocheński J.M. (2005). Moralność, etyka i mądrość. W: tegoż: Etyka. Komorów. Wyd. Antyk. 

Ślipko. T. (2010). Metoda rozwiązywania problemów etycznych. W: tegoż: Spacerem po etyce. 
Kraków: Wyd. Petrus. 
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dr Wojciech Wierzejski 



27

I. Zarys etyki ogólnej. Teorie etyczne 

1.Utylitaryzm. 
2.Etyka obowiązku (Kant). 
3. Etyka cnoty (Arystoteles). 
 
 
Lektury:  

Bocheński J.M. (2005). Moralność, etyka i mądrość. W: tegoż: Etyka. Komorów. Wyd. Antyk. 

Ślipko. T. (2010). Metoda rozwiązywania problemów etycznych. W: tegoż: Spacerem po etyce. 
Kraków: Wyd. Petrus. 

 

Etyka w zawodzie nauczyciela 

dr Wojciech Wierzejski 



Wojciech Wierzejski

28

Casus 1. 

Czy słuszne jest to, że niektórzy przyjmowani są do 
elitarnych szkół z pominięciem drogi egzaminacyjnej 
(np. zewnętrzne stypendia, hojna wpłata od sponsorów, 
umowa międzyrządowa, akcja afirmacyjna)? 
 

 

 
Lektura:  

Sandel M. (2013). Czego nie można kupić za pieniądze. T. Sikora, A. Chromik (tłum.). Warszawa: 
Kurhaus Publishing. 

II. Czego nie można kupić za pieniądze? 

Dobra (wartości): 
 obiektywne i subiektywne  

 publiczne i prywatne 

 absolutne i instrumentalne. 

Casus 2. 

Czy/jak nagradzać za dobre wyniki w nauce?  
Czy należy płacić za przeczytane przez ucznia książki?  
Czy należy dawać awans za podjęcie dodatkowej 

nauki? 
 

 
 

 

III. Czy wolny rynek wypiera etykę             
w przestrzeni publicznej? 
Wolny rynek a moralność. 
 Ekspansja wartości rynkowych w dziedziny nierynkowe 

(np. w edukację). 
Mieć gospodarkę rynkową a być społeczeństwem 

rynkowym. 
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Casus 1. 

Czy słuszne jest to, że niektórzy przyjmowani są do 
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Casus 3. 

Komu przyznać dodatkowe środki na edukację:  
 najuboższym (wykluczonym)  
 najzdolniejszym 
 najmniej zdolnym (na wyrównanie)  
 czy rozdzielić po równo? 
 

Lektura:  

Sandel M. (2014). Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?. O. Siara (tłum.). Warszawa:                  
Wyd. Kurhaus Publishing. 

IV. Co jest sprawiedliwe, a co słuszne? 
Spór o naczelną zasadę regulującą postępowanie: 

 autonomia jednostki 

 zasada największego szczęścia 

 motyw działania 

 równość 

 zasługa 

 lojalność 

 dobro wspólne. 

Bibliografia 

 Bocheński J.M. (2005). Moralność, etyka i mądrość. W: tegoż: Etyka. Komorów: Wyd. Antyk. 

 Sandel M. (2013). Czego nie można kupić za pieniądze. T. Sikora, A. Chromik (tłum.). Warszawa: Kurhaus Publishing. 

 Sandel M. (2014). Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?. O. Siara (tłum.). Warszawa: Wyd. Kurhaus Publishing. 

 Ślipko T. (2010). Kodeks etyki zawodowej w aspekcie moralnej wizji człowieka. W: tegoż: Spacerem po etyce. Kraków: Wyd. Petrus. 

 Ślipko T. (2010). Metoda rozwiązywania problemów etycznych. W: tegoż: Spacerem po etyce. Kraków: Wyd. Petrus. 

 Woroniecki J. (1961). Długomyślność jako cnota wychowawcy. W: tegoż: Wychowanie człowieka. Kraków: Wyd. Znak. 

 

V. Jak rozwijać cnoty (sprawności) 
dobrego nauczyciela i wychowawcy? 

 Wartości, ale jakie? 
 Sumienie i jego granice. 
 Odpowiedzialność w świetle etyki. 
 Godność człowieka a jego autonomia. 
 
 

Lektura: 

Woroniecki J. (1961). Długomyślność jako cnota wychowawcy. W: tegoż: Wychowanie człowieka. 
Kraków: Wyd. Znak. 
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Co to jest strategia? 
 

Strategia 
to wykorzystanie własnych 

potencjałów, aby uzyskać  
zamierzony cel. 

 

Strategie wspomagające 
integrację społeczną uczniów 

mgr Jacek Dąbrowski 
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Przyczyny zachowań nieakceptowalnych 
społecznie 

 
 

Potrzeby „ja” 
  

Poczucie 
własnej 
wartości 

Poczucie 
tożsamości 

Poczucie 
kontroli 

Jak siebie 
postrzegam? 

Kim jestem? 
Jaka jest 

skuteczność 
mojej 

aktywności? 

Obszary strategii  
 rozwoju umiejętności wychowawczych – zachęcanie rodziców do wdrażania 

pozytywnych wzorców; 

 budowy przekazu informacji – otrzymane wiadomości mogą wpłynąć na zmiany 
zachowania u odbiorców; 

 edukacji rówieśniczej – formowanie liderów młodzieży, którzy prowadzą zajęcia            
w grupach, dają dobry model do naśladowania i łatwiej trafiają z przekazem do 
rówieśników  

 alternatyw – zaangażowanie młodzieży do udziału w grupach realizujących wartości 
pozytywne, kierowanie aktywności na cele akceptowalne społecznie; 

 kształtowania umiejętności życiowych – realizowanie potrzeb w sposób racjonalny 
eliminuje ryzyko zachowań nieakceptowalnych społecznie; 

 rozwoju zasobów środowiskowych – zmiany systemowe dotyczące społeczeństwa; 
współpraca służb, dostęp do pomocy; zmiana postaw społecznych dotyczących  
dostępności do substancji psychoaktywnych. 

Metoda czterech kroków według 
Pameli Butler 

Udziel informacji. Wyraź, co czujesz. 

Przywołaj zaplecze. 
Skorzystaj  

z zaplecza. 

3 4 

1 2 

 

KONFLIKT 

 Powstaje wówczas, gdy nie możemy zrealizować naszych dążeń i aspiracji. 
Najczęściej, gdy ze względu na wzajemną zależność jedna ze stron dąży do 
tego, by zaspokoić swoje interesy kosztem drugiej. 

 

POTRZEBY 

 Są w zasadzie nienegocjowalne, leżą u podstaw interesów, ale potrzeby te 
można niemal zawsze zrealizować różnymi sposobami. Spór dotyczy przede 
wszystkim niedających się pogodzić sposobów realizacji potrzeb. 

 

POROZUMIENIE 

 Sprowadza się do znalezienia takiego rozwiązania, które umożliwia 
akceptowalny przez wszystkie strony poziom zaspokojenia ich potrzeb. 
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Przyczyny zachowań nieakceptowalnych 
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eliminuje ryzyko zachowań nieakceptowalnych społecznie; 

 rozwoju zasobów środowiskowych – zmiany systemowe dotyczące społeczeństwa; 
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Udziel informacji. Wyraź, co czujesz. 
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1 2 

 

KONFLIKT 

 Powstaje wówczas, gdy nie możemy zrealizować naszych dążeń i aspiracji. 
Najczęściej, gdy ze względu na wzajemną zależność jedna ze stron dąży do 
tego, by zaspokoić swoje interesy kosztem drugiej. 

 

POTRZEBY 

 Są w zasadzie nienegocjowalne, leżą u podstaw interesów, ale potrzeby te 
można niemal zawsze zrealizować różnymi sposobami. Spór dotyczy przede 
wszystkim niedających się pogodzić sposobów realizacji potrzeb. 

 

POROZUMIENIE 

 Sprowadza się do znalezienia takiego rozwiązania, które umożliwia 
akceptowalny przez wszystkie strony poziom zaspokojenia ich potrzeb. 
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Czym jest kontrakt? 
 

 Umowa stron, zawarta dobrowolnie, w wyniku negocjacji wspólnych celów.  

 Kontrakt nie jest jednostronnym oświadczeniem, podpisanym pod 
przymusem ani regulaminem, który obowiązuje każdego w danej 
placówce. 

 

  Kontrakt określa: 

 zasady, na których nam zależy; 

 sposób wzmacniania pożądanych zachowań; 

 konsekwencje zachowania (pożądanego i nieakceptowalnego); 

 sposoby monitorowania realizacji kontraktu. 

 

Funkcje parafrazy 

 Kształtuje zrozumienie odbiorcy. 

 Kształtuje myślenie nadawcy. 

 Proponuje nadawcy komunikacji dialog. 

 Skupia uwagę rozmówcy na temacie. 

 Umożliwia przyjęcie wspólnych kryteriów. 

 Zwalnia rozmowę – uspokaja emocje i daje czas na przemyślenie. 

 Chroni przed narastaniem konfliktu. 

 Jest wyrazem szacunku dla rozmówcy. 

 

Bibliografia 

 Brańka Z. (2006). Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społeczno-pedagogicznego nieprzystosowania uczniów. 
T. 2. Wpływ przemocy w rodzinie wobec dziecka na społeczno-pedagogiczne nieprzystosowanie uczniów. Kraków: Oficyna 
Wydawnicza Text.  

 Klimasiński K. (2010). Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej. Kraków: Wyd. UJ. 

 Król-Fijewska M. (2012). Stanowczo, łagodnie, bez lęku. Warszawa: Wyd. W.A.B.  

 

Jak zawierać kontrakt? 
 

 Istotne jest ustalenie celu kontraktu, do którego zmierzamy. 

 Warto zapytać ucznia: Co chcesz osiągnąć? 

 Nauczyciel przedstawia swoje cele pozytywnie, np.: Chcę, abyś mógł 
zdobyć wiedzę podczas lekcji, a inni uczniowie razem z tobą. 

 Kontrakt jest narzędziem, które prowadzi do wzrostu i rozwoju; wzmocnienie 
pozytywne szybko wpływa na zmiany zachowania. 

 Każda ze stron określa, co jest gotowa wykonać, aby osiągnąć zamierzony 
cel (uczeń, nauczyciel, rodzic). 

 Kontrakt zapisujemy w kilku punktach, które konkretnie określają: co i kto 
ma wykonać, w jakim czasie, w jaki sposób? 

 Kontrakt nie jest magią, ale narzędziem pracy nad zmianą dziecka; 
sposobem współpracy pomiędzy uczniem, rodzicem a nauczycielem. 
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Cel zajęć 

 Problemem coraz częściej sygnalizowanym przez nauczycieli różnego 
rodzaju szkół są zachowania rodziców utrudniające porozumienie                  
i współpracę. Zachowania te mogą przybierać formę czynnego lub 
biernego oporu (np. wycofanie, bierna agresja, atak werbalny, krytyka, 
przymus, roszczeniowa postawa itp.). 

 Celem zajęć było wypracowanie efektywnych sposobów radzenia sobie              
z agresją rodziców, zachowaniami inwazyjnymi, naruszającymi autonomię             
i prawa nauczycieli. Na pytanie o to, jak  radzić sobie z trudnym rodzicem, 
próbowaliśmy odpowiedzieć, szukając w pierwszej kolejności źródeł agresji 
rodziców. 

 Problem dotyczy także rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, edukacji włączającej, gdyż rodzice ci ze względu na 
specjalne potrzeby dzieci narażeni są na większy stres, a co za tym idzie – 
mogą przejawiać więcej problemów w komunikacji z nauczycielem. 

 

Jak radzić sobie z trudnym rodzicem.  
Agresja, opór i zachowania 
naruszające granice  
w pracy pedagoga 

dr Maciej Ciechomski 
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Różne sposoby – różne efekty 

 Osoby doświadczające wymienionych trudności wypracowały różne 
sposoby radzenia sobie w kontaktach z innymi ludźmi. Często są to właśnie 
postawy agresywne, naruszające godność innych osób. Każdy z nas ma 
swoje „psychologiczne terytorium”, wynikające z własnej godności, 
wartości, potrzeb. Inne osoby mogą naruszać to „terytorium”, 
przekraczając nasze granice. Wchodząc w interakcje z takimi osobami, 
mamy do dyspozycji różne sposoby działania. Możemy być wobec nich: 

• ulegli (godząc się na agresję, nie reagując na te zachowania);  

• agresywni (sami stajemy się agresorami naruszającymi granice innych 
osób); stanowczy i skuteczni, kiedy bronimy własnych granic, jednocześnie 
nie naruszając granic innych osób. 

Przyczyny oporu w komunikacji 
z rodzicem 
 Uczestnicy wymienili wiele czynników wpływających na zmiany                         

w środowisku szkolnym: zmniejszenie autorytetu nauczyciela „z nadania” 
(wynikającego z samego faktu bycia nauczycielem), otwarcia szkoły na 
dialog z rodzicami (demokratyzację), czego konsekwencją jest większa 
aktywność rodziców i większe narażenie na przekraczanie granic 
pracowników szkoły, zmiany społeczne i ekonomiczne. 

 Przede wszystkim zwróciliśmy uwagę na czynniki osobowościowe, takie jak: 

• lęk 

• poczucie winy 

• niskie poczucie własnej wartości 
• niskie umiejętności interpersonalne. 

Jak radzić sobie z agresją 

 Priorytetem w kontaktach z agresywnymi osobami jest własne 
bezpieczeństwo. Nikt nie ma prawa naruszać godności innych ludzi i mamy 
prawo do obrony przed przemocą. Jeżeli nasz rozmówca jest agresywny, 
mamy prawo odmówić z nim rozmowy! 

 Są jednak sytuacje, kiedy mimo wysokiego poziomu emocji, styl rozmowy 
pozwala nam na jej kontynuowanie.  

 Jeśli decydujemy się na rozmowę w takich warunkach, warto pamiętać               
o różnych technikach, które pomogą nam rozwiązać problem                                 
w bezpieczny sposób, bez eskalowania agresji. Przydatne są także proste 
procedury gwarantujące nam bezpieczeństwo i skuteczność. 

Jak być stanowczym i skutecznym,            
nie będąc samemu agresorem 
 Ten trzeci sposób (bycie stanowczym i skutecznym) jest szczególnie 

korzystny z punktu widzenia budowania pozytywnych, długoterminowych 
relacji z otoczeniem. Czynnikiem silnie wpływającym na skuteczność 
naszych zachowań są umiejętności komunikacyjne. Warto w rozmowie 
używać takich komunikatów, które pozwolą zbudować odpowiednią 
atmosferę, które wychodzą naprzeciw potrzebom naszego rozmówcy. 
Udanej rozmowie sprzyjają: 

• poczucie bezpieczeństwa; 
• przyjazna atmosfera; 
• poczucie zaufania; 
• cierpliwość, otwartość i uważność słuchającego; 
• dogodne warunki zewnętrzne (miejsce, otoczenie, wystrój etc.). 
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Rób podsumowania, stosuj parafrazy 

 Parafrazy i podsumowania. W rozmowie z agresywnymi osobami warto 
wyrobić sobie nawyk robienia parafraz i podsumowań.  

 Technika ta pozwala uzyskać czas na myślenie (a tego zawsze jest mało…), 
uporządkować informacje, tak aby to, co ważne, zostało zapamiętane. 
Parafrazy doskonale mogą wpływać na klimat rozmów – pokazują, że 
jesteśmy uważni, skoncentrowani na naszym rozmówcy, próbujemy 
zrozumieć jego wypowiedzi. 

 Robiąc podsumowania, warto ustalić w rozmowie: 
• jakie są fakty; 

• jakie są stanowiska stron (potrzeby, cele, interesy); 

• co dana osoba chciałaby uzyskać (jakie są strategie); 

• oddzielić kwestie istotne od kwestii błahych. 

Wyjaśniaj i doceniaj rozmówcę 

 Dowartościowanie. Pamiętajmy, że nasi rozmówcy w relacji z nauczycielem 
często czują się niedowartościowani, zagrożeni i przestraszeni. Rodzic 
spokojny i pewny siebie rzadko bywa agresywny. Zawsze można                           
w rozmowie zwrócić uwagę na pozytywne cechy i zachowania rozmówcy. 
Warto być szczerym i uczciwym (nie prawić komplementów na wyrost). 

 Wyjaśnianie. Polega ono przede wszystkim na zadawaniu dobrych pytań 
mających na celu ustalenie faktów, oddzielenie ich od opinii. To ważny 
element każdej rozmowy, gdyż umożliwia zebranie i usystematyzowanie 
podstawowych danych o sytuacji. Zadawanie pytań jest bezpieczne – 
pozwala wygadać się naszemu rozmówcy (obniża napięcie), pokazuje, że 
jesteśmy otwarci (słuchamy). Pytania nie są zagrażające, bo nie zawierają 
ocen, sugestii. Zadając pytania, porządkujemy wiadomości, skupiamy się 
na rozwiązaniach, nie na opiniach i zarzutach. 

 

 

Słuchaj, aby zrozumieć! 
 Podstawowym warunkiem sprzyjającym porozumieniu jest uważne 

słuchanie. Niestety ludzie często słuchają jedynie w celu przekonania 
drugiej strony, konfrontacji. Kiedy słuchamy siebie, to w celu lepszego 
zrozumienia – łatwiej znaleźć wspólne obszary i budować na nich 
porozumienie. Podczas rozmów na trudne tematy można skorzystać                       
z przykładowego planu spotkania: 

1. Prezentacja stanowiska rodzica. 

2. Określenie, nazwanie problemu (klaryfikacja). 

3. Propozycja rozwiązań (rodzica). 

4. Prezentacja punktu widzenia szkoły/wychowawcy. 

5. Propozycja rozwiązań ze strony szkoły. 

6. Wspólne poszukiwanie płaszczyzny porozumienia. 

7. Wypracowanie porozumienia. 

8. Spisanie wniosków. 

Mów od siebie! 

 Komunikaty „od siebie”. Udzielając rodzicowi informacji zwrotnych na 
temat jego zachowania, warto użyć popularnej metody „mówienia od 
siebie”, polegającej na używaniu stwierdzeń zawierających:  

• opis naszych emocji 

• przywołanie konkretnej sytuacji 

• konsekwencje działań (uzasadnienie) 

• nasze oczekiwania. 

 Komunikaty „od siebie” są skuteczne, gdyż: 
• nie zawierają ocen i są konkretne 

• są prawdziwe, bo opisują fakty 

• polepszają relacje, budują zaufanie i otwartość. 
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Rób podsumowania, stosuj parafrazy 

 Parafrazy i podsumowania. W rozmowie z agresywnymi osobami warto 
wyrobić sobie nawyk robienia parafraz i podsumowań.  

 Technika ta pozwala uzyskać czas na myślenie (a tego zawsze jest mało…), 
uporządkować informacje, tak aby to, co ważne, zostało zapamiętane. 
Parafrazy doskonale mogą wpływać na klimat rozmów – pokazują, że 
jesteśmy uważni, skoncentrowani na naszym rozmówcy, próbujemy 
zrozumieć jego wypowiedzi. 

 Robiąc podsumowania, warto ustalić w rozmowie: 
• jakie są fakty; 

• jakie są stanowiska stron (potrzeby, cele, interesy); 

• co dana osoba chciałaby uzyskać (jakie są strategie); 

• oddzielić kwestie istotne od kwestii błahych. 

Wyjaśniaj i doceniaj rozmówcę 

 Dowartościowanie. Pamiętajmy, że nasi rozmówcy w relacji z nauczycielem 
często czują się niedowartościowani, zagrożeni i przestraszeni. Rodzic 
spokojny i pewny siebie rzadko bywa agresywny. Zawsze można                           
w rozmowie zwrócić uwagę na pozytywne cechy i zachowania rozmówcy. 
Warto być szczerym i uczciwym (nie prawić komplementów na wyrost). 

 Wyjaśnianie. Polega ono przede wszystkim na zadawaniu dobrych pytań 
mających na celu ustalenie faktów, oddzielenie ich od opinii. To ważny 
element każdej rozmowy, gdyż umożliwia zebranie i usystematyzowanie 
podstawowych danych o sytuacji. Zadawanie pytań jest bezpieczne – 
pozwala wygadać się naszemu rozmówcy (obniża napięcie), pokazuje, że 
jesteśmy otwarci (słuchamy). Pytania nie są zagrażające, bo nie zawierają 
ocen, sugestii. Zadając pytania, porządkujemy wiadomości, skupiamy się 
na rozwiązaniach, nie na opiniach i zarzutach. 

 

 

Słuchaj, aby zrozumieć! 
 Podstawowym warunkiem sprzyjającym porozumieniu jest uważne 

słuchanie. Niestety ludzie często słuchają jedynie w celu przekonania 
drugiej strony, konfrontacji. Kiedy słuchamy siebie, to w celu lepszego 
zrozumienia – łatwiej znaleźć wspólne obszary i budować na nich 
porozumienie. Podczas rozmów na trudne tematy można skorzystać                       
z przykładowego planu spotkania: 

1. Prezentacja stanowiska rodzica. 

2. Określenie, nazwanie problemu (klaryfikacja). 

3. Propozycja rozwiązań (rodzica). 

4. Prezentacja punktu widzenia szkoły/wychowawcy. 

5. Propozycja rozwiązań ze strony szkoły. 

6. Wspólne poszukiwanie płaszczyzny porozumienia. 

7. Wypracowanie porozumienia. 

8. Spisanie wniosków. 

Mów od siebie! 

 Komunikaty „od siebie”. Udzielając rodzicowi informacji zwrotnych na 
temat jego zachowania, warto użyć popularnej metody „mówienia od 
siebie”, polegającej na używaniu stwierdzeń zawierających:  

• opis naszych emocji 

• przywołanie konkretnej sytuacji 

• konsekwencje działań (uzasadnienie) 

• nasze oczekiwania. 

 Komunikaty „od siebie” są skuteczne, gdyż: 
• nie zawierają ocen i są konkretne 

• są prawdziwe, bo opisują fakty 

• polepszają relacje, budują zaufanie i otwartość. 
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Projektowanie                      
i adaptacja przestrzeni 
dla osób niewidomych 
i słabowidzących 

 udźwiękowienie komunikacji miejskiej; 

 udźwiękowienie przejść dla pieszych; 

 oznaczenia przejść dla pieszych;  

 przystanki komunikacji miejskiej 
(autobusowe i tramwajowe); 

 dworce kolejowe, stacje metra, 
oznaczenia strefy niebezpiecznej na 
peronach; 

 oznaczenia wejść; 

 schody (stałe i ruchome). 

 

 

Wskazania do projektowania                        
i adaptacji  środowiska fizycznego 
zgodnie z potrzebami osób 
niewidomych i słabowidzących: 
 

Projektowanie i adaptacja przestrzeni 
publicznej do potrzeb osób niewidomych            
i słabowidzących – zalecenia i przepisy. 
Warszawa: PZN. 2016 (dostępny w wersji 
pdf). 

Adaptacje otoczenia do potrzeb 
osób z zaburzeniami rozwoju 

prof. UKSW dr hab. Marzena Dycht 
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OŚWIETLENIE 

lampy 
 
1. Rodzaj oświetlenia: 

• światło jarzeniowe jest rozproszone i nie nadaje się do ogólnego oświetlania pomieszczeń; 
• światło żarowe (ze zwykłej żarówki) i halogenowe – do oświetlania i doświetlania 
punktowego; 
• górne, podłogowe, stolikowe;  
• mleczne, przezroczyste, żarówki energooszczędne. 

2. Z możliwością regulowania natężenia światła (dopuszczalna moc żarówki z plastykowymi 
 oprawkami – 60 W; ceramiczne oprawki wytrzymują większe moce). UWAGA! Aby lepiej 

doświetlić tekst lub przedmiot, nie musimy zmieniać mocy żarówki na większą – czasem 
wystarczy zmniejszyć odległość od oglądanego obiektu (przybliżyć źródło światła). 

3. Z możliwością regulowania kąta padania światła (lampa wyposażona w dość długie, 
składane [przegubowe] lub gięte ramię umożliwiające ustawienie światła na żądanej 
wysokości i pod odpowiednim kątem). 

4. Obudowa żarówki (powinna zasłaniać całą żarówkę – bezpośredni widok źródła światła 
powoduje olśnienie, czyli oślepienie rażącym światłem), nie powinna się zbytnio nagrzewać 
(długotrwała bliskość gorącego klosza podczas pracy wzrokowej powoduje bóle głowy). 

5. Stabilność – lampa powinna mieć stabilną podstawę lub możliwość przytwierdzenia do 
blatu albo stelaża. 

latarki (przenośne źródło 
światła) 

podświetlany blat 

Ściemniacze  
oświetlenia  
Osłony ogólne:  
żaluzje, abażury, klosze, 
zasłony, okiennice, 
rolety, regulatory przy 
lampie, lampy                      
z możliwością regulacji 
kąta padania światła.  
Osłony osobiste: 
okulary słoneczne, 
czapka z daszkiem, 
nakładki okularowe, 
kapelusz, parasol, 
grzywka opadająca na 
czoło (wszystko, co 
osłania). 

Zmniejszenie odległości od 
lampy do obiektu o połowę 
zwiększy stopień oświetlenia 
obiektu czterokrotnie. 

ADAPTACJA OTOCZENIA SZKOLNEGO  
DO POTRZEB UCZNIÓW Z DYSFUNKCJĄ 
WZROKU 

 szlaki komunikacyjne powinny być utworzone przy zastosowaniu 
zróżnicowanej faktury i innego koloru; 

 kontrastowe oznakowanie ciągów komunikacyjnych; 

 napisy brajlowskie i napisy czarnodrukowe powinny być duże, 
kontrastowe, drukowane – na drzwiach sal, na wysokości oczu 
ucznia; 

 zastosowanie kontrastu na drzwiach sal; 

 wyraźne elementy graficzne umieszczone na wysokości oczu ucznia, 
na dużych przeszklonych powierzchniach; 

 wszelkie wystające krawędzie osłonięte; 

 filary oklejone ostrzegawczą taśmą; 

 aranżacja otoczenia ułatwiająca uczniom niewidomym                        
i słabowidzącym orientację w przestrzeni i poruszanie się; 

 adaptacja oświetlenia; 

 winda z oznakowaniem brajlowskim i w powiększonym druku; 

 należy zadbać o adaptację pomieszczeń sanitarnych; 

 przygotowane pomieszczenia pomocnicze (gabinet usprawniania 
widzenia, gabinet do realizacji zajęć z nauki brajla, czytania 
tyflografiki i realizacji ćwiczeń kompensacyjnych, gabinet czynności 
życia codziennego, gabinet logopedyczny i/lub do nauki 
alternatywnych metod komunikacji – w przypadku uczniów głucho-     
niewidomych); 

 wypukła mapa tyflograficzna szkoły. 

Adaptacja klasy/szkoły pod kątem 
potrzeb ucznia niewidomego czy 
słabowidzącego powinna rozpocząć 
się jeszcze przed jego przybyciem do 
szkoły i musi być stale modyfikowana. 
 

Zasady kontrastowania 

Zestawiamy kolory jasne             
z kolorami ciemnymi. 

 

Lepiej widoczne są obiekty 
jasne na ciemnym tle niż tej 
samej wielkości obiekty ciemne 
na jasnym tle. 

 

Najsilniejszy kontrast 
kolorystyczny dają białe 
i jasnożółte przedmioty lub litery 
na czarnym tle i czerwone 
przedmioty na białym tle. 

 

Jako tło należy stosować 
jednolite kolory. 

 

Kontrast i kolor 

Stosowanie kontrastu Wrażliwość na kontrast  
 zastosowanie odpowiedniej 

barwy i oświetlenia. 
 umiejętność wykrywania różnic 

pomiędzy obszarami ciemnymi 
i jasnymi. 

 

Zwiększenie kontrastu pomiędzy 
przedmiotem i jego tłem spowoduje, 
że przedmiot będzie lepiej widoczny. 

 

Zwiększenie kontrastu 
pomiędzy elementami 

otoczenia jest 
najprostszą  

i najskuteczniejszą 
modyfikacją otoczenia. 
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OŚWIETLENIE 

lampy 
 
1. Rodzaj oświetlenia: 
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• światło żarowe (ze zwykłej żarówki) i halogenowe – do oświetlania i doświetlania 
punktowego; 
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2. Z możliwością regulowania natężenia światła (dopuszczalna moc żarówki z plastykowymi 
 oprawkami – 60 W; ceramiczne oprawki wytrzymują większe moce). UWAGA! Aby lepiej 

doświetlić tekst lub przedmiot, nie musimy zmieniać mocy żarówki na większą – czasem 
wystarczy zmniejszyć odległość od oglądanego obiektu (przybliżyć źródło światła). 
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wysokości i pod odpowiednim kątem). 

4. Obudowa żarówki (powinna zasłaniać całą żarówkę – bezpośredni widok źródła światła 
powoduje olśnienie, czyli oślepienie rażącym światłem), nie powinna się zbytnio nagrzewać 
(długotrwała bliskość gorącego klosza podczas pracy wzrokowej powoduje bóle głowy). 

5. Stabilność – lampa powinna mieć stabilną podstawę lub możliwość przytwierdzenia do 
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WZROKU 

 szlaki komunikacyjne powinny być utworzone przy zastosowaniu 
zróżnicowanej faktury i innego koloru; 

 kontrastowe oznakowanie ciągów komunikacyjnych; 

 napisy brajlowskie i napisy czarnodrukowe powinny być duże, 
kontrastowe, drukowane – na drzwiach sal, na wysokości oczu 
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się jeszcze przed jego przybyciem do 
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Zestawiamy kolory jasne             
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Lepiej widoczne są obiekty 
jasne na ciemnym tle niż tej 
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Jako tło należy stosować 
jednolite kolory. 

 

Kontrast i kolor 

Stosowanie kontrastu Wrażliwość na kontrast  
 zastosowanie odpowiedniej 

barwy i oświetlenia. 
 umiejętność wykrywania różnic 

pomiędzy obszarami ciemnymi 
i jasnymi. 

 

Zwiększenie kontrastu pomiędzy 
przedmiotem i jego tłem spowoduje, 
że przedmiot będzie lepiej widoczny. 

 

Zwiększenie kontrastu 
pomiędzy elementami 

otoczenia jest 
najprostszą  

i najskuteczniejszą 
modyfikacją otoczenia. 
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Wsparcie technologiczne 
dla osoby niewidomej 

Komputer PC 

• screen reader – oprogramowanie 
umożliwiające rozpoznawanie zawartości 
monitora (ikony, paski narzędzi, tekst): Fine 
Reader, FineReader Professional, Cicero Text 
Reader, KNFB Reader; 

• syntezator mowy umożliwiający dźwiękowe 
odczytywanie zawartości pokazanej na 
ekranie komputera (Loquendo, Speak II, 
SynTalk, IVONA, Gant, eSpeak, RealSpeak, 
SAPI 5); 

• monitor brajlowski (zwany linijką brajlowską) – 
przystawka umożliwiająca odczytywanie 
w brajlu zawartości ekranu komputera (np. 
Braille Focus, Vario, Braille Voyager); 

• skaner umożliwiający przekształcanie 
drukowanych tekstów z wersji graficznej na 
tekstową; 

• notatnik brajlowski – do sporządzania 
notatek, odsłuchiwania książek, plików MP3,              
z syntezą mowy (PAC Mate, Braille Sense); 

• drukarka brajlowska – do drukowania 
tekstów w piśmie brajlowskim oraz wypukłej 
grafiki (ViewPlus, Everest, Index). 

 

Stanowisko komputerowe  
dla osoby niewidomej 

http://www.adaptacje.uw.edu.pl 

Pomoce rehabilitacyjne dla uczniów 
słabowidzących 
Pomoce ułatwiające 
widzenie 

 optyczne (pomoce powiększające do dali: lornety, 
lunety; do bliży: lupy, okulary lupowe, folia optyczna, liniał 
optyczny, telemikroskopy, powiększalniki telewizyjne; do 
średnich odległości: telemikroskopy, lunety ze skróconą 
ogniskową; pomoce powiększające pole widzenia: 
odwrócone lunety, „pszczele oko”, szkła amorficzne, 
pryzmaty Fresnela); 

 nieoptyczne (służące do pisania: ramki do pisania tekstu, 
grubsze flamastry, zeszyty z pogrubionymi liniami, 
szablony, liniatury wypukłe; służące do czytania: 
powiększony druk, filtry, typoskopy, kremowa kartka, 
czarna kartka podłożona pod tekst napisany na białej 
kartce, matowy papier, podstawka, podkładka z klamrą 
podtrzymującą, uchylne pulpity); 

 elektroniczne (syntezatory mowy, programy mówiące, 
powiększające, brajlowskie, programy mówiące dla 
telefonów komórkowych, programy mówiące dla 
palmptopów, programy lektorskie, OBR/OCR, cyfrowa 
książka mówiona, oprogramowanie matematyczne, 
muzyczne, użytkowe i optoelektroniczne – powiększalnik 
telewizyjny, lupy elektroniczne, komputery z odpowiednim 
oprogramowaniem). 

 

Pomoce ułatwiające 
funkcjonowanie 

 wózek, uchwyty, pogrubione narzędzia 
(np. sztućce), pomoce do składania 
podpisu (metalowa ramka), laska, 
zegarek brajlowski, pomoce mówiące, 
kolorowe taśmy izolacyjne, wypukłe 
farby, telefony z dużymi cyframi, igły 
brajlowskie, etykiety do oznaczania, 
pomoce do porcjowania leków, miarki 
oznaczone dotykowo, składane linijki             
i miarki, breloczek do kluczy, oznaczenia 
(nasadki) na klucze, urządzenia liczące 
(kubarytmy, liczydła, kalkulatory 
elektroniczne dla słabowidzących, 
tabliczki i rysiki brajlowskie).  

 

Zasady postępowania: uczeń niewidomy i słabowidzący  
w klasie (Kawczyńska-Reguła, Pierzchała 2001) 
 Ławka dla ucznia niewidomego – ze specjalną listwą przymocowaną dookoła blatu, tworzącą podwyższony  brzeg, 

zapobiegnie to zsuwaniu się z blatu stolika przypadkowo potrąconych rzeczy, a uczniowi zaoszczędzi kłopotu.  

 Zapewnić dziecku dogodne miejsce w klasie (dziecko ze światłowstrętem – ławka tyłem i z dala od okna.  

 Ławka dla ucznia słabowidzącego  – z ruchomym blatem, daje możliwość ustawienia blatu pod różnym kątem, 
regulowania odległości od czytanego tekstu i zachowania prawidłowej postawy ciała; zapewniająca odpowiedni 
kontrast kolorystyczny – oklejenie brzegów ławki żółtą lub czerwoną taśmą nie tylko ułatwia jej znalezienie w klasie, ale 
też buduje w świadomości ucznia pojęcie jej wielkości. 

 Krawędzie drzwi, szafek, parapety, włączniki światła, klamki, drzwiczki szafek, stopnie schodów i słupy – kontrastowe         
w stosunku do tła, na jakim występują, pomalowanie jaskrawą farbą lub oklejone taśmą odblaskową, kontrastującą              
z tłem. Listwy przypodłogowe i framugi drzwi, wszystkie zmiany poziomów i wystające krawędzie pomalowane 
kolorem kontrastującym z podłogą i ścianami. 

 Duże powierzchnie pomalowane matowymi farbami o mocnych, czystych kolorach. 

 Blaty – matowe powierzchnie lub matowe podkładki, najlepiej jednobarwne. 

 Wykładzina – jednobarwna, bez wzorów. W klasach nauczania zintegrowanego wykładzina dywanowa powinna 
stanowić element niezbędny wyposażenia sali lekcyjnej. 

 Tablica – duża, czarna lub ciemnozielona, matowa, gładka i dobrze oświetlona. Kreda miękka – biała lub żółta. 

 Umieszczać napisy na odpowiedniej wysokości, najlepiej na poziomie oczu. Litery duże, drukowane, czcionka prosta, 
na matowym kontrastowym tle (dla słabowidzących). 

 Oznaczenia dotykowe (dla niewidomych) – symbole wypukłe naklejone na szafki, półki z określonymi pomocami, 
kartami pracy, przyborami oznaczone podpisami brajlowskimi, umieszczonymi tak, by dziecko mogło do nich 
swobodnie dosięgnąć. 

 Kontrastowe zestawianie pomocy wpłynie na poprawę widoczności. Pomoce kilkuelementowe najlepiej umieszczać 
w pojemnikach zamykanych. 

 

                 

Zasady postępowania: uczeń niewidomy i słabowidzący  
w klasie (Kawczyńska-Reguła, Pierzchała 2001) 
 Zapoznać niewidomego ucznia z pomieszczeniem klasy i ze znajdującymi się tam na stałe przedmiotami, a także        

z pozostałą częścią szkoły i jej istotnymi punktami orientacyjnymi (np. szatnia, łazienka, boisko, stołówka szkolna, 
świetlica, sekretariat, biblioteka) – uczeń poczuje się bezpiecznie i niezależnie. 

 Zadbać o właściwe oświetlenie ogólne (klasy) – równomierne, rozproszone światło w całym pomieszczeniu                          
i indywidualne (stanowisko pracy ucznia) – światło jarzeniowe, kąt padania światła i regulację jego natężenia oraz 
ściemniacze. 

 Zwrócić uwagę na miejsca nieodpowiednio oświetlone w szkole, schody, progi, wąskie przejścia. 

 Nie zabraniać uczniowi samodzielnego poruszania się po szkole, należy pomóc mu w poznaniu układu klasy, 
ustawienia mebli, umiejscowienia stanowisk pracy ulubionych kolegów, biurka nauczyciela. 

 Nie dziwić się, jeśli niewidomy uderzy się o jakiś przedmiot. 

 Nie zostawiać sprzętów w rejonach przeznaczonych do poruszania się. 

 Drzwi do klasy pozostawiać zawsze albo zamknięte, albo całkowicie otwarte. 

 Informować niewidomego o przybyciu do danego pomieszczenia lub jego opuszczeniu. 

 W klasie stoliki i krzesła powinny być ustawione tak, by powstała wyraźna ścieżka komunikacyjna. 

 Uczeń niewidomy i słabowidzący powinien mieć własną półkę, szufladę czy szafkę na przybory i pomoce szkolne. 

 Koniecznie należy zwracać uwagę na zachowanie ładu w klasie, na dostawianie krzeseł do stolika, wieszanie 
plecaków lub zostawianie ich w odpowiednich miejscach. Meble w klasie powinny mieć swoje stałe miejsce. 
Powiadamiać ucznia o wszelkich zmianach w urządzeniu klasy. 

 Wygospodarować w określonych godzinach pokój na dodatkowe zajęcia. 

 Uczeń słabowidzący powinien usiąść w klasie zgodnie z zaleceniami lekarza, czyli w takim miejscu, które uwzględni 
jego stan wzroku – ewentualną wadę wzroku i stopień utrudnienia pracy z bliska i z daleka. Ławka dla dziecka ze 
światłowstrętem: tyłem i z dala do okna, z dodatkową możliwością zaciemnienia. Ławka dla dziecka ze 
światłolubnością: blisko okna, by mogło skorzystać z naturalnego oświetlenia. 
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Wsparcie technologiczne 
dla osoby niewidomej 

Komputer PC 

• screen reader – oprogramowanie 
umożliwiające rozpoznawanie zawartości 
monitora (ikony, paski narzędzi, tekst): Fine 
Reader, FineReader Professional, Cicero Text 
Reader, KNFB Reader; 

• syntezator mowy umożliwiający dźwiękowe 
odczytywanie zawartości pokazanej na 
ekranie komputera (Loquendo, Speak II, 
SynTalk, IVONA, Gant, eSpeak, RealSpeak, 
SAPI 5); 

• monitor brajlowski (zwany linijką brajlowską) – 
przystawka umożliwiająca odczytywanie 
w brajlu zawartości ekranu komputera (np. 
Braille Focus, Vario, Braille Voyager); 

• skaner umożliwiający przekształcanie 
drukowanych tekstów z wersji graficznej na 
tekstową; 

• notatnik brajlowski – do sporządzania 
notatek, odsłuchiwania książek, plików MP3,              
z syntezą mowy (PAC Mate, Braille Sense); 

• drukarka brajlowska – do drukowania 
tekstów w piśmie brajlowskim oraz wypukłej 
grafiki (ViewPlus, Everest, Index). 

 

Stanowisko komputerowe  
dla osoby niewidomej 

http://www.adaptacje.uw.edu.pl 

Pomoce rehabilitacyjne dla uczniów 
słabowidzących 
Pomoce ułatwiające 
widzenie 

 optyczne (pomoce powiększające do dali: lornety, 
lunety; do bliży: lupy, okulary lupowe, folia optyczna, liniał 
optyczny, telemikroskopy, powiększalniki telewizyjne; do 
średnich odległości: telemikroskopy, lunety ze skróconą 
ogniskową; pomoce powiększające pole widzenia: 
odwrócone lunety, „pszczele oko”, szkła amorficzne, 
pryzmaty Fresnela); 

 nieoptyczne (służące do pisania: ramki do pisania tekstu, 
grubsze flamastry, zeszyty z pogrubionymi liniami, 
szablony, liniatury wypukłe; służące do czytania: 
powiększony druk, filtry, typoskopy, kremowa kartka, 
czarna kartka podłożona pod tekst napisany na białej 
kartce, matowy papier, podstawka, podkładka z klamrą 
podtrzymującą, uchylne pulpity); 

 elektroniczne (syntezatory mowy, programy mówiące, 
powiększające, brajlowskie, programy mówiące dla 
telefonów komórkowych, programy mówiące dla 
palmptopów, programy lektorskie, OBR/OCR, cyfrowa 
książka mówiona, oprogramowanie matematyczne, 
muzyczne, użytkowe i optoelektroniczne – powiększalnik 
telewizyjny, lupy elektroniczne, komputery z odpowiednim 
oprogramowaniem). 

 

Pomoce ułatwiające 
funkcjonowanie 

 wózek, uchwyty, pogrubione narzędzia 
(np. sztućce), pomoce do składania 
podpisu (metalowa ramka), laska, 
zegarek brajlowski, pomoce mówiące, 
kolorowe taśmy izolacyjne, wypukłe 
farby, telefony z dużymi cyframi, igły 
brajlowskie, etykiety do oznaczania, 
pomoce do porcjowania leków, miarki 
oznaczone dotykowo, składane linijki             
i miarki, breloczek do kluczy, oznaczenia 
(nasadki) na klucze, urządzenia liczące 
(kubarytmy, liczydła, kalkulatory 
elektroniczne dla słabowidzących, 
tabliczki i rysiki brajlowskie).  

 

Zasady postępowania: uczeń niewidomy i słabowidzący  
w klasie (Kawczyńska-Reguła, Pierzchała 2001) 
 Ławka dla ucznia niewidomego – ze specjalną listwą przymocowaną dookoła blatu, tworzącą podwyższony  brzeg, 

zapobiegnie to zsuwaniu się z blatu stolika przypadkowo potrąconych rzeczy, a uczniowi zaoszczędzi kłopotu.  

 Zapewnić dziecku dogodne miejsce w klasie (dziecko ze światłowstrętem – ławka tyłem i z dala od okna.  

 Ławka dla ucznia słabowidzącego  – z ruchomym blatem, daje możliwość ustawienia blatu pod różnym kątem, 
regulowania odległości od czytanego tekstu i zachowania prawidłowej postawy ciała; zapewniająca odpowiedni 
kontrast kolorystyczny – oklejenie brzegów ławki żółtą lub czerwoną taśmą nie tylko ułatwia jej znalezienie w klasie, ale 
też buduje w świadomości ucznia pojęcie jej wielkości. 

 Krawędzie drzwi, szafek, parapety, włączniki światła, klamki, drzwiczki szafek, stopnie schodów i słupy – kontrastowe         
w stosunku do tła, na jakim występują, pomalowanie jaskrawą farbą lub oklejone taśmą odblaskową, kontrastującą              
z tłem. Listwy przypodłogowe i framugi drzwi, wszystkie zmiany poziomów i wystające krawędzie pomalowane 
kolorem kontrastującym z podłogą i ścianami. 

 Duże powierzchnie pomalowane matowymi farbami o mocnych, czystych kolorach. 

 Blaty – matowe powierzchnie lub matowe podkładki, najlepiej jednobarwne. 

 Wykładzina – jednobarwna, bez wzorów. W klasach nauczania zintegrowanego wykładzina dywanowa powinna 
stanowić element niezbędny wyposażenia sali lekcyjnej. 

 Tablica – duża, czarna lub ciemnozielona, matowa, gładka i dobrze oświetlona. Kreda miękka – biała lub żółta. 

 Umieszczać napisy na odpowiedniej wysokości, najlepiej na poziomie oczu. Litery duże, drukowane, czcionka prosta, 
na matowym kontrastowym tle (dla słabowidzących). 

 Oznaczenia dotykowe (dla niewidomych) – symbole wypukłe naklejone na szafki, półki z określonymi pomocami, 
kartami pracy, przyborami oznaczone podpisami brajlowskimi, umieszczonymi tak, by dziecko mogło do nich 
swobodnie dosięgnąć. 

 Kontrastowe zestawianie pomocy wpłynie na poprawę widoczności. Pomoce kilkuelementowe najlepiej umieszczać 
w pojemnikach zamykanych. 

 

                 

Zasady postępowania: uczeń niewidomy i słabowidzący  
w klasie (Kawczyńska-Reguła, Pierzchała 2001) 
 Zapoznać niewidomego ucznia z pomieszczeniem klasy i ze znajdującymi się tam na stałe przedmiotami, a także        

z pozostałą częścią szkoły i jej istotnymi punktami orientacyjnymi (np. szatnia, łazienka, boisko, stołówka szkolna, 
świetlica, sekretariat, biblioteka) – uczeń poczuje się bezpiecznie i niezależnie. 

 Zadbać o właściwe oświetlenie ogólne (klasy) – równomierne, rozproszone światło w całym pomieszczeniu                          
i indywidualne (stanowisko pracy ucznia) – światło jarzeniowe, kąt padania światła i regulację jego natężenia oraz 
ściemniacze. 

 Zwrócić uwagę na miejsca nieodpowiednio oświetlone w szkole, schody, progi, wąskie przejścia. 

 Nie zabraniać uczniowi samodzielnego poruszania się po szkole, należy pomóc mu w poznaniu układu klasy, 
ustawienia mebli, umiejscowienia stanowisk pracy ulubionych kolegów, biurka nauczyciela. 

 Nie dziwić się, jeśli niewidomy uderzy się o jakiś przedmiot. 

 Nie zostawiać sprzętów w rejonach przeznaczonych do poruszania się. 

 Drzwi do klasy pozostawiać zawsze albo zamknięte, albo całkowicie otwarte. 

 Informować niewidomego o przybyciu do danego pomieszczenia lub jego opuszczeniu. 

 W klasie stoliki i krzesła powinny być ustawione tak, by powstała wyraźna ścieżka komunikacyjna. 

 Uczeń niewidomy i słabowidzący powinien mieć własną półkę, szufladę czy szafkę na przybory i pomoce szkolne. 

 Koniecznie należy zwracać uwagę na zachowanie ładu w klasie, na dostawianie krzeseł do stolika, wieszanie 
plecaków lub zostawianie ich w odpowiednich miejscach. Meble w klasie powinny mieć swoje stałe miejsce. 
Powiadamiać ucznia o wszelkich zmianach w urządzeniu klasy. 

 Wygospodarować w określonych godzinach pokój na dodatkowe zajęcia. 

 Uczeń słabowidzący powinien usiąść w klasie zgodnie z zaleceniami lekarza, czyli w takim miejscu, które uwzględni 
jego stan wzroku – ewentualną wadę wzroku i stopień utrudnienia pracy z bliska i z daleka. Ławka dla dziecka ze 
światłowstrętem: tyłem i z dala do okna, z dodatkową możliwością zaciemnienia. Ławka dla dziecka ze 
światłolubnością: blisko okna, by mogło skorzystać z naturalnego oświetlenia. 
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Urządzenia techniczne osobistego użytku i protezy wspomagające 
osłabiony słuch (za: Jakubowski 2005)  
Środki techniczne stosowane w placówkach edukacyjnych i miejscach użyteczności 
publicznej 

 Pętle induktofoniczne ze wzmacniaczem, zainstalowane np. w urzędach. 
 Niektóre widownie wyposażone są w gniazdka słuchawkowe, podłączone do wzmacniacza elektroakustycznego – gdzie za pomocą 

własnych słuchawek lub przenośnej pętli induktofonicznej można odbierać dźwięki. 
 Lektor w dźwiękoszczelnej kabinie, który na bieżąco czyta wypowiadane na scenie kwestie – głos lektora jest transmitowany 

zainteresowanym osobom poprzez urządzenia wzmacniające i nadawczo-odbiorcze. 
 Lektor języka migowego pokazywany na dużym ekranie. 
 Wyświetlanie tekstu na ekranie. 
 Sygnalizacja świetlna – w placówkach edukacyjnych i miejscach pracy – stosowana jako uzupełnienie lub zastąpienie informacji 

dźwiękowych; służy przekazaniu informacji osobie niesłyszącej, np. o rozpoczęciu lekcji lub włączeniu danego urządzenia w pracy. 
 Tekstofony (prototypy współczesnych SMS-ów; to telefoniczna maszyna pisząca, która przekazuje informacje w formie pisemnej za 

pomocą sieci telefonicznej). 
 Intrafon, telefaksy, telefony ze wzmacniaczami dźwięku. 
 Telegazeta, napisy do filmów i różnych programów. 
 Przekład informacji na język migowy. 
 Faks, telefon komórkowy – dla osób z lekkim uszkodzeniem słuchu.  
 Telefon analogowy – dla osób używających aparatów słuchowych. 
 Wideofon, łączność wizualna przez Internet. 
 Wymiana informacji za pomocą SMS-ów (wiadomości tekstowe) i MMS-ów (wiadomości multimedialne służące do przekazywania 

obrazów, animacji oraz dźwięków). 
 Usługa WAP i GPRS w telefonie – umożliwia sprawdzenie poczty elektronicznej lub wysłanie MMS-ów; telefony najnowszej generacji 

mają wbudowany cyfrowy aparat fotograficzny, umożliwiają również nagranie krótkiego filmu w formacie Real Media i wysłanie go 
osobie niesłyszącej. 

Urządzenia techniczne użytku osobistego i protezy 
wspomagające osłabiony słuch (za: Jakubowski 2005)  

Urządzenia wzmacniające dźwięki 
dla osób słabosłyszących  

 indywidualne cyfrowe aparaty słuchowe,            
z możliwością zaprogramowania 
wzmacniania wybranych częstotliwości na 
potrzeby danego rodzaju ubytku słuchu              
u osoby słabosłyszącej; 

 protezy niektórych elementów ucha 
środkowego; 

 implanty – stymulatory nerwu słuchowego 
(za: Szczepankowski 1999): 
• ślimakowe (kochlearne), wszczepiane 
operacyjnie, przekazujące przetworzone impulsy 
dźwiękowe bezpośrednio do ucha wewnętrznego); 

• pniowe (stymulujące kompleks nerwu 
ślimakowego w pniu mózgu), wszczepiane przy 
całkowitym zaniku słuchu. 

 Obserwując rozwój najnowszych 
technologii, można spodziewać się, iż już 
niedługo powstaną systemy tłumaczące 
język migowy na mówiony i odwrotnie.  

 Już dziś, za pośrednictwem Internetu, 
możliwe jest przekazywanie wszelkich 
informacji poprzez pisanie tekstu na 
klawiaturze komputera, przesyłanie 
zeskanowanej grafiki lub transmisja obrazu            
i dźwięku zarejestrowanego kamerą 
cyfrową. 

 W najbliższej przyszłości możliwe będzie 
prowadzenie rozmów w języku migowym na 
nieograniczoną odległość za pomocą 
szybkich łączy szerokopasmowych. 

 Opracowywane są sposoby przetwarzania 
mowy na równoważne treści wizualne oraz 
metody zastępowania obrazu dźwiękiem.  

Zaburzenia mowy. Środki i urządzenia techniczne 
o charakterze wspierającym 

 Monofonatory i polifonatory – wykorzystują przewodnictwo powietrzne.           
W działaniu przypominają aparaty słuchowe, ale o większym wzmocnieniu              
i szerszych możliwościach indywidualnej regulacji. 

 Analizatory mowy – przedstawiają przebiegi akustyczne mowy w formie 
wizualnej, służą do ćwiczeń artykulacyjnych i prozodycznych elementów 
mowy (intonacja, modulacja głosu). 

 Programy komputerowe do nauki mowy, np. SpeechViewer, Logo-Gry. 

 

 

Urządzenia techniczne użytku osobistego i protezy 
wspomagające osłabiony słuch (za: Jakubowski 2005)  
Środki techniczne stosowane w placówkach edukacyjnych i miejscach użyteczności 
publicznej 
 Alarm wibracyjny w telefonie komórkowym – wypiera specjalne budziki dla osób niesłyszących. 
 Pagery – umożliwiają odbiór wiadomości pisemnej wysłanej przez inną osobę z telefonu lub z komputera; także poczty 

elektronicznej lub informacji o nadejściu nowej wiadomości e-mail; mają jednak jednokierunkowe działanie – nie ma 
możliwości wysłania przez użytkownika własnej wiadomości. 

 Komunikatory – umożliwiają osobom niesłyszącym nadawanie i odbieranie wiadomości SMS, faksów i poczty 
elektronicznej, prowadzenie rozmowy w trybie tekstofonowym. 

 Nowa generacja telefonów komórkowych umożliwi łączność wizualną – stworzy to szansę na porozumiewanie się przez 
telefon komórkowy za pomocą języka migowego. 

 Komputer – umożliwia edycję tekstu, obrazu; komputer wyposażony w syntezator mowy umożliwia komunikację osób 
niesłyszących ze słyszącymi – mało popularna metoda wśród osób niesłyszących. 

 Systemy rozpoznawania mowy – tekst wypowiadany do połączonego z komputerem mikrofonu jest rozpoznawany przez 
program, a następnie wyświetlany na ekranie. 

 Metropage – publiczny pager alfanumeryczny, który umożliwia bezpłatny odbiór wiadomości tekstowych, poczty 
elektronicznej, lokalnych informacji w każdym miejscu publicznym, w którym urządzenie to zostało zamontowane. 

 MicroLink System – umożliwia wyraźne słyszenie i rozumienie; przeznaczony dla osób niesłyszących; urządzenie jest drogie, 
zwykle jest stosowane dla dużej liczby odbiorców z uszkodzonym słuchem przebywających w jednym miejscu. 

 Systemy FM – odbierają głos osoby mówiącej przez mikrofon i transmitują go przy wykorzystaniu fal radiowych do odbiorcy 
wyposażonego w aparat słuchowy, umożliwiając wzmocnienie głosu i dość doby komfort słuchania; mogą być stosowane 
w klasach szkolnych, na boiskach, w domu, w otwartej przestrzeni – nadajnik musi być umieszczony w pobliżu. 

 Wzmacniacze elektroakustyczne zbiorowego użytku – stacjonarne lub przenośne, składają się z nadajnika i odbiorników, 
mogą pracować w podczerwieni, wymagają stałego kontaktu nadajnika z odbiornikiem i w związku z tym statycznej 
pozycji rozmówców.  
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Urządzenia techniczne osobistego użytku i protezy wspomagające 
osłabiony słuch (za: Jakubowski 2005)  
Środki techniczne stosowane w placówkach edukacyjnych i miejscach użyteczności 
publicznej 

 Pętle induktofoniczne ze wzmacniaczem, zainstalowane np. w urzędach. 
 Niektóre widownie wyposażone są w gniazdka słuchawkowe, podłączone do wzmacniacza elektroakustycznego – gdzie za pomocą 

własnych słuchawek lub przenośnej pętli induktofonicznej można odbierać dźwięki. 
 Lektor w dźwiękoszczelnej kabinie, który na bieżąco czyta wypowiadane na scenie kwestie – głos lektora jest transmitowany 

zainteresowanym osobom poprzez urządzenia wzmacniające i nadawczo-odbiorcze. 
 Lektor języka migowego pokazywany na dużym ekranie. 
 Wyświetlanie tekstu na ekranie. 
 Sygnalizacja świetlna – w placówkach edukacyjnych i miejscach pracy – stosowana jako uzupełnienie lub zastąpienie informacji 

dźwiękowych; służy przekazaniu informacji osobie niesłyszącej, np. o rozpoczęciu lekcji lub włączeniu danego urządzenia w pracy. 
 Tekstofony (prototypy współczesnych SMS-ów; to telefoniczna maszyna pisząca, która przekazuje informacje w formie pisemnej za 

pomocą sieci telefonicznej). 
 Intrafon, telefaksy, telefony ze wzmacniaczami dźwięku. 
 Telegazeta, napisy do filmów i różnych programów. 
 Przekład informacji na język migowy. 
 Faks, telefon komórkowy – dla osób z lekkim uszkodzeniem słuchu.  
 Telefon analogowy – dla osób używających aparatów słuchowych. 
 Wideofon, łączność wizualna przez Internet. 
 Wymiana informacji za pomocą SMS-ów (wiadomości tekstowe) i MMS-ów (wiadomości multimedialne służące do przekazywania 

obrazów, animacji oraz dźwięków). 
 Usługa WAP i GPRS w telefonie – umożliwia sprawdzenie poczty elektronicznej lub wysłanie MMS-ów; telefony najnowszej generacji 

mają wbudowany cyfrowy aparat fotograficzny, umożliwiają również nagranie krótkiego filmu w formacie Real Media i wysłanie go 
osobie niesłyszącej. 

Urządzenia techniczne użytku osobistego i protezy 
wspomagające osłabiony słuch (za: Jakubowski 2005)  

Urządzenia wzmacniające dźwięki 
dla osób słabosłyszących  

 indywidualne cyfrowe aparaty słuchowe,            
z możliwością zaprogramowania 
wzmacniania wybranych częstotliwości na 
potrzeby danego rodzaju ubytku słuchu              
u osoby słabosłyszącej; 

 protezy niektórych elementów ucha 
środkowego; 

 implanty – stymulatory nerwu słuchowego 
(za: Szczepankowski 1999): 
• ślimakowe (kochlearne), wszczepiane 
operacyjnie, przekazujące przetworzone impulsy 
dźwiękowe bezpośrednio do ucha wewnętrznego); 

• pniowe (stymulujące kompleks nerwu 
ślimakowego w pniu mózgu), wszczepiane przy 
całkowitym zaniku słuchu. 

 Obserwując rozwój najnowszych 
technologii, można spodziewać się, iż już 
niedługo powstaną systemy tłumaczące 
język migowy na mówiony i odwrotnie.  

 Już dziś, za pośrednictwem Internetu, 
możliwe jest przekazywanie wszelkich 
informacji poprzez pisanie tekstu na 
klawiaturze komputera, przesyłanie 
zeskanowanej grafiki lub transmisja obrazu            
i dźwięku zarejestrowanego kamerą 
cyfrową. 

 W najbliższej przyszłości możliwe będzie 
prowadzenie rozmów w języku migowym na 
nieograniczoną odległość za pomocą 
szybkich łączy szerokopasmowych. 

 Opracowywane są sposoby przetwarzania 
mowy na równoważne treści wizualne oraz 
metody zastępowania obrazu dźwiękiem.  

Zaburzenia mowy. Środki i urządzenia techniczne 
o charakterze wspierającym 

 Monofonatory i polifonatory – wykorzystują przewodnictwo powietrzne.           
W działaniu przypominają aparaty słuchowe, ale o większym wzmocnieniu              
i szerszych możliwościach indywidualnej regulacji. 

 Analizatory mowy – przedstawiają przebiegi akustyczne mowy w formie 
wizualnej, służą do ćwiczeń artykulacyjnych i prozodycznych elementów 
mowy (intonacja, modulacja głosu). 

 Programy komputerowe do nauki mowy, np. SpeechViewer, Logo-Gry. 

 

 

Urządzenia techniczne użytku osobistego i protezy 
wspomagające osłabiony słuch (za: Jakubowski 2005)  
Środki techniczne stosowane w placówkach edukacyjnych i miejscach użyteczności 
publicznej 
 Alarm wibracyjny w telefonie komórkowym – wypiera specjalne budziki dla osób niesłyszących. 
 Pagery – umożliwiają odbiór wiadomości pisemnej wysłanej przez inną osobę z telefonu lub z komputera; także poczty 

elektronicznej lub informacji o nadejściu nowej wiadomości e-mail; mają jednak jednokierunkowe działanie – nie ma 
możliwości wysłania przez użytkownika własnej wiadomości. 

 Komunikatory – umożliwiają osobom niesłyszącym nadawanie i odbieranie wiadomości SMS, faksów i poczty 
elektronicznej, prowadzenie rozmowy w trybie tekstofonowym. 

 Nowa generacja telefonów komórkowych umożliwi łączność wizualną – stworzy to szansę na porozumiewanie się przez 
telefon komórkowy za pomocą języka migowego. 

 Komputer – umożliwia edycję tekstu, obrazu; komputer wyposażony w syntezator mowy umożliwia komunikację osób 
niesłyszących ze słyszącymi – mało popularna metoda wśród osób niesłyszących. 

 Systemy rozpoznawania mowy – tekst wypowiadany do połączonego z komputerem mikrofonu jest rozpoznawany przez 
program, a następnie wyświetlany na ekranie. 

 Metropage – publiczny pager alfanumeryczny, który umożliwia bezpłatny odbiór wiadomości tekstowych, poczty 
elektronicznej, lokalnych informacji w każdym miejscu publicznym, w którym urządzenie to zostało zamontowane. 

 MicroLink System – umożliwia wyraźne słyszenie i rozumienie; przeznaczony dla osób niesłyszących; urządzenie jest drogie, 
zwykle jest stosowane dla dużej liczby odbiorców z uszkodzonym słuchem przebywających w jednym miejscu. 

 Systemy FM – odbierają głos osoby mówiącej przez mikrofon i transmitują go przy wykorzystaniu fal radiowych do odbiorcy 
wyposażonego w aparat słuchowy, umożliwiając wzmocnienie głosu i dość doby komfort słuchania; mogą być stosowane 
w klasach szkolnych, na boiskach, w domu, w otwartej przestrzeni – nadajnik musi być umieszczony w pobliżu. 

 Wzmacniacze elektroakustyczne zbiorowego użytku – stacjonarne lub przenośne, składają się z nadajnika i odbiorników, 
mogą pracować w podczerwieni, wymagają stałego kontaktu nadajnika z odbiornikiem i w związku z tym statycznej 
pozycji rozmówców.  
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Warunki organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci                       
i młodzieży 
  
 niedostosowanych społecznie; 
 zagrożonych niedostosowaniem społecznym –  

 wymagających specjalnej organizacji nauki            
 i metod pracy.  

Warunki organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci                       
i młodzieży 
 

 
 
 
 

niepełnosprawnych: niesłyszących, 
słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących,                 
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim, umiarkowanym lub znacznym,                            
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,                  
i z niepełnosprawnościami sprzężonymi; 

 

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa: 

 Zakres i sposób dostosowania programu oraz wymagań edukacyjnych do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie 
odpowiednich metod i form pracy. 

 Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia            
z uczniem, w tym: 

• dla ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym 

• dla ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze 
resocjalizacyjnym 

• dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania              
o charakterze socjoterapeutycznym. 

Planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego 
 
 
 Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego dyrektor szkoły powołuje zespół, w skład którego 
wchodzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. 
Koordynatorem zespołu jest nauczyciel wspomagający ucznia lub 
wychowawca klasy, do której uczeń uczęszcza. 

 Uwzględniając zawarte w orzeczeniu zalecenia oraz 
wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, zespół 
opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny 
(IPET) dla ucznia z orzeczeniem. 
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Warunki organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci                       
i młodzieży 
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wychowania i opieki dla dzieci                       
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indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie 
odpowiednich metod i form pracy. 

 Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia            
z uczniem, w tym: 

• dla ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym 

• dla ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze 
resocjalizacyjnym 

• dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania              
o charakterze socjoterapeutycznym. 

Planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego 
 
 
 Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego dyrektor szkoły powołuje zespół, w skład którego 
wchodzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. 
Koordynatorem zespołu jest nauczyciel wspomagający ucznia lub 
wychowawca klasy, do której uczeń uczęszcza. 

 Uwzględniając zawarte w orzeczeniu zalecenia oraz 
wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, zespół 
opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny 
(IPET) dla ucznia z orzeczeniem. 
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Indywidualny program  
edukacyjno-terapeutyczny 
 Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program 
opracowuje się w terminie: 

• do 30 września roku szkolnego, w którym dziecko lub uczeń rozpoczyna 
realizowanie kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym; 

• 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. 

 Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając 
ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi 
oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. 

 

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa: 

 Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. 

 Działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, 
zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi            
(w tym z poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia 
nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami 
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, również z MOW i MOS). 

 Zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne, a także inne 
zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe             
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia. 

 Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia. 

Zadania nauczycieli wspomagających 
 
 Nauczyciele, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1: 

• prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi 
nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie; 

• prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami 
niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem 
społecznym; 

• uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz 
w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez 
nauczycieli i specjalistów; 

• udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom 
i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze 
form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz 
zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

 

 

Indywidualny program  
edukacyjno-terapeutyczny 
 Rodzice/opiekunowie prawni ucznia mają prawo uczestniczyć                                  

w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu 
oraz dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 
ucznia. Koordynator zespołu informuje rodzica/opiekuna prawnego ucznia             
o terminie spotkania zespołu w formie pisemnej lub za pośrednictwem            
e-dziennika (kopia listu dołączona do dokumentacji PPP). 

 Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia koordynator przekazuje 
im kopię IPET-u. 

 Osoby biorące udział w spotkaniach zespołu są zobowiązane do 
nieujawniania poruszanych na spotkaniu spraw, które mogą naruszać 
dobra osobiste ucznia i innych uczestników spotkania. 

 



Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny…

57

Indywidualny program  
edukacyjno-terapeutyczny 
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ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi 
oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. 
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oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. 

 Działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, 
zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi            
(w tym z poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia 
nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami 
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, również z MOW i MOS). 

 Zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne, a także inne 
zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe             
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia. 

 Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia. 

Zadania nauczycieli wspomagających 
 
 Nauczyciele, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1: 

• prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi 
nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie; 

• prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami 
niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem 
społecznym; 

• uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz 
w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez 
nauczycieli i specjalistów; 

• udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom 
i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze 
form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz 
zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

 

 

Indywidualny program  
edukacyjno-terapeutyczny 
 Rodzice/opiekunowie prawni ucznia mają prawo uczestniczyć                                  

w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu 
oraz dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 
ucznia. Koordynator zespołu informuje rodzica/opiekuna prawnego ucznia             
o terminie spotkania zespołu w formie pisemnej lub za pośrednictwem            
e-dziennika (kopia listu dołączona do dokumentacji PPP). 

 Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia koordynator przekazuje 
im kopię IPET-u. 

 Osoby biorące udział w spotkaniach zespołu są zobowiązane do 
nieujawniania poruszanych na spotkaniu spraw, które mogą naruszać 
dobra osobiste ucznia i innych uczestników spotkania. 
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Praca edukacyjno-terapeutyczna z uczniem                          
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

 Podstawowym celem edukacji każdego człowieka jest – przygotowanie do 
samodzielnego życia, zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami, 
możliwościami oraz oczekiwaniami otoczenia społecznego.  

 Tak sformułowany cel ogólny wyznacza zadania szczegółowe, które 
realizowane są zarówno w domu rodzinnym osoby niepełnosprawnej,             
jak i w placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych. 

 W procesie edukacyjnym powinna spełniać się idea jedności w zróżnicowaniu. 
Oznacza to tworzenie takich warunków w zróżnicowanych placówkach                 
i zróżnicowanych grupach edukacyjnych, które zapewniają maksymalny 
rozwój każdemu dziecku, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 Wobec powyższych konieczności każda placówka oświatowa powinna być 
przygotowana do efektywnego kształcenia uczniów o zróżnicowanych 
potrzebach edukacyjnych i możliwościach psychofizycznych.  
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Praca edukacyjno-terapeutyczna z uczniem                 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

 Zaburzenia te są przyczyną trudności w opanowywaniu wiadomości                              
i umiejętności z zakresu wszystkich przedmiotów realizowanych w szkole. 

 Myślenie uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim ma 
charakter konkretno-obrazowy, sytuacyjny. Jest wolne, sztywne i mało 
samodzielne. Dlatego uczniowie ci nie potrafią logicznie myśleć, wyciągać 
wniosków, abstrahować i uogólniać. Z tego też względu nauczyciel, realizując 
zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, zobowiązany jest do stosowania czynności 
konkretnych, doświadczeń i obserwacji, zanim uczeń przejdzie do schematu, 
kodu, symbolu, a więc do myślenia pojęciowego, abstrakcyjnego. 

 W organizowaniu procesu edukacyjnego nauczyciel musi wziąć pod uwagę 
zarówno problemy natury uczuciowo-emocjonalnej, jak i problemy związane ze 
społecznym zachowaniem.  

 

Praca edukacyjno-terapeutyczna z uczniem                       
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

 Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w stopniu lekkim ma możliwość 
uczestniczenia w procesie edukacyjnym w placówkach kształcenia ogólnego – 
edukacja włączająca – w placówkach integracyjnych czy też segregacyjnych.  

 A zatem szczególne zadania ma do spełnienia nauczyciel, do powinności 
którego należy efektywna edukacja i rehabilitacja dzieci sprawnych i dzieci                 
o zróżnicowanym stopniu i rodzaju niepełnosprawności. Jest to wyzwanie 
wymagające kompletnego, refleksyjnego intelektualnie i odpowiedniego 
działania edukacyjnego.  

 Zaburzenia rozwojowe ucznia niepełnosprawnego w stopniu lekkim mają 
charakter globalny i obejmują zarówno funkcje instrumentalne (percepcja, 
pamięć, uwaga, myślenie, mowa, wyobraźnia, sprawności motoryczne               
i manualne), jaki i funkcje kierunkowe (motywacja uczenia się, kontrola 
emocjonalna, potrzeba osiągnięć). 

Praca edukacyjno-terapeutyczna z uczniem                          
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

 – wzmocnień pozytywnych (akceptacja, pochwała, zachęta, nagroda); 

 – polimetodyczności w edukacji i rehabilitacji; 

 – łączenie wiedzy teoretycznej z jej praktycznym wykorzystaniem. 

 Organizacja zajęć edukacyjno-terapeutycznych sprowadza się do trzech 
etapów: 

 I etap: klasy I–III – nauczanie globalne, zintegrowane (szkoła podstawowa); 

 II etap: klasy IV–VI – nauczanie blokowe, przedmiotowe (szkoła podstawowa); 

 III etap: klasy I–III – nauczanie przedmiotowe (gimnazjum specjalne). 

 Szkoła podstawowa i gimnazjum specjalne swoją działalność pedagogiczną 
realizują przez jedność procesów poznawczych, kształcących i wychowawczych 
o charakterze terapeutycznym.  

 

Praca edukacyjno-terapeutyczna z uczniem                         
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

 Zachowania tych uczniów charakteryzują się impulsywnością, brakiem 
przemyślenia konsekwencji i przewidywania. Łatwo ulegają sugestii, są mało 
samodzielni i nie wykazują inicjatywy w działaniu społecznym i osobistym. 

 Mają zatem trudności w opanowywaniu podstawowych technik szkolnych: 
czytania, pisania, mówienia i liczenia.   

 Do podstawowych powinności nauczyciela pracującego z dzieckiem 
niepełnosprawnym w stopniu lekkim należy respektowanie: 

 – uczenia się w indywidualnym tempie zgodnie z możliwościami rozwojowymi  
ucznia; 

 – poznania polisensorycznego wszelkich przedmiotów, zjawisk, realizowanych    
w ramach treści programowych; 
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Praca edukacyjno-terapeutyczna z uczniem                 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

 Zaburzenia te są przyczyną trudności w opanowywaniu wiadomości                              
i umiejętności z zakresu wszystkich przedmiotów realizowanych w szkole. 
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samodzielne. Dlatego uczniowie ci nie potrafią logicznie myśleć, wyciągać 
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zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, zobowiązany jest do stosowania czynności 
konkretnych, doświadczeń i obserwacji, zanim uczeń przejdzie do schematu, 
kodu, symbolu, a więc do myślenia pojęciowego, abstrakcyjnego. 

 W organizowaniu procesu edukacyjnego nauczyciel musi wziąć pod uwagę 
zarówno problemy natury uczuciowo-emocjonalnej, jak i problemy związane ze 
społecznym zachowaniem.  

 

Praca edukacyjno-terapeutyczna z uczniem                       
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

 Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w stopniu lekkim ma możliwość 
uczestniczenia w procesie edukacyjnym w placówkach kształcenia ogólnego – 
edukacja włączająca – w placówkach integracyjnych czy też segregacyjnych.  

 A zatem szczególne zadania ma do spełnienia nauczyciel, do powinności 
którego należy efektywna edukacja i rehabilitacja dzieci sprawnych i dzieci                 
o zróżnicowanym stopniu i rodzaju niepełnosprawności. Jest to wyzwanie 
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pamięć, uwaga, myślenie, mowa, wyobraźnia, sprawności motoryczne               
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Praca edukacyjno-terapeutyczna z uczniem                          
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

 – wzmocnień pozytywnych (akceptacja, pochwała, zachęta, nagroda); 

 – polimetodyczności w edukacji i rehabilitacji; 

 – łączenie wiedzy teoretycznej z jej praktycznym wykorzystaniem. 

 Organizacja zajęć edukacyjno-terapeutycznych sprowadza się do trzech 
etapów: 

 I etap: klasy I–III – nauczanie globalne, zintegrowane (szkoła podstawowa); 

 II etap: klasy IV–VI – nauczanie blokowe, przedmiotowe (szkoła podstawowa); 
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Praca edukacyjno-terapeutyczna z uczniem                         
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

 Zachowania tych uczniów charakteryzują się impulsywnością, brakiem 
przemyślenia konsekwencji i przewidywania. Łatwo ulegają sugestii, są mało 
samodzielni i nie wykazują inicjatywy w działaniu społecznym i osobistym. 
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Praca edukacyjno-terapeutyczna z uczniem                     
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

 Efektem oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych powinien być uczeń, 
który, adekwatnie do swoich możliwości, potrafi:  

 – pozyskiwać i wykorzystywać informacje 

 – poszukiwać sposobów uczenia się 

 – planować własną aktywność 

 – współdziałać z innymi. 

             

             

Praca edukacyjno-terapeutyczna z uczniem                     
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

 Oznacza to, że wszystkie działania edukacyjne podporządkowane procesowi 
nauczania, uczenia się, kształcenia i wychowania muszą służyć przygotowaniu 
uczniów do ich obecnego i przyszłego życia społecznego, aby na miarę 
swoich predyspozycji rozwojowych byli samodzielni, niezależni i zintegrowani        
z otoczeniem społecznym.  

 Ostateczna odpowiedzialność za realizację wspomnianych powinności 
edukacyjnych spoczywa zatem na zespole osób kierujących tym procesem. 
Maria Grzegorzewska (1964) zwracała uwagę na warunki, jakie powinny być    
w każdej szkole. Powinny one m.in.: 

 – „budzić wewnętrzny dynamizm wychowanka” 

 – „kształtować poszukująco-badawczą postawę wychowanka” 

 – „dążyć do uaktywnienia go”. 
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Praca edukacyjno-terapeutyczna z uczniem                     
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 
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Sposoby i metody usprawniania ucznia 
z niepełnosprawnością intelektualną   
w stopniu umiarkowanym i znacznym 
 Proces usprawniania uczniów  niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 

umiarkowanym i znacznym jest bardzo złożony i skomplikowany. Dysfunkcje 
tej grupy uczniów dotyczą zarówno rozwoju ruchowego, jak i procesów 
percepcyjnych. Z tego też względu zakres ich możliwości oraz 
zainteresowań jest bardzo ograniczony i ubogi. Wynika to m.in.                              
z nieprawidłowego funkcjonowania struktur anatomicznych mózgu.  

 Uczniowie ci mają wady i zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej           
i koordynacji percepcyjno-kinestetycznej. Na te niedorozwoje nakładają się 
często wady mowy, słuchu, wzroku i motoryki. Tym zaburzeniom towarzyszą 
zaburzenia życia emocjonalnego. Do najczęściej spotykanych zaliczamy 
apatię i nadpobudliwość. Typ apatyczny jest spokojny, obojętny, 
nieagresywny, o usposobieniu flegmatycznym. Typ pobudliwy jest 
niespokojny, ruchliwy, często agresywny. 
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Sposoby i metody usprawniania ucznia 
z niepełnosprawnością intelektualną   
w stopniu umiarkowanym i znacznym 
 Proces usprawniania uczniów  niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 

umiarkowanym i znacznym jest bardzo złożony i skomplikowany. Dysfunkcje 
tej grupy uczniów dotyczą zarówno rozwoju ruchowego, jak i procesów 
percepcyjnych. Z tego też względu zakres ich możliwości oraz 
zainteresowań jest bardzo ograniczony i ubogi. Wynika to m.in.                              
z nieprawidłowego funkcjonowania struktur anatomicznych mózgu.  

 Uczniowie ci mają wady i zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej           
i koordynacji percepcyjno-kinestetycznej. Na te niedorozwoje nakładają się 
często wady mowy, słuchu, wzroku i motoryki. Tym zaburzeniom towarzyszą 
zaburzenia życia emocjonalnego. Do najczęściej spotykanych zaliczamy 
apatię i nadpobudliwość. Typ apatyczny jest spokojny, obojętny, 
nieagresywny, o usposobieniu flegmatycznym. Typ pobudliwy jest 
niespokojny, ruchliwy, często agresywny. 
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Sposoby i metody usprawniania ucznia 
z niepełnosprawnością intelektualną   
w stopniu umiarkowanym i znacznym 

 Edukacja tej grupy uczniów polega zatem na integralnej realizacji funkcji 
opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, przy uwzględnieniu 
zróżnicowanych możliwości i predyspozycji rozwojowych każdego ucznia. 

Sposoby i metody usprawniania ucznia 
z niepełnosprawnością intelektualną   
w stopniu umiarkowanym i znacznym 
 Te zaburzenia powodują szczególne trudności w nabywaniu nowych 

wiadomości i umiejętności, m.in. w opanowywaniu podstawowych technik 
szkolnych, jak czytanie, pisanie, liczenie. Trudności te potęgowane są 
znacznie obniżoną sprawnością procesów poznawczych: uwaga 
mimowolna, pamięć nietrwała, mechaniczna, z przewagą myślenia 
konkretno-obrazowego. Brak zdolności dokonywania operacji logicznych, 
tworzenia pojęć abstrakcyjnych. Uczniowie ci mają bardzo często 
zaburzoną komunikację werbalną i wymagają zastosowania 
alternatywnych lub wspomagających metod komunikowania się. Ich 
rozwój somatyczny jest opóźniony i nieharmonijny. Współistnienie 
wrodzonych wad rozwojowych, różnorodnych chorób pogłębia i opóźnia 
przechodzenie z niższego poziomu rozwoju na wyższy.  

 

Sposoby i metody usprawniania ucznia 
z niepełnosprawnością intelektualną   
w stopniu umiarkowanym i znacznym 

 – w całym procesie edukacji kształcenie ma charakter kompleksowy, 
zintegrowany, oparty na polisensorycznym poznawaniu otaczającego 
świata; 

 – organizowanie zajęć rewalidacyjnych zgodnie z zaleceniami poradni 
psychologiczno-pedagogicznej oraz wytycznymi wynikającymi                                
z wielospecjalistycznej oceny rozwoju ucznia (zajęcia logopedyczne, 
korekcyjno-kompensacyjne, stymulacja światłem, muzykoterapia itp.); 

 – stosowanie zróżnicowanych środków dydaktycznych, przede wszystkim 
naturalnych, w celu wielozmysłowego ich poznawania. 

Sposoby i metody usprawniania ucznia 
z niepełnosprawnością intelektualną   
w stopniu umiarkowanym i znacznym 
 Do podstawowych powinności organizatorów edukacji i rehabilitacji tej 

grupy osób należy respektowanie i bezwzględne przestrzeganie zasad, 
które warunkują efektywną rehabilitację i edukację: 

 – placówka szkolna powinna być przyjazna osobie niepełnosprawnej 
(zniesienie barier architektonicznych i mentalnych); 

 – działalność edukacyjno-rehabilitacyjna musi być oparta na pozytywnym 
kontakcie emocjonalnym z podopiecznym; 

  – świadczenie wielospecjalistycznej, kompleksowej pomocy w ramach 
skoordynowanego indywidualnego programu edukacyjnego dla każdego 
ucznia. Opracowany program edukacyjny (IPET) musi podlegać 
systematycznej modyfikacji w zależności od postępów rozwojowych ucznia; 
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Sposoby i metody usprawniania ucznia 
z niepełnosprawnością intelektualną   
w stopniu umiarkowanym i znacznym 

 Edukacja tej grupy uczniów polega zatem na integralnej realizacji funkcji 
opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, przy uwzględnieniu 
zróżnicowanych możliwości i predyspozycji rozwojowych każdego ucznia. 

Sposoby i metody usprawniania ucznia 
z niepełnosprawnością intelektualną   
w stopniu umiarkowanym i znacznym 
 Te zaburzenia powodują szczególne trudności w nabywaniu nowych 

wiadomości i umiejętności, m.in. w opanowywaniu podstawowych technik 
szkolnych, jak czytanie, pisanie, liczenie. Trudności te potęgowane są 
znacznie obniżoną sprawnością procesów poznawczych: uwaga 
mimowolna, pamięć nietrwała, mechaniczna, z przewagą myślenia 
konkretno-obrazowego. Brak zdolności dokonywania operacji logicznych, 
tworzenia pojęć abstrakcyjnych. Uczniowie ci mają bardzo często 
zaburzoną komunikację werbalną i wymagają zastosowania 
alternatywnych lub wspomagających metod komunikowania się. Ich 
rozwój somatyczny jest opóźniony i nieharmonijny. Współistnienie 
wrodzonych wad rozwojowych, różnorodnych chorób pogłębia i opóźnia 
przechodzenie z niższego poziomu rozwoju na wyższy.  

 

Sposoby i metody usprawniania ucznia 
z niepełnosprawnością intelektualną   
w stopniu umiarkowanym i znacznym 

 – w całym procesie edukacji kształcenie ma charakter kompleksowy, 
zintegrowany, oparty na polisensorycznym poznawaniu otaczającego 
świata; 

 – organizowanie zajęć rewalidacyjnych zgodnie z zaleceniami poradni 
psychologiczno-pedagogicznej oraz wytycznymi wynikającymi                                
z wielospecjalistycznej oceny rozwoju ucznia (zajęcia logopedyczne, 
korekcyjno-kompensacyjne, stymulacja światłem, muzykoterapia itp.); 

 – stosowanie zróżnicowanych środków dydaktycznych, przede wszystkim 
naturalnych, w celu wielozmysłowego ich poznawania. 

Sposoby i metody usprawniania ucznia 
z niepełnosprawnością intelektualną   
w stopniu umiarkowanym i znacznym 
 Do podstawowych powinności organizatorów edukacji i rehabilitacji tej 

grupy osób należy respektowanie i bezwzględne przestrzeganie zasad, 
które warunkują efektywną rehabilitację i edukację: 

 – placówka szkolna powinna być przyjazna osobie niepełnosprawnej 
(zniesienie barier architektonicznych i mentalnych); 

 – działalność edukacyjno-rehabilitacyjna musi być oparta na pozytywnym 
kontakcie emocjonalnym z podopiecznym; 

  – świadczenie wielospecjalistycznej, kompleksowej pomocy w ramach 
skoordynowanego indywidualnego programu edukacyjnego dla każdego 
ucznia. Opracowany program edukacyjny (IPET) musi podlegać 
systematycznej modyfikacji w zależności od postępów rozwojowych ucznia; 
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Sposoby i metody usprawniania ucznia 
z niepełnosprawnością intelektualną   
w stopniu umiarkowanym i znacznym  
 Metody i ćwiczenia usprawniające różne sfery rozwojowe uczniów to m.in.: 

1. Niedyrektywna terapia zabawą „Play therapy” opiera się na dowolnej 
zabawie dziecka, która jest wynikiem jego spontanicznej i swobodnej 
aktywności. Autorką tej koncepcji jest amerykańska terapeutka Virginia 
Mae Axline, która wykorzystała zasady niedyrektywnej terapii Carla R. 
Rogersa. Metoda ta mobilizuje dziecko do podejmowania samodzielnych 
decyzji oraz samodzielnej aktywności w życiu codziennym, uczy 
pokonywać trudności, a tym samym sprawia, że rozwój emocjonalny 
dziecka przebiega harmonijnie.  

 

Sposoby i metody usprawniania ucznia 
z niepełnosprawnością intelektualną   
w stopniu umiarkowanym i znacznym 
 Metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu 

umiarkowanym i znacznym są różnorodne, a ich dobór jest uzależniony 
od: 

 – celu i realizowanych zadań; 

 – kondycji psychofizycznej ucznia (wiek, rodzaj i zakres zaburzenia, 
możliwości i ograniczenia); 

  – warunków, w jakich przebiega usprawnianie ucznia (rodzaj placówki, 
uwarunkowania organizacyjne i programowe. 

Sposoby i metody usprawniania ucznia 
z niepełnosprawnością intelektualną   
w stopniu umiarkowanym i znacznym 
 Metody usprawniające psychofizyczne funkcjonowanie uczniów 

niepełnosprawnych są zróżnicowane i złożone. O doborze i zakresie ich 
stosowania decyduje odpowiedzialny nauczyciel-terapeuta, który 
powinien brać pod uwagę: 

 – indywidualne predyspozycje podopiecznych (ich zainteresowania,  
motywację); 

 – cel stosowania; 

 – możliwości percepcyjne dziecka niepełnosprawnego. 

 

Sposoby i metody usprawniania ucznia 
z niepełnosprawnością intelektualną   
w stopniu umiarkowanym i znacznym 

2. Warunkowanie instrumentalne. Stosowanie tej metody przyczynia się do 
eliminowania niepożądanych zachowań oraz wyuczenia określonych 
pożądanych, akceptowanych zadań na podstawie systemu wzmocnień. 
Warunkiem skuteczności tych oddziaływań jest systematyczność, 
konsekwencja, planowość i racjonalność wzmocnień. 

3. Metody stymulujące percepcję („Poranny krąg”, metoda M. Frostig, 
ćwiczenia grafomotoryczne, drama, muzykoterapia, integracja sensoryczna 
itp.). 

4. Metody stymulujące motorykę („Dotyk i komunikacja” Ch. Knilla, metoda 
ruchu rozwijającego W. Sherborne). 

5. Metody stymulujące integrację percepcyjno-motoryczną (metoda dobrego 
startu M. Bogdanowicz, gry planszowe, metoda G. Domana, metoda              
P. Dennisona). 
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Sposoby i metody usprawniania ucznia 
z niepełnosprawnością intelektualną   
w stopniu umiarkowanym i znacznym  
 Metody i ćwiczenia usprawniające różne sfery rozwojowe uczniów to m.in.: 

1. Niedyrektywna terapia zabawą „Play therapy” opiera się na dowolnej 
zabawie dziecka, która jest wynikiem jego spontanicznej i swobodnej 
aktywności. Autorką tej koncepcji jest amerykańska terapeutka Virginia 
Mae Axline, która wykorzystała zasady niedyrektywnej terapii Carla R. 
Rogersa. Metoda ta mobilizuje dziecko do podejmowania samodzielnych 
decyzji oraz samodzielnej aktywności w życiu codziennym, uczy 
pokonywać trudności, a tym samym sprawia, że rozwój emocjonalny 
dziecka przebiega harmonijnie.  

 

Sposoby i metody usprawniania ucznia 
z niepełnosprawnością intelektualną   
w stopniu umiarkowanym i znacznym 
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umiarkowanym i znacznym są różnorodne, a ich dobór jest uzależniony 
od: 

 – celu i realizowanych zadań; 

 – kondycji psychofizycznej ucznia (wiek, rodzaj i zakres zaburzenia, 
możliwości i ograniczenia); 

  – warunków, w jakich przebiega usprawnianie ucznia (rodzaj placówki, 
uwarunkowania organizacyjne i programowe. 

Sposoby i metody usprawniania ucznia 
z niepełnosprawnością intelektualną   
w stopniu umiarkowanym i znacznym 
 Metody usprawniające psychofizyczne funkcjonowanie uczniów 

niepełnosprawnych są zróżnicowane i złożone. O doborze i zakresie ich 
stosowania decyduje odpowiedzialny nauczyciel-terapeuta, który 
powinien brać pod uwagę: 

 – indywidualne predyspozycje podopiecznych (ich zainteresowania,  
motywację); 

 – cel stosowania; 

 – możliwości percepcyjne dziecka niepełnosprawnego. 

 

Sposoby i metody usprawniania ucznia 
z niepełnosprawnością intelektualną   
w stopniu umiarkowanym i znacznym 

2. Warunkowanie instrumentalne. Stosowanie tej metody przyczynia się do 
eliminowania niepożądanych zachowań oraz wyuczenia określonych 
pożądanych, akceptowanych zadań na podstawie systemu wzmocnień. 
Warunkiem skuteczności tych oddziaływań jest systematyczność, 
konsekwencja, planowość i racjonalność wzmocnień. 

3. Metody stymulujące percepcję („Poranny krąg”, metoda M. Frostig, 
ćwiczenia grafomotoryczne, drama, muzykoterapia, integracja sensoryczna 
itp.). 

4. Metody stymulujące motorykę („Dotyk i komunikacja” Ch. Knilla, metoda 
ruchu rozwijającego W. Sherborne). 

5. Metody stymulujące integrację percepcyjno-motoryczną (metoda dobrego 
startu M. Bogdanowicz, gry planszowe, metoda G. Domana, metoda              
P. Dennisona). 
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Techniki plastyczne 

1. Płaskie: 

 graficzne (rysowanie kredką: pastelem tłustym, pastelem suchym, kredką ołówkową oraz kredą, węglem, tuszem, 
świecą, kalkografia, frottage – na brystolu, papierze ściernym); 

 malarskie (malowanie farbą plakatową, akwarelową, olejną, pastą do zębów, substancjami naturalnymi – na 
brystolu, pleksi, szkle, tkaninie); 

 wydzierania i wyklejania (z wykorzystaniem papieru, gazety, bibuły, włóczki, wełny, materiałów pasmanteryjnych, 
materiałów sypkich, materiałów przyrodniczych). 

 

2. Przestrzenne: 

 konstrukcyjne (konstruowanie, formowanie w przestrzeni trójwymiarowej z plasteliny, modeliny, masy solnej, gliny, 
drutu, słomek, drewna, tektury, styropianu). 

 

3. Mieszane. 
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2. Przestrzenne: 

 konstrukcyjne (konstruowanie, formowanie w przestrzeni trójwymiarowej z plasteliny, modeliny, masy solnej, gliny, 
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Proces twórczy w plastyce 
Technika graficzna – płaska: praca na znaku graficznym 
                                                                 Źródło: materiały własne. 

 
 

 
Wyjściowy znak graficzny – kropki 

 
 

 
„Smutek” 

 
   „Ławica” 

 
                   „Na ulicy” 

 
„W lesie” 

 

 
„Łąka” 

 
Struktura wytworu plastycznego 

 

1. Treść przedstawieniowa – warstwa semantyczna:  

 realistyczna, symboliczna, abstrakcyjna. 

 

2.  Treść wyrazowa – warstwa formalna: 

 plama barwna, punkt, kreska, linia, barwa, walor, kształt, faktura, kompozycja. 

 

3. Treść kreacyjna – warstwa aksjologiczna: 

 nowość, oryginalność. 

 

 

 

 

Łączenie plastyki z muzyką 
Technika płasko-przestrzenna: praca z linią i kształtem 
                                                                                          Źródło: materiały własne. 

 
  

„Muzyczne drzewo” 
 

Z zastosowaniem spontanicznej ekspresji rysunkowej, 
wrażliwości muzycznej oraz pozytywnych                             

i negatywnych odczuć i emocji 

Łączenie plastyki z treścią bajki terapeutycznej 
Technika graficzna – płaska: praca z wymiarem, kształtem i ekspresją linii                                       

oraz z kontrastem barw achromatycznych  
                                                                                                                                                        Źródło: materiały własne.  

                                                                                                        
 

 
 

„O tym, że wszystkie uczucia są ważne” 
 

Na podstawie bajki terapeutycznej Izabeli 
Mańkowskiej  
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Proces twórczy w plastyce 
Technika graficzna – płaska: praca na znaku graficznym 
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„Łąka” 

 
Struktura wytworu plastycznego 

 

1. Treść przedstawieniowa – warstwa semantyczna:  

 realistyczna, symboliczna, abstrakcyjna. 

 

2.  Treść wyrazowa – warstwa formalna: 

 plama barwna, punkt, kreska, linia, barwa, walor, kształt, faktura, kompozycja. 
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Na podstawie bajki terapeutycznej Izabeli 
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Łączenie plastyki z najbliższym otoczeniem 
Technika przestrzenna: praca z modelowaniem i konstruowaniem kształtu 
                                                                                                                                              Źródło: materiały własne. 

„Nasze miasteczko” 
 

Z wykorzystaniem materiałów tekturowych, tekstylnych, drewnianych i foliowych 
 
 
 
 

Plastyka polisensoryczna 
Technika płaska – mieszana: praca z fakturą 
                                                                   Źródło: materiały własne.  

 

„Ogrody smaku i zapachu” 
 

Z zastosowaniem substancji sypkich oraz roztworów naturalnych,  
z wykorzystaniem zmysłu wzroku, słuchu, smaku, powonienia oraz dotyku 

Literatura niezbędna w plastyczno-technicznej pracy 
edukacyjnej, terapeutycznej i twórczej z osobami  
z niepełnosprawnością intelektualną 

 Garda-Łukaszewska J. (1997). Współtworzenie. Zajęcia plastyczne z osobami upośledzonymi umysłowo. Warszawa: 
WSiP. 

 Konieczna E. (2014). Arteterapia w teorii i praktyce. Kraków: Impuls. 

 Krawiecka K. (2014). Realizm intelektualny a realizm wizualny w działalności plastycznej osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Warszawa: Wyd. UKSW. 

 Lewicka J. (1973). Sto technik plastycznych. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”. 

 Müh A. (2001). Wielka księga papierowych cudów. Warszawa: Wyd. BIS.  

 Peppin A., Williams H. (1992). Sztuka i ty. Warszawa: WSiP.  
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 Kształcenie oparte na współpracy z nauczycielem wędrującym (tyflopedagogiem). Dziecko uczy się 
w ogólnodostępnej klasie publicznej i korzysta z pomocy tyflopedagoga przy ustalaniu metodyki 
postępowania tyflodydaktycznego, doborze różnych pomocy tyflodydaktycznych, obsłudze 
specjalistycznego sprzętu tyfloinformatycznego, nauce rysowania i czytania grafiki dotykowej, 
realizacji dodatkowych zajęć rehabilitacyjnych (rehabilitacja wzroku, nauka brajla, nauka orientacji 
przestrzennej i samodzielnego poruszania się, rehabilitacja podstawowa); częstotliwość i charakter 
pomocy tyflopedagoga – uzależnione od potrzeb uczniów i nauczyciela prowadzącego. 
 
Prowadzenie gabinetów wyrównawczych (przez tyflopedagoga). Dziecko uczy się w ogólnodostępnej 
szkole publicznej, a w miarę potrzeb korzysta ze specjalnie wyposażonego gabinetu przy realizacji 
dodatkowych zajęć rehabilitacyjnych (rehabilitacja wzroku, nauka brajla, nauka orientacji 
przestrzennej i samodzielnego poruszania się, rehabilitacja podstawowa). 

Dzieci i młodzież niewidoma i słabowidząca 
Formy kształcenia włączającego dzieci z dysfunkcją wzroku 
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z uczniem mającym dysfunkcję 
wzroku (warsztat metodyczny) 
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Szkoła ogólnodostępna – 
wyzwania edukacji 
włączającej 

Zapewnienie 
udogodnień  
w zakresie likwidacji 
barier 
architektonicznych 
 

 Szlaki komunikacyjne powinny być utworzone przy zastosowaniu 
zróżnicowanej faktury i innego koloru.  

 Kontrastowe oznakowanie ciągów komunikacyjnych.  

 Napisy brajlowskie i napisy czarnodrukowe powinny być duże, 
kontrastowe, drukowane – na drzwiach sal, na wysokości oczu ucznia.  

 Wyraźne elementy graficzne umieszczone na wysokości oczu ucznia na 
dużych przeszklonych powierzchniach. 

 Wszelkie wystające krawędzie osłonięte.  

 Filary oklejone taśmą ostrzegawczą. 

 Aranżacja otoczenia ułatwiająca uczniom niewidomym i słabowidzącym 
orientację w przestrzeni i poruszanie się. 

 Adaptacja oświetlenia. 

 Winda z oznakowaniem brajlowskim i w powiększonym druku. 

 Adaptacja pomieszczeń sanitarnych. 

 Przygotowane pomieszczenia pomocnicze. 

 Wypukła mapa tyflograficzna szkoły. 

Szkoła ogólnodostępna – 
wyzwania edukacji 
włączającej 

Struktura  
(rodzaj i stopień) 
niepełnosprawności 
wzroku 
 
Wiek uczniów 
 
Posiadanie (lub brak) 
orzeczenia  
o zdiagnozowanej 
niepełnosprawności 
wzroku 
 
Charakter adaptacji 
podstawy programowej  
do potrzeb i możliwości 
ucznia z dysfunkcją wzroku  

 Niewidomi (całkowicie niewidomi, z niewielkimi możliwościami 
widzenia), słabowidzący (w stopniu lekkim, umiarkowanym, 
znacznym, głębokim), z dodatkowymi trudnościami rozwoju. 
 
 

 Konieczność różnicowania oferty edukacyjnej. 
 
 
 

 
 

 Dostosowanie w minimalnym, znacznym zakresie? 
 W myśl strategii włączającej oczekuje się, że nauka wszystkich 

uczniów – na tyle, na ile jest to tylko możliwe – będzie się odbywała 
według wspólnego programu nauczania, a nauczyciele będą 
nauczać wszystkie dzieci podobnych treści. 

Szkoła ogólnodostępna – 
wyzwania edukacji 
włączającej 

Rozpoznanie zadań 
stojących przed 
nauczycielem 
wspomagającym 

 Kształcenie włączające wymaga nowego zdefiniowania roli 
pedagoga wspomagającego – jego zadaniem powinno być 
przede wszystkim wspieranie nauczycieli klasowych i pełnienie 
funkcji doradców metodycznych. Zmianie ulega jego 
bezpośrednia praca z dziećmi z SPE – zredukowana tylko do tych 
obszarów, które wymagają specjalistycznych umiejętności                        
z zakresu rehabilitacji (ogranicza to ilość czasu poświęconego 
uczniowi z dysfunkcją wzroku do kilku godzin tygodniowo w każdej 
klasie szkolnej). 

 Czy zatem tyflopedagog, rehabilitant widzenia uczestniczy                      
(i w jakim wymiarze czasowym?) w udzielaniu pomocy 
nauczycielom i specjalistom w zakresie doboru form i metod 
pracy z uczniem z dysfunkcją wzroku? Czy jest obecny podczas 
czynności egzaminacyjnych w celu uzyskania właściwego 
kontaktu z uczniem, czy jest pomocny w obsłudze 
specjalistycznego sprzętu lub dostarczaniu właściwych środków 
dydaktycznych? 

Szkoła ogólnodostępna – 
wyzwania edukacji 
włączającej 

Określenie własnych 
możliwości 
lokalowych 
 

Zadbanie                     
o odpowiadającą 
potrzebom uczniów              
z dysfunkcją wzroku 
strukturę i liczebność 
klas, do których 
uczniowie ci 
uczęszczają 
 

 Szkoła dbająca o organizację przestrzeni 
klasowej, zwiększającą aktywność ucznia  
z dysfunkcją wzroku. 

 Miejsce na gabinet usprawniania widzenia, 
gabinet do przeprowadzania zajęć z nauki brajla, 
czytania tyflografiki i realizacji ćwiczeń 
kompensacyjnych, czynności życia codziennego, 
gabinet logopedyczny i/lub do nauki 
alternatywnych metod komunikacji (w przypadku 
uczniów głuchoniewidomych). 

 Oprócz uczniów z dysfunkcją wzroku w klasie uczą 
się uczniowie z innego typu niepełnosprawnością, 
z nadpobudliwością psychoruchową, z autyzmem, 
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 
przewlekle chorzy, dzieci mniejszości narodowych, 
dzieci emigrantów, dzieci pochodzące                              
z marginalizowanych czy zaniedbanych środowisk, 
uczniowie wybitnie zdolni. 
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Szkoła ogólnodostępna – 
wyzwania edukacji 
włączającej 
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zróżnicowanej faktury i innego koloru.  

 Kontrastowe oznakowanie ciągów komunikacyjnych.  

 Napisy brajlowskie i napisy czarnodrukowe powinny być duże, 
kontrastowe, drukowane – na drzwiach sal, na wysokości oczu ucznia.  

 Wyraźne elementy graficzne umieszczone na wysokości oczu ucznia na 
dużych przeszklonych powierzchniach. 

 Wszelkie wystające krawędzie osłonięte.  

 Filary oklejone taśmą ostrzegawczą. 

 Aranżacja otoczenia ułatwiająca uczniom niewidomym i słabowidzącym 
orientację w przestrzeni i poruszanie się. 

 Adaptacja oświetlenia. 

 Winda z oznakowaniem brajlowskim i w powiększonym druku. 

 Adaptacja pomieszczeń sanitarnych. 

 Przygotowane pomieszczenia pomocnicze. 

 Wypukła mapa tyflograficzna szkoły. 

Szkoła ogólnodostępna – 
wyzwania edukacji 
włączającej 

Struktura  
(rodzaj i stopień) 
niepełnosprawności 
wzroku 
 
Wiek uczniów 
 
Posiadanie (lub brak) 
orzeczenia  
o zdiagnozowanej 
niepełnosprawności 
wzroku 
 
Charakter adaptacji 
podstawy programowej  
do potrzeb i możliwości 
ucznia z dysfunkcją wzroku  

 Niewidomi (całkowicie niewidomi, z niewielkimi możliwościami 
widzenia), słabowidzący (w stopniu lekkim, umiarkowanym, 
znacznym, głębokim), z dodatkowymi trudnościami rozwoju. 
 
 

 Konieczność różnicowania oferty edukacyjnej. 
 
 
 

 
 

 Dostosowanie w minimalnym, znacznym zakresie? 
 W myśl strategii włączającej oczekuje się, że nauka wszystkich 

uczniów – na tyle, na ile jest to tylko możliwe – będzie się odbywała 
według wspólnego programu nauczania, a nauczyciele będą 
nauczać wszystkie dzieci podobnych treści. 

Szkoła ogólnodostępna – 
wyzwania edukacji 
włączającej 

Rozpoznanie zadań 
stojących przed 
nauczycielem 
wspomagającym 

 Kształcenie włączające wymaga nowego zdefiniowania roli 
pedagoga wspomagającego – jego zadaniem powinno być 
przede wszystkim wspieranie nauczycieli klasowych i pełnienie 
funkcji doradców metodycznych. Zmianie ulega jego 
bezpośrednia praca z dziećmi z SPE – zredukowana tylko do tych 
obszarów, które wymagają specjalistycznych umiejętności                        
z zakresu rehabilitacji (ogranicza to ilość czasu poświęconego 
uczniowi z dysfunkcją wzroku do kilku godzin tygodniowo w każdej 
klasie szkolnej). 

 Czy zatem tyflopedagog, rehabilitant widzenia uczestniczy                      
(i w jakim wymiarze czasowym?) w udzielaniu pomocy 
nauczycielom i specjalistom w zakresie doboru form i metod 
pracy z uczniem z dysfunkcją wzroku? Czy jest obecny podczas 
czynności egzaminacyjnych w celu uzyskania właściwego 
kontaktu z uczniem, czy jest pomocny w obsłudze 
specjalistycznego sprzętu lub dostarczaniu właściwych środków 
dydaktycznych? 

Szkoła ogólnodostępna – 
wyzwania edukacji 
włączającej 

Określenie własnych 
możliwości 
lokalowych 
 

Zadbanie                     
o odpowiadającą 
potrzebom uczniów              
z dysfunkcją wzroku 
strukturę i liczebność 
klas, do których 
uczniowie ci 
uczęszczają 
 

 Szkoła dbająca o organizację przestrzeni 
klasowej, zwiększającą aktywność ucznia  
z dysfunkcją wzroku. 

 Miejsce na gabinet usprawniania widzenia, 
gabinet do przeprowadzania zajęć z nauki brajla, 
czytania tyflografiki i realizacji ćwiczeń 
kompensacyjnych, czynności życia codziennego, 
gabinet logopedyczny i/lub do nauki 
alternatywnych metod komunikacji (w przypadku 
uczniów głuchoniewidomych). 

 Oprócz uczniów z dysfunkcją wzroku w klasie uczą 
się uczniowie z innego typu niepełnosprawnością, 
z nadpobudliwością psychoruchową, z autyzmem, 
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 
przewlekle chorzy, dzieci mniejszości narodowych, 
dzieci emigrantów, dzieci pochodzące                              
z marginalizowanych czy zaniedbanych środowisk, 
uczniowie wybitnie zdolni. 



Marzena Dycht

80

Szkoła ogólnodostępna – 
wyzwania edukacji 
włączającej 

Kwestia zatrudniania i ustalania 
zadań nauczycieli i/lub 
asystentów wspomagających, 
pracujących bezpośrednio                   
z uczniem z dysfunkcją wzroku                  
w placówce, kwalifikacje 
zawodowe i staż pracy 
tyflopedagoga pracującego                   
w placówce czy też kwalifikacje 
zawodowe i staż pracy asystentów 
wspomagających, 
nieposiadających przygotowania 
tyflopedagogicznego, 
pracujących z uczniami                            
z dysfunkcją wzroku 

 Wielość możliwości w zakresie form 
kształcenia sprawia, że mamy do czynienia 
z różnorodnością kwalifikacji zawodowych 
asystentów wspomagających, 
nieposiadających przygotowania 
tyflopedagogicznego, a także 
tyflopedagogów pracujących z uczniem               
z dysfunkcją wzroku: studia zawodowe, 
studia wyższe magisterskie, studia 
uzupełniające magisterskie, studia 
podyplomowe, kursy kwalifikacyjne                       
z zakresu pedagogiki specjalnej oraz inne 
formy dokształcania w ramach różnych 
specjalności pedagogiki specjalnej. 

Szkoła ogólnodostępna – wyzwania edukacji 
włączającej  
Obecność – we właściwym składzie – 
zespołu wspierającego potrzeby dzieci  
z dysfunkcją wzroku w szkole 

 dyrektor szkoły lub jego zastępca;  
 przedstawiciel samorządu;  
 pedagog i psycholog szkolny lub 

psycholog z poradni 
psychologiczno-pedagogicznej; 

 nauczyciel (wychowawca); 
 pedagog specjalny 

tyflopedagog, a ponadto 
rehabilitant wzroku, instruktor 
orientacji przestrzennej, logopeda, 
terapeuta pedagogiczny 
(reedukator). 

Zadania zespołu 

 wieloaspektowa diagnoza potrzeb  
i możliwości ucznia z dysfunkcją wzroku;  

 opracowywanie, realizacja 
i modyfikowanie IPET-u;  

 określenie specjalnych metod nauczania 
ucznia z dysfunkcją wzroku; 

 określenie specjalnych standardów 
lokalowych; 

 określenie oprzyrządowania miejsca nauki 
ucznia; 

 określenie specjalnych form sprawdzania 
wiedzy i przeprowadzania egzaminów 
zewnętrznych; 

 monitoring i ewaluacja IPET-u dla ucznia  
z dysfunkcją wzroku.  

 

Szkoła ogólnodostępna – 
wyzwania edukacji 
włączającej 

Podstawowe wytyczne 
i zasady pracy 
tyflodydaktycznej; 
metody (w tym 
strategie pracy 
wspomagające 
włączanie); techniki 
kształcenia i wytyczne 
w zakresie organizacji, 
dydaktyki i metodyk 
szczegółowych                     
w pracy z uczniem                  
z dysfunkcją wzroku 
stosowane w placówce 
nastręczają kolejnych 
trudności 

 Brak nowych rozwiązań metodycznych często 
uniemożliwia uczniom niewidomym                                
i słabowidzącym pełne i aktywne uczestnictwo  
w zajęciach lekcyjnych. 

 Powszechnie stosowane metody, zwłaszcza te 
oparte na przekazie i odbiorze nowych treści 
głównie drogą wzrokową (demonstracja, 
pokaz, obserwacja, gry i zabawy dydaktyczne) 
przy wykorzystaniu środków dydaktycznych  
o charakterze wizualnym, w znacznym stopniu 
ograniczają aktywny udział ucznia z dysfunkcją 
wzroku w procesie nauczania i uczenia się. 

 Planowanie i organizowanie zajęć 
dydaktycznych dla ucznia niewidomego czy 
słabowidzącego wymaga odwołania się do 
poradników i przewodników metodycznych 
będących propozycją efektywnych strategii 
rozwiązań – a tych na rynku brak (istniejące 
poradniki promują natomiast propozycje 
sprawdzające się z sukcesem w kształceniu 
specjalnym).  

W koncepcji edukacji włączającej  

 

Zakres doraźnej 
specjalnej pomocy 

powinien być 
wyraźnie 

zredukowany. 

Wspólne organizowanie procesu 
dydaktycznego wszystkich uczniów 

wymaga zerwania z konwencją 
stałej obecności dwóch nauczycieli 
w klasie, co dotychczas skutkowało 
wyraźnym rozdzieleniem ich zadań            

i taką praktyką szkolną, w której 
nauczyciele przedmiotu pracowali  

z uczniami pełnosprawnymi,  
a pedagodzy specjalni –                              

z podopiecznymi 
niepełnosprawnymi. 
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Szkoła ogólnodostępna – 
wyzwania edukacji 
włączającej 

Kwestia zatrudniania i ustalania 
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asystentów wspomagających, 
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z uczniem z dysfunkcją wzroku                  
w placówce, kwalifikacje 
zawodowe i staż pracy 
tyflopedagoga pracującego                   
w placówce czy też kwalifikacje 
zawodowe i staż pracy asystentów 
wspomagających, 
nieposiadających przygotowania 
tyflopedagogicznego, 
pracujących z uczniami                            
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Szkoła ogólnodostępna – wyzwania edukacji 
włączającej  
Obecność – we właściwym składzie – 
zespołu wspierającego potrzeby dzieci  
z dysfunkcją wzroku w szkole 

 dyrektor szkoły lub jego zastępca;  
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psycholog z poradni 
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Zadania zespołu 
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Szkoła ogólnodostępna – 
wyzwania edukacji 
włączającej 
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Zakres doraźnej 
specjalnej pomocy 
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wyraźnie 

zredukowany. 
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wymaga zerwania z konwencją 
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z uczniami pełnosprawnymi,  
a pedagodzy specjalni –                              

z podopiecznymi 
niepełnosprawnymi. 
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Szkoła ogólnodostępna – 
wyzwania edukacji 
włączającej 

 Możliwość organizacji w placówce 
pomocy psychologicznej dla 
rodziców uczniów z dysfunkcją 
wzroku (szczególnie, gdy tak trudno 
rodzicom zaakceptować 
niepełnosprawność ich dziecka 
czy sytuację stopniowej utraty 
wzroku). 

 

 Systematyczność takiego 
współdziałania z pewnością rzutuje 
pozytywnie na jakość 
proponowanej edukacji, a jego 
okazjonalność albo całkowity brak 
współpracy utrudnia lub blokuje 
rozwój edukacji włączającej                      
w odniesieniu do uczniów                             
z dysfunkcją wzroku. 

Charakter, częstotliwość i jakość współpracy 
szkoły z rodziną/opiekunami ucznia                                   
z niepełnosprawnością wzroku, planowanie 
wraz z nimi pracy wychowawczej                                   
i organizowanie konsultacji 

 

 

Częsta i dobra współpraca szkoły  
z jednostkami administracji samorządowej,  
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 
współpraca szkoły z innymi instytucjami 
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych 
wzrokowo 

Szkoła ogólnodostępna – 
wyzwania edukacji 
włączającej 

Parametry oceny 
osiągnięć ucznia  
z dysfunkcją 
wzroku  

 Trudności w ocenie indywidualnego wkładu ucznia, 
aktywności ucznia, trudności w określeniu wysiłku 
włożonego w wykonaną pracę czy osobistych 
predyspozycji ucznia. Wiążą się one z koniecznością 
uwzględniania nie tylko efektu, lecz także możliwości 
ucznia, wpływu zaburzeń rozwojowych na naukę                            
i zachowanie ucznia z dysfunkcją wzroku, wydłużeniem 
limitu czasu podczas przygotowania się do odpowiedzi, 
pisania prac klasowych, sprawdzianów, egzaminów.                     
W pracy z uczniem słabowidzącym nauczyciel nie 
powinien uwzględniać przy ocenie strony graficznej 
pisma, ale starać się zastępować prace pisemne ustną 
formą wypowiedzi, stwarzać możliwość zaliczania 
materiału partiami (w uzasadnionych przypadkach), 
umożliwiać uczniom biegle piszącym na komputerze 
sporządzanie prac pisemnych przy jego pomocy. 

 Ocenianie osiągnięć uczniów niewidomych                                       
i słabowidzących powinno mieć charakter poznawczy                                   
i motywujący do pokonywania trudności w nauce, przy  
udziale holistycznej perspektywy pomiaru postępów 
ucznia (opanowanie treści oraz behawioralne, społeczne, 
emocjonalne aspekty procesu uczenia się).   

Bibliografia 

 Guza A., Krzyżyk D. (red.). (2012). Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1. Kielce: Wyd. Pedagogiczne 
ZNP. 

 MEN. (2010). Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Poradnik. Warszawa: MEN.  

 Rozporządzenie MEN z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci                     
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 
r. poz. 1113). 

Chodzi o wypracowanie strategii normalizacji, 
która oznacza, że niepełnosprawność wzroku 
ucznia jest zauważana i uwzględniana                         
w realizacji procesu dydaktycznego, lecz nie 
stanowi bariery w wykonywaniu zadań 
wynikających z roli ucznia. 

Nie chodzi o organizowanie odrębnej ścieżki edukacyjnej 
w szkole, lecz o dostosowanie przebiegu edukacji do 
zróżnicowanych możliwości i potrzeb dzieci. 
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Od wieków człowieka niewidomego nurtowała myśl, by 
uniezależnić się od osób trzecich i posiąść w jakiś sposób 
sztukę czytania i pisania bez udziału wzroku… Potrzeba 
porozumiewania się doprowadziła do wypracowania 
przez stulecia systemu symbolicznych znaków, które 
składają się na pismo. Aby człowiek mógł współtworzyć 
kulturę i w niej współuczestniczyć, musi posiadać 
umiejętność czytania i pisania. Pozwala ona ludziom 
wyrażać własne myśli, odtwarzać informacje. Zdolność 
czytania i pisania jest szczególnie ważna dla osób, które 
nie mogą wykorzystywać analizatora wzrokowego jako 
źródła informacji o otaczającym świecie.  

Pismo Braille’a dla niewidomych 

prof. UKSW dr hab. Marzena Dycht 
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Za: Sękowska Z. (1999, s. 132). 
Wprowadzenie do pedagogiki 
specjalnej. Warszawa: APS. 

Pismo Braille’a 

Sześciopunkt (tzw. znak tworzący) jest podstawą,                    
z której wyprowadza się cały system. 

 

Sześciopunkt uzyskał postać dwóch pionowych kolumn 
(po trzy punkty w każdej, posiadające umowną 
numerację).  

 

Lewa kolumna (licząc od góry) oznaczona została 
numerami: 1, 2, 3, a prawa kolumna – numerami: 4, 5, 6. 

 

Uproszenie systemu Charles’a Barbiera z 12 do 6 punktów 
rozmieszczonych na obwodzie prostokąta pozwoliło na 
stworzenie 63 kombinacji. Wysokość znaku została 
zredukowana do 6,5 mm.  

 

http://www.braille.pl/index.php?body
=system 

Pismo Braille’a 

Notacja integralna  
(Braille Grade, Uncontracted Braille) 

 Wierny zapis litera po literze i znak po 
znaku tekstu czarnodrukowego. 

Notacja skrótowa 

 Zapis polega na zamianie poszczególnych 
znaków brajlowskich na zbiegi liter bądź 
wyrazów. Zapis skrótowy nie jest zapisem 
fonetycznym, wiernie odzwierciedla postać 
ortograficzną pełnego tekstu (Józefowicz, 
Saloni 1991).  

 Skróty brajlowskie są opracowywane w wielu 
krajach, zależą od właściwości i specyfiki 
danego języka oraz od koncepcji konkretnego 
systemu skrótów (Paplińska 2008).  

 Liczba znaków brajlowskich i skrótów jest różna 
dla poszczególnych odmian językowych. 

 Kraje anglojęzyczne – skróty brajlowskie   
(brajl drugiego stopnia, Braille Grade 2 lub 
Contracted Braille). 

Pismo Braille’a 

Zalety  
 Pismo brajlowskie pozwoliło na wyrażenie              

w przystępny sposób notacji 
matematycznej, fizycznej, chemicznej, 
muzycznej (muzykografia – zapis nutowy 
systemu Braille’a). 

 Dzięki systemowi Braille’a umożliwiono 
niewidomym dostęp nie tylko do nauki, 
ogólnej wiedzy, ale i światowej literatury 
pięknej. 

 Wydawana jest w nim literatura piękna                   
i fachowa, podręczniki, słowniki, nuty oraz 
czasopisma. Pozwala niewidomemu na 
samodzielne czytanie, pisanie, drukowanie 
oraz stosowanie ortograficznych skrótów  
(co przyspiesza sporządzanie notatek                    
i zmniejsza znacznie objętość napisanego 
tekstu). 
 

Trochę historii… 
 Zarzucano Louisowi Braille’owi, że 

stworzył pismo zbyt skomplikowane, 
nieprzyjazne dla osób niewidomych, 
gdyż nie korespondowało ono  
z kształtem liter alfabetu 
łacińskiego. 

 
 Pismo brajlowskie we Francji, gdzie 

zostało utworzone w 1825 roku, 
oficjalnie zatwierdzono dopiero 
dwa lata po śmierci Louisa Braille’a,                  
w 1854 roku.  
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Brajl jest, jak dotąd, najlepszym rodzajem pisma 
wypukłego dla osób z dysfunkcją wzroku. Jego 
popularność zaowocowała dalszym rozwojem 
pisma (eurobraille) i zastosowaniem w nowych 
technologiach. Po wynalazku Braille’a nie 
ustawano jednak w dalszych poszukiwaniach 
pisma dotykowego (brajl nie jest jedynym 
rodzajem pisma współcześnie stosowanym przez 
osoby niewidome na świecie). 

Tablica Monniera 

Jean J. Monnier wraz z M. de la Sizeranne’em 
uporządkował znaki brajlowskie i umieścił je na 
tablicy – ustawienie znaków na tablicy jest 
przejrzyste i logiczne, łatwe do przyswojenia.  

 I – znaki zawierające kombinację 
tylko górnych punktów (1, 2, 4, 5); 
stanowi podstawę następnych 
pięciu serii: litery a–j. 

 II – znaki serii pierwszej z dodanym 
punktem trzecim; litery k–t. 

 III – znaki serii pierwszej z dodanym 
trzecim i szóstym punktem. 

 IV – znaki serii pierwszej z dodanym 
szóstym punktem. 

 V, VI, VII – znaki przestankowe                   
i pomocnicze znaki brajlowskie. 

Monnier uzupełnił pięć podstawowych serii i dodatkowo włączył 
do systemu 13 znaków (tzw. spoza systemu). Wszystkie znaki są 
ponumerowanie: od 1 do 63. Pierwszych sześć serii to znaki 
ułożone po 10 w każdej. Ostatnia, siódma seria składa się                        
z trzech znaków zamykających cały system (tzw. pomocniczych). 
Układ znaków według Monniera stał się podstawą do 
opracowania adaptacji systemu Braille’a do alfabetów różnych 
języków. 

POLSKA WERSJA ALFABETU BRAILLE’A 
http://www.braille.pl/index.php?body=system 

Doskonalenie znajomości systemu 
brajla 

 Rozszerzanie znajomości 
międzynarodowej brajlowskiej 
notacji matematycznej, fizycznej, 
chemicznej, muzycznej. 

 Opanowanie dodatkowych 
znaków brajlowskich alfabetu 
danego kraju (nauka języka 
obcego). 

 Nauka skrótów brajlowskich. 

Programy do samodzielnej 
nauki brajla 

 Kremer L. (1994). Podręcznik do nauki brajla. Warszawa 
(podręcznik w brajlu, t. 1 i 2, kaseta magnetofonowa  
z instrukcjami). 

 Marchwicka M. (1993). Pierwsze kroki w brajlu. Warszawa 
(podręcznik do samodzielnej nauki czytania i pisania                
w brajlu – dla ociemniałych, trzy kasety z instrukcjami). 

 Marek B. (2007). Brajl. Podręcznik do nauki brajla dla 
nauczycieli i lektorów języka angielskiego. Lublin. 

 Spychalski D. (1991). Początki brajla. Podręcznik do nauki 
czytania pismem punktowym. Cz. 1: Wskazówki 
metodyczne. Warszawa. 

 Świerczek J. (red.) (2002). Brajlowska notacja 
matematyczna, fizyczna, chemiczna. Materiał 
nieopublikowany. Kraków. Biblioteka Tyflologiczna                     
w Laskach. Dostępna na stronie: 
http://www.bon.uw.edu.pl/szkolenie/materialy/notacja_
brajlowska_matem.pdf. 

Brajl w edukacji 
 Nauka zapisu brajla za pomocą tradycyjnej 

tabliczki lub mechanicznej maszyny brajlowskiej 
(na elementarnym poziomie kształcenia). 

 Wykorzystanie różnego rodzaju pomocy 
elektronicznych (notatnik brajlowski wyposażony 
w klawiaturę brajlowską, maszyna do pisania                    
z dodatkowymi klawiszami funkcyjnymi,  
wbudowanym syntezatorem mowy i linijką 
brajlowską (umożliwiają realizację szkolnych 
zadań, komunikację z osobami widzącymi, 
zapisywanie, przygotowywanie, przechowywanie, 
modyfikowanie, przeglądanie i przesyłanie 
notatek (także do osób widzących), 
porządkowanie zebranych danych, dokonywanie 
konwersji brajla na pismo czarnodrukowe                           
i odwrotnie) – służy procesowi edukacji 
włączającej. 

 Opracowanie zapisu i wykorzystywanie brajla 
ośmiopunktowego (tzw. eurobraille’a) – efektem 
prób ujednolicenia zapisu brajlowskiego                           
i czarnodrukowego na ekranie komputera. 

Eurobraille 
http://tyflo.pl/tag/szesciopunkt/ 
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Brajl jest, jak dotąd, najlepszym rodzajem pisma 
wypukłego dla osób z dysfunkcją wzroku. Jego 
popularność zaowocowała dalszym rozwojem 
pisma (eurobraille) i zastosowaniem w nowych 
technologiach. Po wynalazku Braille’a nie 
ustawano jednak w dalszych poszukiwaniach 
pisma dotykowego (brajl nie jest jedynym 
rodzajem pisma współcześnie stosowanym przez 
osoby niewidome na świecie). 

Tablica Monniera 

Jean J. Monnier wraz z M. de la Sizeranne’em 
uporządkował znaki brajlowskie i umieścił je na 
tablicy – ustawienie znaków na tablicy jest 
przejrzyste i logiczne, łatwe do przyswojenia.  

 I – znaki zawierające kombinację 
tylko górnych punktów (1, 2, 4, 5); 
stanowi podstawę następnych 
pięciu serii: litery a–j. 

 II – znaki serii pierwszej z dodanym 
punktem trzecim; litery k–t. 

 III – znaki serii pierwszej z dodanym 
trzecim i szóstym punktem. 

 IV – znaki serii pierwszej z dodanym 
szóstym punktem. 

 V, VI, VII – znaki przestankowe                   
i pomocnicze znaki brajlowskie. 

Monnier uzupełnił pięć podstawowych serii i dodatkowo włączył 
do systemu 13 znaków (tzw. spoza systemu). Wszystkie znaki są 
ponumerowanie: od 1 do 63. Pierwszych sześć serii to znaki 
ułożone po 10 w każdej. Ostatnia, siódma seria składa się                        
z trzech znaków zamykających cały system (tzw. pomocniczych). 
Układ znaków według Monniera stał się podstawą do 
opracowania adaptacji systemu Braille’a do alfabetów różnych 
języków. 

POLSKA WERSJA ALFABETU BRAILLE’A 
http://www.braille.pl/index.php?body=system 

Doskonalenie znajomości systemu 
brajla 

 Rozszerzanie znajomości 
międzynarodowej brajlowskiej 
notacji matematycznej, fizycznej, 
chemicznej, muzycznej. 

 Opanowanie dodatkowych 
znaków brajlowskich alfabetu 
danego kraju (nauka języka 
obcego). 

 Nauka skrótów brajlowskich. 

Programy do samodzielnej 
nauki brajla 

 Kremer L. (1994). Podręcznik do nauki brajla. Warszawa 
(podręcznik w brajlu, t. 1 i 2, kaseta magnetofonowa  
z instrukcjami). 

 Marchwicka M. (1993). Pierwsze kroki w brajlu. Warszawa 
(podręcznik do samodzielnej nauki czytania i pisania                
w brajlu – dla ociemniałych, trzy kasety z instrukcjami). 

 Marek B. (2007). Brajl. Podręcznik do nauki brajla dla 
nauczycieli i lektorów języka angielskiego. Lublin. 

 Spychalski D. (1991). Początki brajla. Podręcznik do nauki 
czytania pismem punktowym. Cz. 1: Wskazówki 
metodyczne. Warszawa. 

 Świerczek J. (red.) (2002). Brajlowska notacja 
matematyczna, fizyczna, chemiczna. Materiał 
nieopublikowany. Kraków. Biblioteka Tyflologiczna                     
w Laskach. Dostępna na stronie: 
http://www.bon.uw.edu.pl/szkolenie/materialy/notacja_
brajlowska_matem.pdf. 

Brajl w edukacji 
 Nauka zapisu brajla za pomocą tradycyjnej 

tabliczki lub mechanicznej maszyny brajlowskiej 
(na elementarnym poziomie kształcenia). 

 Wykorzystanie różnego rodzaju pomocy 
elektronicznych (notatnik brajlowski wyposażony 
w klawiaturę brajlowską, maszyna do pisania                    
z dodatkowymi klawiszami funkcyjnymi,  
wbudowanym syntezatorem mowy i linijką 
brajlowską (umożliwiają realizację szkolnych 
zadań, komunikację z osobami widzącymi, 
zapisywanie, przygotowywanie, przechowywanie, 
modyfikowanie, przeglądanie i przesyłanie 
notatek (także do osób widzących), 
porządkowanie zebranych danych, dokonywanie 
konwersji brajla na pismo czarnodrukowe                           
i odwrotnie) – służy procesowi edukacji 
włączającej. 

 Opracowanie zapisu i wykorzystywanie brajla 
ośmiopunktowego (tzw. eurobraille’a) – efektem 
prób ujednolicenia zapisu brajlowskiego                           
i czarnodrukowego na ekranie komputera. 

Eurobraille 
http://tyflo.pl/tag/szesciopunkt/ 
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” 

Przyszłość pisma Braille’a  
to rozwój nowych technologii 

wykorzystujących techniki dotykowe oraz 
udoskonalenie procesu przygotowania  

i produkcji materiałów brajlowskich 
(Paplińska 2008, s. 61) 

Brajl i co dalej? 
 Współczesne sposoby komunikowania (mowa syntetyczna, specjalne programy odczytu ekranu                           

i interpretacji klawiszy) zrewolucjonizowały metody pozyskiwania informacji przez osoby z dysfunkcją 
wzroku. Umożliwiły im samodzielne szybkie czytanie i pisanie, konwertowanie tekstów czarnodrukowych 
na brajla i odwrotnie, a słuchowa metoda pobierania informacji z tekstu okazała się szybsza i dużo 
wygodniejsza. Niewidomi i słabowidzący częściej sięgają po książki mówione niż brajlowskie, co grozi 
wtórnym analfabetyzmem. Brak praktycznego kontaktu z pismem prowadzi w konsekwencji do 
analfabetyzmu i zaniku sprawności manualnych, co uniemożliwia pełną realizację programu szkoły.  

Treści programowe 
1. Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do brajla – charakterystyka              

i znaczenie dla edukacji włączającej. 

2. Przygotowanie indywidualnego projektu adaptacji do brajla. 

3. Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych dla uczniów 
słabowidzących – charakterystyka i znaczenie dla edukacji włączającej. 

4. Przygotowanie indywidualnego projektu adaptacji dla uczniów 
słabowidzących. 

5. Audiodeskrypcja.  

6. Przygotowanie projektu audiodeskrypcji ilustracji lub fragmentu filmu 
(praca w grupach). 

Adaptacja pomocy dydaktycznych 
do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku 

dr Małgorzata Paplińska 
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•stosowanie właściwego formatowania tekstu ułatwiającego orientację                  
i nawigację w dłuższych tekstach; 
•stosowanie specjalnych oznaczeń w brajlu dla zmian kroju i koloru czcionki, 
jeśli taka informacja jest istotna dla percepcji treści; 
•stosowanie ramek dla tekstów oznaczonych zmianą koloru tła lub koloru 
druku; 
•formatowanie tabel; 
•przygotowywanie krzyżówek w brajlu dla uczniów z różnych etapów 
edukacyjnych; 
•odpowiednie formatowanie ćwiczeń, poleceń, testów itp.; 
•modyfikację poleceń i sposobu wykonania ćwiczeń w materiałach dla  
młodszych dzieci (Wdówik 2011). 
 
 

 

 

 

Adaptacja w brajlu jest zapewnieniem uczniom niewidomym równych szans 
edukacyjnych oraz ułatwieniem dla nauczycieli, zwłaszcza w edukacji 
włączającej. 

 

Zgodnie z przyjętymi standardami adaptacji materiałów 
dydaktycznych dla uczniów niewidomych w przygotowywaniu 
materiałów należy uwzględnić m.in.: 
 
•podwójną numerację stron (zachowanie oryginalnej numeracji wraz 
numeracją stron brajlowskich); 
•stosowanie grafiki dotykowej, z uwzględnieniem reguł opracowania 
rysunków dla osób niewidomych oraz specyfiki czytania dotykowego; 
•stosowanie tekstów alternatywnych, w tym komentarzy adaptatora, opisów 
zdjęć, rysunków, których adaptacja nie była możliwa itp.; 
 

 

 

 

Zgodnie z przyjętymi standardami adaptacji materiałów dydaktycznych 
dla uczniów słabowidzących w przygotowywaniu materiałów należy 
uwzględnić m.in.: 
 krój i wielkość czcionki (czcionki bezszeryfowe –  jednoelementowe, 
minimalna wielkość to 18 pkt); 

 kontrast (właściwy kontrast między tłem a tekstem); 

 gładkie, jednolite tło; 

 właściwe formatowanie tekstu (tekst wyrównany do lewej strony, zwiększone 
odstępy między wersami, unikanie układu kolumnowego tekstu itp.); 

 adaptacja rysunków (konturowanie, usunięcie zbędnych szczegółów, 
odpowiednia wielkość i kolorystyka z zachowaniem dobrego kontrastu itp.); 

 podpisy pod ilustracjami; 

 czytelne oznaczenia (numerów ćwiczeń, poleceń, numerów stron itp.) 
(Kończyk 2011). 
 

 

Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych dla uczniów 
słabowidzących – charakterystyka i znaczenie                        
dla edukacji włączającej 
 
 Adaptacje dla uczniów słabowidzących dokonywane są zgodnie ze 

standardami adaptacji materiałów dla uczniów słabowidzących, ale 
dostosowywane indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego ucznia, 
które wynikają m.in. z następstw funkcjonalnych schorzeń. 

 

Ważne: 

 Nie każdy uczeń słabowidzący potrzebuje powiększonego druku. 

 Samo powiększenie czcionki nie jest wystarczającą adaptacją. 

 Adaptacja materiałów dla uczniów słabowidzących na poziomie edukacji 
wczesnoszkolnej jest zapewnieniem dzieciom równych szans edukacyjnych. 
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Aby uczeń z niepełnosprawnością wzroku mógł w pełni uczestniczyć w lekcji, 
powinien mieć możliwość – tak często, jak tylko się da – dotykania, poznawania 
zjawisk, przedmiotów wszystkimi dostępnymi zmysłami, a sam proces poznawania 
winien być wsparty komentarzem nauczyciela. Z tego względu istotne są: 
 
 dobra komunikacja w klasie;  
 precyzyjny sposób udzielania informacji i instrukcji przez nauczyciela; 
 zwięzły i konkretny opis ilustracji, schematów, modeli; 
 dodatkowe komentowanie sytuacji i zjawisk niedostępnych uczniom niewidomym. 

Audiodeskrypcja 

 

 Znaczenie udostępniania przedstawień teatralnych i filmów dla osób                        
z niepełnosprawnością wzroku. 

 Edukacyjna rola audiodeskrypcji w edukacji włączającej. 

 Zasady opisu ilustracji, obrazów, rzeźb, filmów pod kątem potrzeb i możliwości 
osób z niepełnosprawnością wzroku. 

 „Udostępnianie sztuki, zwłaszcza przedstawień teatralnych i filmów dla osób 
niewidomych ma ogromne znaczenie w aktywizacji społecznej tych osób, jak 
również spełnia rolę edukacyjno-rehabilitacyjną. Udział niewidomych osób              
w warsztatach teatralnych sprawia, że mogą być w pełni uczestnikami                    
i odbiorcami sztuki. Audiodeskrypcja spektakli sprzyja rozumieniu 
niedostępnych dla dzieci niewidomych pojęć” (Paplińska 2016a). 
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Specjalistyczne 
oprogramowanie 
 

Dostęp do systemów operacyjnych 

 

• oprogramowanie powiększające 

• oprogramowanie powiększająco-               
-udźwiękawiające 

• oprogramowanie udźwiękawiające 

• oprogramowanie udźwiękawiająco- 
-ubrajlawiające 

• oprogramowanie powiększająco-            
-udźwiękawiająco-ubrajlawiające. 

 

 

 

www.aisquared.com/products/ 

www.acapela-group.com/infovox/tag/nvda/ 

www.yourdolphin.com/guide 

Wbudowane aplikacje 
wspomagające dostęp                   
do systemów operacyjnych 
 

• Windows 

• Mac 

• Linux 

• iOS 

• Android. 

 

mscorpnews.blob.core.windows.
net/ncmedia/2014/10/Windows_
logo_Cyan_rgb_D.png 

www.freepik.com/free-icon/android-
logo_733035.htm 

Źródło własne 

Dostęp do informacji 
tekstowej 
 

Dostęp bezwzrokowy 

• wydruk brajlowski 

• zapis cyfrowy wsparty 
wyświetlaczami brajlowskimi 

• zapis cyfrowy wsparty 
wyświetlaczami brajlowskimi oraz 
dźwiękiem 

• zapis cyfrowy wsparty dźwiekiem 

• zapis cyfrowy przekonwertowany na 
dźwięk 

• cyfrowo zapisany głos. 

Dostęp do informacji 
tekstowej 
 

Dostęp wzrokowy 

• standardowy druk 

• powiększony druk 

• standardowy druk z użyciem 
urządzeń powiększających 

• druk w zapisie cyfrowym 
powiększony lub standardowy 

• druk w zapisie cyfrowym 
powiększony lub standardowy wsparty 
dźwiękiem. 
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Matematyka i przedmioty 
ścisłe 
 

• zapis wyrażeń matematycznych, 
fizycznych i chemicznych 

• instrumenty pomiarowe 

• rachowanie 

• modele 

• grafika wypukła 

• wykresy dotykowe i dźwiękowe 

• narzędzia do eksperymentów. 

 

 Źródło własne 

www.tactipad.nl/tactipad/en/ 

Pisanie i notowanie 

Pisanie             
i notowanie  

Proste 
narzędzia 

piśmiennicze: 
markery, 

długopisy. Urządzenia                       
z klawiaturą 
brajlowską: 

mechaniczne lub 
elektroniczne 
maszyny do 

pisania, przenośne 
klawiatury 

brajlowskie, 
notatniki 

elektroniczne. Urządzenia                  
z klawiaturą QWERTY: 
notatniki brajlowskie, 

przenośne 
urządzenia do 

edycji. 

Urządzenia 
ogólnodostępne: 

systemy 
komputerowe, 

urządzenia mobilne 
ze specjalistycznymi 

aplikacjami. 

Narzędzia dla nauczycieli 
 

Narzędzia proste: nożyczki, WikkiStix, 
figury geometryczne, faktury, materiały 
itp. 

Narzędzia pośrednie: mechaniczne 
maszyny brajlowskie, osprzęt i materiały 
eksploatacyjne do tworzenia grafiki 
wypukłej. 

Narzędzia złożone: oprogramowanie 
do konwersji czarnego druku na brajla, 
oprogramowanie do tworzenie grafiki 
dotykowej: TactileView, drukarki 
brajlowskie, oprogramowanie do 
konwersji tekstu na audio. 

 

Źródło własne 

Proste i zaawansowane 
technologie tworzenia 
grafiki wypukłej 

• WikkiStix 

• farba puchnąca 

• proces termiczny 

• papier puchnący 

• brajlowskie drukarki graficzne 
(ViewPlus) 

• GraphTact (specjalny tusz) 

• termografia (tusz + wosk). 

 

Fotografie: źródło własne 
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Wzrok jest podstawowym sposobem zdobywania 
przez człowieka wiedzy o otaczającym go świecie.  

Około 85% informacji zdobytych niewerbalnie 
przyswaja on, obserwując otoczenie. Brak 
analizatora wzrokowego lub jego zakłócenie 
powoduje konieczność zmiany metod i sposobów  
poznawania świata. 

Wszystkie dzieci uczą się orientacji przestrzennej                    
i sposobów bezpiecznego poruszania się. Dzieci 
niewidome i słabowidzące wiedzę o otaczającej je 
przestrzeni domowej i zewnętrznej zdobywają innymi 
sposobami, znacznie dłużej i z większym wysiłkiem. 
 

Orientacja przestrzenna  
i bezpieczne poruszanie się  
osób z dysfunkcją wzroku 

mgr Jacek Kwapisz 
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Jeśli wskazujesz drogę, to wyjaśnij konkretnie, jak dojść 
do miejsca lub budynku, o które pyta osoba 
niewidoma, np. „proszę iść 50 metrów prosto przed 
siebie i znajdzie Pani wejście do metra po prawej 
stronie”. 
Jeśli będziecie jakiś odcinek trasy szli razem, dosuń 
swoje ramię do ramienia osoby niewidomej. Ona 
chwyci cię powyżej łokcia. Dostosuj rytm swoich 
kroków do jej rytmu. 
 
 

Orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się 
osób niewidomych i słabowidzących 

 
Orientacja przestrzenna: proces posługiwania się 
pozostałymi zmysłami w celu określenia własnego 
położenia i relacji względem innych istotnych 
przedmiotów w otoczeniu. 
 
Samodzielne poruszanie się: termin używany w celu 
oznaczenia zdolności do przemieszczania się z jednego 
określonego miejsca na inne pożądane. 
 
 

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, w tym dziecka lub 
ucznia niewidomego, organizuje się na każdym etapie 
edukacyjnym w integracji z uczniami pełnosprawnymi. 
 
Uczniom niewidomym, w każdej szkole, w której się uczą, 
należy zapewnić przede wszystkim: 
• naukę orientacji przestrzennej i poruszania się 
• naukę systemu Braille’a. 
Zajęcia te prowadzą nauczyciele specjaliści.  
Natomiast wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły powinni 
być zaznajomieni ze specyfiką życia uczniów niewidomych   
i sposobami ich wsparcia. Traktowanie tych działań jako 
twórczych wyzwań daje wszystkim dużo satysfakcji oraz 
poczucie spełnienia zawodowego. 
 

 
Jeśli dochodzicie do krzesła, połóż swoją dłoń na 
jego oparciu. Niewidomy, zsuwając swoją dłoń na 
oparcie krzesła, będzie miał orientację w jego 
usytuowaniu. 
 
Jeśli w obecności osoby niewidomej prowadzisz 
rozmowę lub jesz posiłek, zawsze komunikuj o swoim 
czasowym odejściu i przyjściu. Jeśli tego nie zrobisz, 
może mówić do ciebie, myśląc, że jesteś obok. 
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Pomoce dotykowe 
Za pomocą cienkich klocków Lego można zbudować dotykową makietę 
pozwalającą uczniowi niewidomemu uchwycić często skomplikowany układ 
budynków szkolnych, np. zespół szkół z salą gimnastyczną i basenem. 

Źródło własne 

• Informując ucznia o położeniu jakiegoś przedmiotu, pamiętaj, aby 
określenia: prawo, lewo, z tyłu, z przodu stosować zgodnie z jego 
aktualnym ustawieniem ciała. 

• Dziecko, które zna już kierunki geograficzne świata, informuj                   
o położeniu znaczących miejsc w szkole, np. korytarz w skrzydle klas 
starszych biegnie w kierunkach wschód–zachód; twoja klasa jest na 
ścianie północnej; gdy wychodzisz z klasy, jesteś zwrócony na 
południe. 

• Jeśli chcesz wyjaśnić, jakie jest ustawienie przedmiotów na blacie 
ławki szkolnej, wykorzystaj znajomość tarczy zegara (maskotka jest 
pomiędzy godziną dwunastą a trzecią; pionek znajduje się 
pomiędzy czwartą a szóstą) lub podziel blat na cztery strefy (prawa-  
-bliższa, prawa-dalsza, lewa-bliższa, lewa-dalsza; linijka leży na lewej- 
-dalszej części blatu). 

• Jest wiele pomocy dydaktycznych, które pozwalają uczniowi 
niewidomemu zapoznać się z bliższą i dalszą przestrzenią, m.in.: 
wypukłe plany miast, atlasy geograficzne i historyczne. 
 

Biała laska jest obecnie symbolem samodzielności. 
Może być ona składana, nieskładana i teleskopowa; są również takie 
laski, które posiadają elektroniczne czujniki dające osobie niewidomej 
dodatkowe informacje, np. laski laserowe. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biała_laska 
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Terminologia  

 Osoby słabo słyszące to „[...] osoby, u których wada słuchu ogranicza 
odbiór mowy drogą słuchową. Odbiór informacji słownej jest pełniejszy przy 
stosowaniu aparatu słuchowego. Słabo słyszący, w odróżnieniu od 
niesłyszących, mogą opanować mowę ustną drogą naturalną, poprzez 
słuch. Wada ta nie jest tak wielka, aby uniemożliwiała korzystanie ze słuchu 
w nauce, pracy i zabawie, ogranicza jednak i zniekształca odbieraną 
mowę ustną. Osoby słabo słyszące w zależności od stopnia uszkodzenia 
mają pewne trudności w kontaktach słownych, korzystaniu z radia, 
wykonywaniu zawodu wymagającego dobrego słuchu. W zależności od 
stopnia uszkodzenia i osiągniętego stopnia rewalidacji osoby te zbliżają się 
do słyszących lub głuchych”. (Urszula Eckert)  
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Charakterystyka dziecka z wadą 
słuchu 
Ze względu na miejsce uszkodzenia narządu słuchu: 

 niedosłuch centralny 

 niedosłuch obwodowy: 

– przewodzeniowy 

– odbiorczy 

– mieszany. 

 

Terminologia 

 Niesłyszący  to „[...] osoby z tak znaczną wadą słuchu, która uniemożliwia 
odbieranie mowy za pomocą słuchu w sposób naturalny. Niesłyszący 
odbiera informacje głównie drogą wzrokową. Dużą pomocą są urządzenia 
wzmacniające dźwięki, tzw. aparaty słuchowe. Najpoważniejszym 
następstwem głuchoty jest niemożność opanowania mowy ustnej drogą 
naturalną, tj. przez naśladownictwo słyszanej mowy z otoczenia. Osoby 
niesłyszące mają trudności w kontaktach z ludźmi słyszącymi. Trudności te 
powodują tendencje izolacyjne i tworzenie się «mniejszości językowej» 
posługujących się głównie językiem migowym lub miganym”. (Urszula 
Eckert)  

 

Charakterystyka dziecka z wadą 
słuchu 
Ze względu na przyczynę uszkodzenia narządu słuchu: 
 wady genetyczne (dziedziczne, niedziedziczne); 
 uszkodzenia po chorobach matki (TORCH); 
 niehigieniczny tryb życia (używki, alkohol, zatrucia); 
 leki przyjmowane przez matkę w czasie ciąży; 
 uszkodzenia okołoporodowe (poród patologiczny, wspomagany, 

niedotlenienia, urazy mechaniczne, leki, podwyższony poziom bilirubiny, 
wcześniactwo); 

 choroby – zapalenia uszu, opon mózgowych; 
 hałas; 
 urazy.  
 

Charakterystyka dziecka z wadą 
słuchu 
Ze względu na stopień uszkodzenia: 

 

  niedosłuch lekkiego stopnia: 20–40 dB 

  niedosłuch średniego stopnia: 40–70 dB 

  niedosłuch znacznego stopnia: 70–90 dB 

  niedosłuch głębokiego stopnia: powyżej 90 dB. 

 



Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z dysfunkcją słuchu

111

Charakterystyka dziecka z wadą 
słuchu 
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 niedosłuch centralny 

 niedosłuch obwodowy: 

– przewodzeniowy 

– odbiorczy 

– mieszany. 

 

Terminologia 

 Niesłyszący  to „[...] osoby z tak znaczną wadą słuchu, która uniemożliwia 
odbieranie mowy za pomocą słuchu w sposób naturalny. Niesłyszący 
odbiera informacje głównie drogą wzrokową. Dużą pomocą są urządzenia 
wzmacniające dźwięki, tzw. aparaty słuchowe. Najpoważniejszym 
następstwem głuchoty jest niemożność opanowania mowy ustnej drogą 
naturalną, tj. przez naśladownictwo słyszanej mowy z otoczenia. Osoby 
niesłyszące mają trudności w kontaktach z ludźmi słyszącymi. Trudności te 
powodują tendencje izolacyjne i tworzenie się «mniejszości językowej» 
posługujących się głównie językiem migowym lub miganym”. (Urszula 
Eckert)  

 

Charakterystyka dziecka z wadą 
słuchu 
Ze względu na przyczynę uszkodzenia narządu słuchu: 
 wady genetyczne (dziedziczne, niedziedziczne); 
 uszkodzenia po chorobach matki (TORCH); 
 niehigieniczny tryb życia (używki, alkohol, zatrucia); 
 leki przyjmowane przez matkę w czasie ciąży; 
 uszkodzenia okołoporodowe (poród patologiczny, wspomagany, 

niedotlenienia, urazy mechaniczne, leki, podwyższony poziom bilirubiny, 
wcześniactwo); 

 choroby – zapalenia uszu, opon mózgowych; 
 hałas; 
 urazy.  
 

Charakterystyka dziecka z wadą 
słuchu 
Ze względu na stopień uszkodzenia: 

 

  niedosłuch lekkiego stopnia: 20–40 dB 

  niedosłuch średniego stopnia: 40–70 dB 

  niedosłuch znacznego stopnia: 70–90 dB 

  niedosłuch głębokiego stopnia: powyżej 90 dB. 

 



Katarzyna Wereszka

112

Specyficzne potrzeby dziecka z wadą 
słuchu 
 Bez protezy słuchowej nie odbiera żadnych wiadomości z treści lekcji,                    

a także nie rozumie pytań i poleceń. 

 Ma wadliwą artykulację albo jego mowa nie jest zrozumiała. 

 Nie nadąża za tokiem lekcji prowadzonej metodą słowną.  

 Ma problem z czytaniem i ze zrozumieniem dłuższych tekstów. 

 Ma problem z przyswajaniem pojęć abstrakcyjnych i nowych terminów. 

 Popełnia błędy gramatyczne w wypowiedziach pisemnych i ustnych. 

 Może mieć problem z przyswajaniem języka obcego. 

 Może mieć problemy z odbiorem i rozumieniem dźwięków otoczenia. 

 Może mieć problemy z przyswojeniem treści ze wszystkich przedmiotów. 

 
 

Specyficzne potrzeby dziecka z wadą 
słuchu 
 Nie jest rozumiane przez otoczenie – ma problem z komunikowaniem się. 
 Z trudem nawiązuje relacje społeczne. 
 Ma bardzo ograniczoną wiedzę, gdyż korzysta z zapisu graficznego,                 

z informacji przekazywanych drogą werbalną i odczytuje mowę z ust często 
bez zrozumienia. 

 Ma tendencję do mechanicznego uczenia się na pamięć bez zrozumienia 
treści. 

 Odpowiada na pytanie, odtwarzając wyuczone na pamięć fragmenty.  
 

W ćwiczeniach rewalidacyjnych z uczniem                      
z wadą słuchu należy uwzględnić podniesienie: 

 sprawności motorycznej (motoryki dużej i małej); 
 percepcji wzrokowej (spostrzegania, analizy i syntezy wzrokowej); 
 percepcji słuchowej (trening słuchowy); 
 myślenia (konkretno-obrazowe, logiczne, przyczynowo-skutkowe); 
 pamięci (sekwencyjnej, symultanicznej, pojemności); 
 naśladownictwa (ruchów, dźwięków, czynności itp.); 
 mowy (rozwój mowy biernej i czynnej); 
 umiejętności odczytywania mowy z ust; 
 języka (poszerzenie i pogłębianie zasobu pojęciowego, komunikowania się językowego); 
 czytania (głośnego, cichego, ze zrozumieniem); 
 pisania (nauka techniki, poprawnego pisania, tworzenia dłuższych wypowiedzi); 
 orientacji przestrzennej (w odległości i kierunkach). 

Potrzeby edukacyjne dziecka z wadą 
słuchu 
 Wyznaczyć korzystne miejsce do odbioru dźwięków i do śledzenia toku 

lekcji. 
 Korzystać z aparatury wspomagającej słyszenie. 
 Ćwiczyć odczytywanie mowy z ust, a także brać udział w treningu 

słuchowym. 
 Odbywać regularne zajęcia logopedyczne w celu rehabilitacji mowy. 
 W razie potrzeby zorganizować indywidualne zajęcia rozwijające 

kompetencje językowe (indywidualne zajęcia rewalidacyjne). 
 Organizować indywidualne zajęcia wyrównawcze w zakresie 

poszczególnych przedmiotów, gdyż niezbędna jest pomoc w realizacji 
treści programowych. 

 Jeśli jest taka możliwość i potrzeba, wspomagać się językiem migowym               
lub innymi alternatywnymi środkami komunikacji. 
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Komunikowanie się 

 podstawowa forma zachowania człowieka; 

 służy do wyrażania uczuć, intencji, przekazywania informacji – a więc do 
budowania wyobrażenia o świecie; 

 forma terapii – informujemy o problemach, uzyskujemy wiedzę na temat ich 
rozwiązania; 

 forma utrwalania przynależności do grup społecznych; 

 forma zapobiegania samotności. 
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Fonogesty  

 To specjalne ruchy jednej ręki, wykonywane na wysokości twarzy osoby 
mówiącej, towarzyszące ruchom artykulacyjnym i uzupełniające mowę 
ustną. Pozwalają one osobie odczytującej odróżnić i rozpoznać dźwięki 
aktualnie wymawiane.  

 Opanowanie mówienia z fonogestami jest czasochłonne (wymaga 
uczestniczenia w specjalnym kursie), jednak w szkolnictwie 
ogólnodostępnym, szczególnie podczas zajęć rewalidacyjnych z uczniem                    
z wadą słuchu, metoda ta może być stosowana z powodzeniem. 
Wykorzystanie powyższych metod podczas lekcji czy zajęć 
usprawniających (rewalidacyjnych) wpływa na zapamiętanie przez 
dziecko z wadą słuchu obrazu graficznego wyrazu, co ułatwia mu 
prawidłową artykulację i lepsze rozumienie również nowych wyrazów.  

 

Konsekwencje braku środka 
komunikacji 
 Dziecko przejawia negatywne zachowania wynikające z niemożności 

porozumiewania się z otoczeniem. 
 Dziecko staje się mniej aktywne, mniej twórcze. 
 Znacznie obniża poczucie własnej wartości. 
 Dziecko wie, że nie jest zdolne do wywoływania zmian w otoczeniu. 
 Dziecko nie ma motywacji do uczenia się.  
 Nie ma interakcji z innym człowiekiem, nie może nawiązać dialogu. 
 Zaburzony jest rozwój poznawczy – bez symboli w umyśle dziecka nie tworzą 

się pojęcia. 
 Niemożliwe jest językowe uczestnictwo dziecka w życiu codziennym. 
 Rozwój mowy i języka staje się bardzo trudny. 

 

Daktylografia 

 Daktylografia – to od greckich wyrazów: dactilos (‘palec’) i grapho (‘piszę’) 
pisanie palcami. W skład daktylografii wchodzą znaki alfabetu palcowego, 
znaki określające liczby, znaki działań arytmetycznych, niektórych mian, 
miar i znaki interpunkcyjne. 

 W praktyce występuje razem z mową, ale jest bliższa pismu, gdyż 
odzwierciedla zapis wyrazu litera po literze.  

 W zapisie obowiązują zasady ortografii i gramatyki. Dla osób z wadą słuchu, 
które łatwiej zapamiętują graficzny obraz wyrazu, stanowi on duże 
ułatwienie w przekazie werbalnym danego słowa i często używany jest                  
w praktyce właśnie jako metoda wspomagająca mówienie. 

 

Fonogesty  

 Samogłoskom towarzyszy ruch dłoni w kierunku określonego punktu                   
w pobliżu twarzy (lokacji). 

 Spółgłoskom towarzyszą umowne układy palców. W czasie wymawiania 
sylaby dłoń przyjmuje układ właściwy dla spółgłoski i wykonuje ruch 
właściwy dla samogłoski. 

 Wystarczy 5 lokacji (samogłoski) i 8 układów palców (spółgłoski), aby 
można było odróżnić wszystkie głoski polskie we wszystkich sylabach. 
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System językowo-migowy 

 Został on opracowany i opisany w latach 60. XX w. przez Bogdana 
Szczepankowskiego. 

 Jest to sztuczny kod, który ułatwia dzieciom z wadą słuchu poznanie 
gramatyki języka polskiego i porozumiewanie się w nim zarówno w mowie, 
jak i w piśmie. 

 

System językowo-migowy 

 „[...] środek komunikacji wykorzystujący wielokanałową formę językowego 
przekazu i odbioru informacji w postaci fonicznej i migowej, realizowanych 
symultanicznie. Jednoczesne, dwutorowe nadawanie i odbieranie odbywa 
się drogą: artykulacyjno-dźwiękową – język mówiony (głośna, wyraźna 
mowa, odczytywana z ust w połączeniu z odbiorem słuchowym); manualną – 
język migany składający się z wizualno-przestrzennych znaków ideograficz-
nych i daktylograficznych używanych w szyku zgodnym z gramatyką języka 
ojczystego z zachowaniem końcówek fleksyjnych wprowadzanych za 
pomocą alfabetu palcowego oraz elementy prozodyczne wypowiedzi,                  
a także środki współuczestniczące w komunikacji, takie jak gesty, mimika 
twarzy, pantomimika”. (M. Kupisiewicz) 

 

Polski język migowy 

 Jest on obecnie uważany za język strukturalnie i funkcjonalnie równoważny 
z językiem fonicznym. Dlatego nie ma przeciwwskazań do tego, by dzieci              
z wadą słuchu były nauczane w języku, który jest dla nich językiem 
naturalnym i umożliwia nie tylko porozumiewanie się, ale również 
zdobywanie wiedzy. 

 

Polski język migowy 
 
 „[...] język wizualno-przestrzenny, niefonologiczny, stanowiący naturalny kod 

semiotyczny społeczności niesłyszących. PJM obejmuje słownictwo – 
migowe znaki ideograficzne; gramatykę – reguły stosowania tych znaków 
określane w wymiarze pozycyjnym i przestrzennym; elementy niemanualne, 
pełniące funkcje słownikowe, morfologiczne lub składniowe (m.in. ruchy 
głowy, tułowia, mimika i pantomimika, kierunek patrzenia, kontakt 
wzrokowy); a także składniki obce pochodzące spoza języka, takie jak 
alfabet palcowy, fonacje”. (M. Kupisiewicz) 
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Osoba głuchoniewidoma – 
definicja medyczna 

 Osoba, u której występuje uszkodzenie wzroku  
w takim stopniu, że ostrość wzroku po korekcji                         
w lepszym oku nie przekracza 0,1 lub pole widzenia nie 
przekracza 30˚ oraz uszkodzenie słuchu jest w stopniu 
co najmniej umiarkowanym (średni ubytek słuchu 
wynosi minimum 40 dB w lepszym uchu): 

 osoby całkowicie głuchoniewidome (szacunkowo 
5% populacji); 

 osoby niesłyszące, mające użyteczny wzrok; 
 osoby niewidome, mające użyteczny słuch; 
 osoby mające użyteczny słuch i wzrok (słabosłyszące 

jednocześnie słabowidzące). 
 

Praca z uczniem głuchoniewidomym 

prof. UKSW dr hab. Marzena Dycht 
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“ 

” 

Głuchoślepota to specyficzny rodzaj niepełnosprawności, który 
stanowi kombinację uszkodzeń dwóch najważniejszych zmysłów 

człowieka: wzroku i słuchu. Niepełnosprawność ta ogranicza 
aktywność osób nią dotkniętych, ich pełne uczestnictwo                         

w społeczeństwie w takim stopniu, że dla optymalnego 
funkcjonowania wymagają one wsparcia ze strony otoczenia – 

odpowiednich usług oraz przystosowania środowiska 
zewnętrznego i/lub udostępniania adekwatnych technologii  

Nordic Staff Training Centre for Deafblind Services  
(NUD, 2006)  

Definicja ta wskazuje na instrumenty wsparcia warunkujące zapewnienie 
optymalnego funkcjonowania osobom głuchoniewidomym. 

“ 

” 

Głuchoślepota jest rzadko występującą 
niepełnosprawnością. Należy do niepełnosprawności 

sprzężonych, przy czym nie jest prostą sumą 
współwystępującego uszkodzenia słuchu i wzroku, lecz ich 

wypadkową. Oznacza to, że w wyniku jednoczesnego 
uszkodzenia obu tych zmysłów powstaje odrębny rodzaj 
niepełnosprawności, «będący specyficzną kombinacją 

uszkodzenia słuchu i wzroku» 
 (Książek 2009, s. 15)  

„Konsekwencje obu uszkodzeń nakładają się na siebie  
i wzajemnie potęgują”.  
(Paradowska 2011, s. 174) 

„Głuchoślepota zaliczana jest do najbardziej skomplikowanych niepełnosprawności ludzkich”.  
(Zaorska 2007, s. 19) 

 

Optymalna struktura kształcenia dzieci głuchoniewidomych 

1. Edukacja w systemie masowym (włączającym).  
Dzieci o wysokim poziomie funkcjonowania, o przeciętnej bądź normalnej sprawności 
intelektualnej – przy stworzeniu właściwych warunków kształcenia, uwzględniających ich 
możliwości, mogą realizować obowiązek szkolny w systemie włączającym. 

2. Edukacja w systemie integracyjnym. 
3. Edukacja w systemie specjalnym. 

Głodkowska 2010; Zaorska 2010b; Majewski 2001b; Paradowska 2011;  
brytyjska organizacja działająca na rzecz osób głuchoniewidomych SENSE, 2006. 

Epidemiologia 
 

 W Polsce jest zarejestrowanych 1685 osób głuchoniewidomych. 
 Z danych szacunkowych innych krajów – może ich być około 7000 (za: 

Jakubowski 2005, s. 165), 6000–8000 (Majewski 2001a, s. 79), 5–8 na 100 000 
(Sirotkin 2005, s. 20; za Zaorska 2010a, s. 298). 

 Szacuje się, że na poziomie powiatu można spotkać kilkanaście osób głucho-                
niewidomych, na poziomie gminy – do trzech. 6000–8000 osób z jednoczesnym 
uszkodzeniem wzroku i słuchu (Białek i in. 2009, s. 5). Wiele osób nie jest dotąd 
zdiagnozowanych – jeśli żyją w wioskach i mają mały dostęp do edukacji                    
i służby zdrowia. 

 Małe rozpowszechnienie w populacji ludzkiej. 
 LICZBA OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH OD URODZENIA – STALE WZRASTA (postęp 

medycyny). 
 Niewidomi w liczbach: http://www.pzn.org.pl. 
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stanowi kombinację uszkodzeń dwóch najważniejszych zmysłów 

człowieka: wzroku i słuchu. Niepełnosprawność ta ogranicza 
aktywność osób nią dotkniętych, ich pełne uczestnictwo                         

w społeczeństwie w takim stopniu, że dla optymalnego 
funkcjonowania wymagają one wsparcia ze strony otoczenia – 

odpowiednich usług oraz przystosowania środowiska 
zewnętrznego i/lub udostępniania adekwatnych technologii  

Nordic Staff Training Centre for Deafblind Services  
(NUD, 2006)  

Definicja ta wskazuje na instrumenty wsparcia warunkujące zapewnienie 
optymalnego funkcjonowania osobom głuchoniewidomym. 

“ 

” 

Głuchoślepota jest rzadko występującą 
niepełnosprawnością. Należy do niepełnosprawności 

sprzężonych, przy czym nie jest prostą sumą 
współwystępującego uszkodzenia słuchu i wzroku, lecz ich 

wypadkową. Oznacza to, że w wyniku jednoczesnego 
uszkodzenia obu tych zmysłów powstaje odrębny rodzaj 
niepełnosprawności, «będący specyficzną kombinacją 

uszkodzenia słuchu i wzroku» 
 (Książek 2009, s. 15)  

„Konsekwencje obu uszkodzeń nakładają się na siebie  
i wzajemnie potęgują”.  
(Paradowska 2011, s. 174) 

„Głuchoślepota zaliczana jest do najbardziej skomplikowanych niepełnosprawności ludzkich”.  
(Zaorska 2007, s. 19) 

 

Optymalna struktura kształcenia dzieci głuchoniewidomych 

1. Edukacja w systemie masowym (włączającym).  
Dzieci o wysokim poziomie funkcjonowania, o przeciętnej bądź normalnej sprawności 
intelektualnej – przy stworzeniu właściwych warunków kształcenia, uwzględniających ich 
możliwości, mogą realizować obowiązek szkolny w systemie włączającym. 

2. Edukacja w systemie integracyjnym. 
3. Edukacja w systemie specjalnym. 

Głodkowska 2010; Zaorska 2010b; Majewski 2001b; Paradowska 2011;  
brytyjska organizacja działająca na rzecz osób głuchoniewidomych SENSE, 2006. 

Epidemiologia 
 

 W Polsce jest zarejestrowanych 1685 osób głuchoniewidomych. 
 Z danych szacunkowych innych krajów – może ich być około 7000 (za: 

Jakubowski 2005, s. 165), 6000–8000 (Majewski 2001a, s. 79), 5–8 na 100 000 
(Sirotkin 2005, s. 20; za Zaorska 2010a, s. 298). 

 Szacuje się, że na poziomie powiatu można spotkać kilkanaście osób głucho-                
niewidomych, na poziomie gminy – do trzech. 6000–8000 osób z jednoczesnym 
uszkodzeniem wzroku i słuchu (Białek i in. 2009, s. 5). Wiele osób nie jest dotąd 
zdiagnozowanych – jeśli żyją w wioskach i mają mały dostęp do edukacji                    
i służby zdrowia. 

 Małe rozpowszechnienie w populacji ludzkiej. 
 LICZBA OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH OD URODZENIA – STALE WZRASTA (postęp 

medycyny). 
 Niewidomi w liczbach: http://www.pzn.org.pl. 
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Wskazania dotyczące pracy z dzieckiem głuchoniewidomym o wysokim 
poziomie funkcjonowania w warunkach edukacji włączającej  
(Paradowska 2011) 

 W pracy dydaktycznej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie zasady indywidualizacji               
i poglądowości (stosowanie środków poglądowych; łączenie poznania wielozmysłowego                          
i wyjaśnień słownych), stosowanie metod aktywizujących; stosowanie form pracy indywidualnej, 
grupowej oraz pracy w diadach (uczeń głuchoniewidomy – uczeń widzący słyszący); ocena 
powinna odzwierciedlać osiągnięte efekty oraz wysiłek własny ucznia i jego możliwości. 

 Wskazane jest, by uczeń pobierał naukę w mało licznej klasie. 
 Uczniowie głuchoniewidomi mają szczególne trudności w nauce języka polskiego (zwłaszcza 

gramatyki i ortografii), języka obcego, geografii, matematyki. 
 Za zgodą rodzica i dyrektora placówki uczeń może być zwolniony z nauki dodatkowego języka 

obcego. 
 Wraz ze wzrostem liczby przedmiotów, objętości i stopnia abstrakcyjności materiału obserwuje się 

wzrost trudności w uczeniu się głuchoniewidomych na wyższych etapach kształcenia. 
 Nauczyciele i uczniowie powinni posiadać podstawową wiedzę w zakresie poruszania się osoby 

głuchoniewidomej z przewodnikiem, by w razie potrzeby służyć pomocą. 
 Uczeń potrzebuje poczucia przynależności i akceptacji; ważne są postawy otoczenia (dyrekcji, 

nauczycieli, dzieci pełnosprawnych i ich rodziców, personelu szkoły); akceptacja metod 
komunikacji, którymi posługuje się uczeń, oraz zrozumienie jego sytuacji. 

 

Wskazania dotyczące pracy z dzieckiem głuchoniewidomym o wysokim poziomie 
funkcjonowania w warunkach edukacji włączającej (Paradowska 2011) 

 Dzieci o przeciętnej lub normalnej (niekiedy ponadprzeciętnej) sprawności intelektualnej, które przed podjęciem nauki osiągnęły 
odpowiedni poziom dojrzałości psychofizycznej i społecznej. 

 Uczniowie głuchoniewidomi to dzieci/młodzież, u których występuje uszkodzenie wzroku i słuchu, istnieje duże zróżnicowanie                
w obrębie funkcjonowania wzrokowo-słuchowego w tej grupie. 

 Współwystępowanie jednoczesnego uszkodzenia wzroku i słuchu powoduje, że skutki tych niepełnosprawności nakładają się na 
siebie i wzajemnie się potęgują. 

 Sytuacja ucznia głuchoniewidomego nie jest tożsama z sytuacją ucznia z uszkodzonym wyłącznie wzrokiem czy słuchem. 

 Konieczna jest znajomość funkcjonowania wzrokowego i słuchowego ucznia, ma ono bowiem znaczenie dla przebiegu procesu 
uczenia się. 

 Istotne jest, by dzieci te – przed podjęciem nauki czytania i pisania – miały opanowane podstawowe kompetencje 
komunikacyjne i językowe. 

 Uczeń głuchoniewidomy potrzebuje właściwych do swoich potrzeb i możliwości wymagań edukacyjnych oraz innych 
odpowiednich dla specyfiki jego funkcjonowania dostosowań, które wynikają ze współwystępowania uszkodzenia wzroku                     
i słuchu. 

 U ucznia głuchoniewidomego trudności w uczeniu się są spotęgowane. 

 Tempo pracy ucznia głuchoniewidomego jest wolniejsze; uczeń potrzebuje więcej czasu na wykonanie różnych zadań szkolnych. 

 Uczeń głuchoniewidomy szybciej męczy się pracą wzrokową i słuchową (z powodu stale wytężonej uwagi słuchowej i/lub 
wzrokowej); w razie potrzeby należy robić krótkie przerwy. 

 Część uczniów głuchoniewidomych nie posługuje się mową dźwiękową – należy zapewnić im możliwość komunikowania się 
dostępną dla nich metodą. 

 Komunikując się z uczniem, należy przestrzegać odpowiednich wskazówek, uwzględniających możliwości słuchowo-wzrokowe 
konkretnego ucznia. 

 

 

Nauczyciel dzieci głuchoniewidomych potrafi  
(McLetchie 2002): 

 oceniać możliwości rozwojowe dziecka i w zależności od wyników oceny 
dobierać odpowiednie metody (strategie) ich nauczania (n-l jako osoba 
oceniająca możliwości rozwojowe dziecka); 

 pracować nad orientacją przestrzenną dziecka i poruszaniem się                   
w przestrzeni (n-l jako instruktor orientacji i poruszania się dziecka); 

 być partnerem w komunikowaniu się i ułatwiać komunikowanie się                    
z innymi osobami (n-l jako partner dziecka w komunikowaniu się); 

 pracować nad rozwojem odpowiedniego systemu porozumiewania się 
dziecka z otoczeniem (n-l systemów komunikowania się); 

 być wsparciem i doradcą dla rodziny (n-l jako rzecznik i doradca rodziny); 

 współpracować z członkami zespołu różnych specjalistów, którzy pracują 
z dzieckiem (n-l jako członek zespołu rewalidacyjnego); 

 nauczyciel jako osoba stale się ucząca. 

W zdecydowanie najkorzystniejszej sytuacji edukacyjnej znajdują się uczniowie z głuchoślepotą 
częściową. Stwarza ona największe szanse na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego w szkolnictwie 
ogólnodostępnym. 
 
Najbardziej złożona wydaje się sytuacja szkolna ucznia niesłyszącego słabowidzącego – ze względu na 
specyfikę jego funkcjonowania językowego (posługiwanie się na ogół językiem migowym). Trudności             
w porozumiewaniu się mogą prowadzić do trudności w uczeniu się, do izolowania ucznia.  
 
Relatywnie najkorzystniejsza sytuacja szkolna dotyczy uczniów słabosłyszących słabowidzących, 
korzystających z ograniczonego wprawdzie, ale użytecznego nadal zmysłu wzroku i słuchu.  
 
Nie istnieje jakiś określony typ ucznia głuchoniewidomego, który jest szczególnie predysponowany do 
kształcenia włączającego. Wszystkim uczniom głuchoniewidomym należy zapewnić niezbędne 
wsparcie i usługi zintegrowane z realizacją ogólnodostępnego materiału nauczania.  (Rafalowski-                 
-Welch, Goetz 1997) 
 
Należy popierać ideę wyrównywania szans dzieci głuchoniewidomych w placówkach 
ogólnodostępnych. Nie można jednak robić tego „pod presją”. Kształcenie dzieci głucho-                              
niewidomych wymaga zapewnienia bardzo wysokiej jakości usług oraz doskonale przygotowanych 
specjalistów. (SENS 2006) 
 
Podstawą powodzenia edukacji ucznia głuchoniewidomego w ramach kształcenia włączającego są 
wysokiej jakości programy edukacyjne, a ich fundamentem jest wysokiej jakości diagnoza potrzeb                   
i możliwości ucznia głuchoniewidomego w zakresie edukacji. (Silberman, Bruce, Nelson 2004) 
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Wskazania dotyczące pracy z dzieckiem głuchoniewidomym o wysokim 
poziomie funkcjonowania w warunkach edukacji włączającej  
(Paradowska 2011) 

 W pracy dydaktycznej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie zasady indywidualizacji               
i poglądowości (stosowanie środków poglądowych; łączenie poznania wielozmysłowego                          
i wyjaśnień słownych), stosowanie metod aktywizujących; stosowanie form pracy indywidualnej, 
grupowej oraz pracy w diadach (uczeń głuchoniewidomy – uczeń widzący słyszący); ocena 
powinna odzwierciedlać osiągnięte efekty oraz wysiłek własny ucznia i jego możliwości. 

 Wskazane jest, by uczeń pobierał naukę w mało licznej klasie. 
 Uczniowie głuchoniewidomi mają szczególne trudności w nauce języka polskiego (zwłaszcza 

gramatyki i ortografii), języka obcego, geografii, matematyki. 
 Za zgodą rodzica i dyrektora placówki uczeń może być zwolniony z nauki dodatkowego języka 

obcego. 
 Wraz ze wzrostem liczby przedmiotów, objętości i stopnia abstrakcyjności materiału obserwuje się 

wzrost trudności w uczeniu się głuchoniewidomych na wyższych etapach kształcenia. 
 Nauczyciele i uczniowie powinni posiadać podstawową wiedzę w zakresie poruszania się osoby 

głuchoniewidomej z przewodnikiem, by w razie potrzeby służyć pomocą. 
 Uczeń potrzebuje poczucia przynależności i akceptacji; ważne są postawy otoczenia (dyrekcji, 

nauczycieli, dzieci pełnosprawnych i ich rodziców, personelu szkoły); akceptacja metod 
komunikacji, którymi posługuje się uczeń, oraz zrozumienie jego sytuacji. 

 

Wskazania dotyczące pracy z dzieckiem głuchoniewidomym o wysokim poziomie 
funkcjonowania w warunkach edukacji włączającej (Paradowska 2011) 

 Dzieci o przeciętnej lub normalnej (niekiedy ponadprzeciętnej) sprawności intelektualnej, które przed podjęciem nauki osiągnęły 
odpowiedni poziom dojrzałości psychofizycznej i społecznej. 

 Uczniowie głuchoniewidomi to dzieci/młodzież, u których występuje uszkodzenie wzroku i słuchu, istnieje duże zróżnicowanie                
w obrębie funkcjonowania wzrokowo-słuchowego w tej grupie. 

 Współwystępowanie jednoczesnego uszkodzenia wzroku i słuchu powoduje, że skutki tych niepełnosprawności nakładają się na 
siebie i wzajemnie się potęgują. 

 Sytuacja ucznia głuchoniewidomego nie jest tożsama z sytuacją ucznia z uszkodzonym wyłącznie wzrokiem czy słuchem. 

 Konieczna jest znajomość funkcjonowania wzrokowego i słuchowego ucznia, ma ono bowiem znaczenie dla przebiegu procesu 
uczenia się. 

 Istotne jest, by dzieci te – przed podjęciem nauki czytania i pisania – miały opanowane podstawowe kompetencje 
komunikacyjne i językowe. 

 Uczeń głuchoniewidomy potrzebuje właściwych do swoich potrzeb i możliwości wymagań edukacyjnych oraz innych 
odpowiednich dla specyfiki jego funkcjonowania dostosowań, które wynikają ze współwystępowania uszkodzenia wzroku                     
i słuchu. 

 U ucznia głuchoniewidomego trudności w uczeniu się są spotęgowane. 

 Tempo pracy ucznia głuchoniewidomego jest wolniejsze; uczeń potrzebuje więcej czasu na wykonanie różnych zadań szkolnych. 

 Uczeń głuchoniewidomy szybciej męczy się pracą wzrokową i słuchową (z powodu stale wytężonej uwagi słuchowej i/lub 
wzrokowej); w razie potrzeby należy robić krótkie przerwy. 

 Część uczniów głuchoniewidomych nie posługuje się mową dźwiękową – należy zapewnić im możliwość komunikowania się 
dostępną dla nich metodą. 

 Komunikując się z uczniem, należy przestrzegać odpowiednich wskazówek, uwzględniających możliwości słuchowo-wzrokowe 
konkretnego ucznia. 

 

 

Nauczyciel dzieci głuchoniewidomych potrafi  
(McLetchie 2002): 

 oceniać możliwości rozwojowe dziecka i w zależności od wyników oceny 
dobierać odpowiednie metody (strategie) ich nauczania (n-l jako osoba 
oceniająca możliwości rozwojowe dziecka); 

 pracować nad orientacją przestrzenną dziecka i poruszaniem się                   
w przestrzeni (n-l jako instruktor orientacji i poruszania się dziecka); 

 być partnerem w komunikowaniu się i ułatwiać komunikowanie się                    
z innymi osobami (n-l jako partner dziecka w komunikowaniu się); 

 pracować nad rozwojem odpowiedniego systemu porozumiewania się 
dziecka z otoczeniem (n-l systemów komunikowania się); 

 być wsparciem i doradcą dla rodziny (n-l jako rzecznik i doradca rodziny); 

 współpracować z członkami zespołu różnych specjalistów, którzy pracują 
z dzieckiem (n-l jako członek zespołu rewalidacyjnego); 

 nauczyciel jako osoba stale się ucząca. 

W zdecydowanie najkorzystniejszej sytuacji edukacyjnej znajdują się uczniowie z głuchoślepotą 
częściową. Stwarza ona największe szanse na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego w szkolnictwie 
ogólnodostępnym. 
 
Najbardziej złożona wydaje się sytuacja szkolna ucznia niesłyszącego słabowidzącego – ze względu na 
specyfikę jego funkcjonowania językowego (posługiwanie się na ogół językiem migowym). Trudności             
w porozumiewaniu się mogą prowadzić do trudności w uczeniu się, do izolowania ucznia.  
 
Relatywnie najkorzystniejsza sytuacja szkolna dotyczy uczniów słabosłyszących słabowidzących, 
korzystających z ograniczonego wprawdzie, ale użytecznego nadal zmysłu wzroku i słuchu.  
 
Nie istnieje jakiś określony typ ucznia głuchoniewidomego, który jest szczególnie predysponowany do 
kształcenia włączającego. Wszystkim uczniom głuchoniewidomym należy zapewnić niezbędne 
wsparcie i usługi zintegrowane z realizacją ogólnodostępnego materiału nauczania.  (Rafalowski-                 
-Welch, Goetz 1997) 
 
Należy popierać ideę wyrównywania szans dzieci głuchoniewidomych w placówkach 
ogólnodostępnych. Nie można jednak robić tego „pod presją”. Kształcenie dzieci głucho-                              
niewidomych wymaga zapewnienia bardzo wysokiej jakości usług oraz doskonale przygotowanych 
specjalistów. (SENS 2006) 
 
Podstawą powodzenia edukacji ucznia głuchoniewidomego w ramach kształcenia włączającego są 
wysokiej jakości programy edukacyjne, a ich fundamentem jest wysokiej jakości diagnoza potrzeb                   
i możliwości ucznia głuchoniewidomego w zakresie edukacji. (Silberman, Bruce, Nelson 2004) 
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Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową 

Trudności edukacyjne 
ucznia                                    

z niepełnosprawnością 
ruchową zależą od: 

rodzaju uszkodzenia:  
dotyczące ośrodkowego 
lub obwodowego układu 

nerwowego;  

okresu, w którym doszło 
do niepełnosprawności 
(wrodzona lub nabyta); 

stopnia 
niepełnosprawności 

(lekka, umiarkowana czy 
znaczna). 

W szczególnie trudnej 
sytuacji są uczniowie                          

z mózgowym porażeniem 
dziecięcym, u których 
niepełnosprawność 
spowodowana jest 

uszkodzeniem mózgu we 
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Uczniowie z chorobami przewlekłymi  
  Uczeń przewlekle chory, z powodu przebiegu choroby oraz konieczności 

przyjmowania leków, napotyka na wiele utrudnień w przyswajaniu wiedzy                 
i radzeniu sobie z wypełnianiem obowiązku szkolnego. 

 Stan zdrowia uczniów przewlekle chorych bardzo często nie wymaga 
ubiegania się o orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania i naukę 
w domu czy też leczenia szpitalnego. 

 Ich stan zdrowia wymaga natomiast zapewnienia odpowiednich 
warunków do nauki w klasie, co dotyczy zarówno samej organizacji pracy, 
jak i odpowiedniego podejścia psychopedagogicznego.  

 

Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową mogą mieć  
problemy z:  
 

przyjęciem prawidłowej 
pozycji siedzącej, 

zwłaszcza przez dłuższy 
czas (powoduje to 

szybkie męczenie się, 
utrudnia koncentrację                   

w trakcie zajęć); 

wodzeniem wzrokiem 
(trudności z czytaniem, 

kontrolowaniem 
wykonywanych 

czynności); 

występowaniem 
synkinezji, czyli 

dodatkowych ruchów, 
zbędnych z punktu 

widzenia celu i efektu 
wykonywanej czynności;  

zaburzeniami 
motorycznymi mowy 

(trudności z gramatyczną 
budową zdań                    

w wypowiedziach 
zarówno ustnych,                     
jak i pisemnych). 

Rodzaj choroby i wpływ leków na organizm, ze szczególnym uwzględnieniem procesów 
poznawczych – są to warunki niezbędne, które musi brać pod uwagę, dostosowując formy                    
i metody pracy do możliwości psychofizycznych danego ucznia. 

Odpowiednią organizację czasu pracy ucznia w szkole (konieczność przerw) i w domu (dobre 
rozeznanie, ile czasu dziecko może przeznaczyć na odrabianie pracy domowej, a ile czasu na 
odpoczynek). 

Symptomy słabszego samopoczucia i nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poznanie 
sposobów niesienia pomocy (np. czy wystarczy tylko wyprowadzić ucznia z klasy, wzywać 
pogotowie). 

Zapewnienie pomocy przy nadrabianiu zaległości związanych z absencją.  

Utrudnienia związane z wolniejszym funkcjonowaniem procesów poznawczych: uwagi, 
pamięci oraz wolniejszą pracą analizatora wzrokowego i słuchowego, czego konsekwencją 
są często gorsze oceny, nieadekwatne do potencjalnych możliwości intelektualnych. 

W pracy z uczniem przewlekle chorym ważne jest zwrócenie uwagi na: 

Organizacja pomocy w szkole 

Uczniowie przewlekle chorzy, których 
stan zdrowia pozwala na uczęszczanie 

do szkoły ogólnodostępnej, w tym 
integracyjnej, mają możliwość 

skorzystania w szkołach z różnych form 
pomocy psychologiczno-                           

-pedagogicznej w związku z ich 
schorzeniami.  

Pomoc tę organizuje się na podstawie 
opinii, wydanej przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną.  

Opinie mają na celu poinformowanie 
rodziców i dyrektora szkoły                      

o potrzebach emocjonalnych                     
i edukacyjnych dziecka oraz wskazanie 
warunków, których spełnienie poprawi 

komfort psychiczny ucznia (istotna może 
być np. liczebność oddziału, do 

którego on uczęszcza, usytuowanie 
oddziału w budynku szkolnym lub 

wyposażenie szkoły w sprzęt 
dostosowany do potrzeb zdrowotnych 

ucznia). 
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FORMY I METODY PRACY  
 

W szkole pomoc 
psychologiczno- 
-pedagogiczna 
jest udzielana 

uczniom              
w formie: 

1. Zajęć rozwijających 
uzdolnienia. Organizuje się je 

dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych oraz prowadzi               
z wykorzystaniem aktywnych 

metod pracy. Liczba 
uczestników – do 8 osób. 

2. Zajęć dydaktyczno-                 
-wyrównawczych. Organizuje 
się je dla uczniów mających 

trudności w nauce,                
przede wszystkim w spełnianiu 

wymagań edukacyjnych 
wynikających z podstawy 
programowej kształcenia 

ogólnego dla danego etapu 
edukacyjnego. Liczba 

uczestników zajęć – do 8 osób. 

3. Zajęć specjalistycznych. 

4. Porad i konsultacji dla 
uczniów. 

5. Porad, konsultacji, 
warsztatów i szkoleń dla 
rodziców i nauczycieli.  

Utrudnienia związane ze słabszą wydolnością fizyczną, powodującą szybsze 
męczenie się, a także częstsze występowanie wtórnych zaburzeń somatycznych. 

Utrudnienia związane ze słabą integracją z zespołem klasowym, prowadzącą do 
samotności dziecka, do czego przyczynia się częsta absencja oraz niemożność 
uczestniczenia w szkolnych wycieczkach, zabawach i imprezach 
okolicznościowych, a także rodzaj choroby i nasilenie jej symptomów.  

Zapewnienie pomocy przy wchodzeniu w grupę rówieśniczą (uczniowie przewlekle 
chorzy są często spychani na margines klasy, a im większy stopień zaawansowania 
choroby i nasilenie jej symptomów, tym gorsza integracja ze zdrowymi 
rówieśnikami). 

Metody pracy terapeutycznej 

metody problemowe  

metody prezentowania własnych poglądów  

metody kształcące umiejętności argumentacji 

metody aktywizujące  

metody pozwalające uczniowi oceniać stan swojej wiedzy  

metody kształtujące prawidłowe stosunki interpersonalne  

metody kształtujące poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł  

metody stosowania zdobytej wiedzy w praktyce  

metody rozwijania zainteresowań  

metody skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach 

indywidualizacja nauczania.  

Rodzaje zajęć specjalistycznych 

korekcyjno-kompensacyjne; 
organizuje się dla uczniów                   

z zaburzeniami i odchyleniami 
rozwojowymi lub specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się; liczba 
uczestników zajęć – do 5 osób 

logopedyczne; organizuje się je dla 
uczniów z zaburzeniami mowy, 

które powodują zaburzenia 
komunikacji językowej; liczba 
uczestników zajęć – do 4 osób 

socjoterapeutyczne oraz inne 
zajęcia o charakterze 

terapeutycznym; organizuje się je 
dla uczniów z dysfunkcjami                   

i zaburzeniami utrudniającymi 
funkcjonowanie społeczne; liczba 

uczestników zajęć – do 10 osób  
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Terapia pedagogiczna 

 proces podjęty w celu skorygowania niepełnowartościowych zachowań 
wynikających z zaburzeń rozwoju; 

 organizowanie aktywności, by poprzez zaspakajanie potrzeb, wyzwalanie 
zmian motywacyjnych, a także usprawnianie zaburzonych procesów                     
i korygowanie zachowań – kompensować zaburzone funkcje przy 
jednoczesnym oparciu się na najmocniejszych stronach rozwoju i umożliwić 
dziecku wszechstronny rozwój osobowości. 
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Ruch w terapii pedagogicznej 

 Prawidłowy rozwój dziecka warunkowany jest wieloma czynnikami. 

 W kontekście terapii wykorzystującej aktywność ruchową należy pamiętać, 
że u dziecka przejawiającego opóźnienia w tej sferze bardzo często 
ujawniają się problemy także w sferze rozwoju umysłowego i mowy. 

 Dlatego tak ważne jest, aby realizując terapię pedagogiczną, stymulować 
rozwój motoryki dużej (zabawy wykorzystujące skakanie, koordynujące 
ruchy ciała i ich precyzję). Jest to niezmiernie istotne, ponieważ bez 
prawidłowo ukształtowanych umiejętności z zakresu motoryki dużej dziecko 
nie będzie w stanie np. lepić, malować, wycinać czy pisać. 

 

W pracy terapeutycznej stosuje się dwa rodzaje 
zajęć: psychokorekcyjne i psychoterapeutyczne. 
Ich zadaniem jest: 
• przekierowanie niewłaściwych postaw wobec siebie, 

swoich trudności i nauki; 
• usuwanie niekorzystnych objawów psychologicznych – 

zaburzenia uwagi, obniżenia motywacji do nauki, 
osłabienia poczucia własnej wartości. 

Szczególną rolę w prowadzeniu zajęć 
psychoterapeutycznych mogą odegrać gry                      
i zabawy ruchowe. 
 

Techniki wykorzystywane w terapii 
zabawą 
 techniki oparte na opowiadaniu bajek, historyjek; 

 techniki ekspresji poprzez aktywność ruchową; 

 techniki zabawowe w formie gier; 

 techniki zabawy grupowej. 

 

Zabawy ruchowe mogą być wykorzystane jako środki rozwoju osobistych, 
społecznych i twórczych zdolności dziecka. 

1. Zdolności osobiste 
 wzrost siły percepcji (akcent w zabawie położony jest na wyostrzenie zmysłów); 
 wzrost zdolności do poruszania się (nacisk kładzie się na ćwiczenie koordynacji wzrokowo-słuchowej, na 

świadomość własnego ciała, siłę ekspresji, reakcję lub na zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu); 
 orientacja w otoczeniu (wykorzystanie przestrzeni, uczenie się orientacji i związku z tą przestrzenią); 
 wzrost samoświadomości i swobody ruchu (poprzez ruch uczymy się siebie, rozwijamy własne możliwości, 

podejmujemy ryzyko, uczestniczymy w nowych sytuacjach). 

2. Zdolności społeczne 
 doświadczenie integracji grupy (w zabawie uczestnicy czują się związani ze sobą, wzmacnia się wzajemna 

komunikacja, otwartość na pomysły, wzajemne branie siebie pod uwagę, wypracowywanie czegoś wspólnego); 
 ufanie innym (swobodne czucie się w grupie, uczenie się brania odpowiedzialności za tych, którzy nam zaufali); 
 wyrażanie siebie w sytuacji grupowej (każdy jest postrzegany nie indywidualnie, ale jako zespół, ma świadomość 

bycia odpowiedzialnym za siebie i innych, daje to poczucie bezpieczeństwa); 
 praca z różnicami i ich ocenianie (zabawy ruchowe dają możliwość rozpoznawania różnic między ludźmi, 

wykorzystania ich i doceniania, uczą uwzględniania innych – takimi, jakimi są). 

3. Zdolności twórcze 
 wykorzystanie ruchu jako środka ekspresji (odkrywanie swojego ciała jako instrumentu ekspresji, poprzez ruch 

próbujemy powiedzieć coś innym, wyrażamy swoje uczucia i myśli, nawiązujemy kontakt z samym sobą i z innymi); 
 rozwój fantazji, oryginalności i zdolności improwizacji (stymulowanie do poszukiwania rozwiązań poza tradycyjnymi, 

gotowymi wyobrażeniami poprzez fantazjowanie, udawanie i in.). 
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Ruch w terapii pedagogicznej 
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Gry i zabawy ruchowe w terapii 
zachowań agresywnych 
 Realizując psychomotoryczne potrzeby dziecka, zabawy oraz ćwiczenia 

ruchowe umożliwiają mu nabycie różnorodnych doświadczeń, również 
tych, które stanowią konsekwencję jego postępowania. 

 Możemy tutaj dokonać klasyfikacji gier i zabaw pod kątem ich celowości: 
• dostrzeganie negatywnych uczuć, ich nazywanie i wyrażanie; 

• rozpoznawanie przyczyn złości; 

• rozumienie siebie i innych; 

• opanowywanie i przezwyciężanie negatywnych emocji; 

• rozwiązywanie konfliktów bez stosowania agresji; 

• budowanie poczucia własnej wartości. 

 

Gry i zabawy ruchowe             
w terapii specyficznych 
trudności rozwojowych 

 

Gry i zabawy synchronizująco-integrujące dążą 
do poprawy ogólnej sprawności i wydolności 
ruchowej, usprawniają percepcję wzrokową, 
uaktywniają i korygują percepcję słuchową, 
tworzą skojarzenia pozwalające współdziałać 
układom funkcji percepcyjno-motorycznych.  

 

1. Ćwiczenia poczucia stron i orientacji                
w schemacie własnego ciała i osób stojących 
naprzeciw. 

2. Ćwiczenia poczucia położenia w przestrzeni. 

3. Ćwiczenia systemu percepcji wzrokowej. 

4. Ćwiczenia sytemu percepcji słuchowej. 

 
 

Terapia z wykorzystaniem zabawy 

 Jest to jedna z najmłodszych dziedzin terapii pedagogicznej, mająca 
ogromny, niewykorzystany potencjał. 

 Jej głównym celem jest kształtowanie w dziecku samoświadomości                        
i samokontroli oraz umiejętności panowania nad ciałem i uczuciami. 

 Wykorzystuje twórczą aktywność poprzez zabawę i ruch. 

 

Gry i zabawy ruchowe w treningu 
uwagi i koncentracji 
 Gry i zabawy ruchowe dają wspaniałą możliwość kształtowania 

koncentracji u dziecka.  

 Podczas zabawy dziecko może się nauczyć: 
• czekania na swoją kolejkę (kontrolowania zachowań impulsywnych i czekania 

na zaspokojenie potrzeby); 

• obserwacji przebiegu gry i dostosowywania do niego swojego postępowania; 

• wytrwałości, tzn. dotrwania aż do zakończenia gry, nawet wtedy, gdy jej 
przebieg nie jest dla dziecka pomyślny; 

• radzenia sobie z frustracjami; 

• dostosowywania się do obowiązujących reguł gry. 
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Cele terapii wykorzystującej ruch 
 poznanie stanów emocjonalnych, uczuć i ich intensyfikacji; 

 poznanie sposobów radzenia sobie z uczuciami negatywnymi – złość, 
agresja – uwalnianie negatywnych emocji w sposób zgodny z normami 
społecznymi oraz zapoznanie się z alternatywnymi metodami ekspresji; 

 radzenie sobie z nieprzyjemnymi wydarzeniami; 

 ułatwia ekspresję emocjonalną; 

 uczy kontroli impulsów, włącza do samokontroli; 

 pozwala zachować pozytywną samoocenę; 

 udoskonala zdolności związane z werbalizowaniem procesu myślowego                
i komunikacją; 

 obniża poczucie lęku poprzez włączanie dzieci w działania przyjemne             
i bezpieczne; 

 pozwala korygować zaburzenia i opóźnienia percepcyjno-motoryczne. 
 

 

Metody pracy wspierające uczniów              
z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu 
 O skuteczności terapii pedagogicznej decydują nie tylko stosowane przez 

nauczyciela/terapeutę metody. Szeroka wiedza w tym zakresie jest 
niezbędna, ale nie wystarczająca.  

 Kardynalnym warunkiem skutecznej pomocy jest dogłębne zrozumienie 
przyczyn problemów szkolnych swoich uczniów. To warunek niezbędny, aby 
dobrać właściwe metody oraz modyfikować je tak, by były możliwie 
skuteczne w odniesieniu do konkretnego ucznia. 

 Kolejnym ważnym warunkiem prowadzenia skutecznej terapii jest posiadanie 
wiedzy na temat współczesnych teorii dotyczących wychowania i uczenia 
się oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów.  

 Ważne też, by nauczyciel pamiętał, że nie ma jednej ani nawet kilku 
uniwersalnych metod terapii. Za każdym razem należy przeprowadzić 
szczegółową diagnozę ucznia, a następnie zastanowić się nad doborem 
oddziaływań, biorąc pod uwagę rodzaj dysfunkcji, wiek dziecka, jego 
środowisko i inne zmienne. 

  

Metodyka pracy  
edukacyjno-terapeutycznej  
z uczniem z trudnościami  
w uczeniu się i zachowaniu    

mgr Agnieszka Czekalska 
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 Metoda ruchu rozwijającego  
 

 Jedną z metod o szerokich możliwościach zastosowania z dziećmi jest metoda ruchu 
rozwijającego opracowana przez Weronikę Sherborne. Jest to metoda niewerbalna, 
uaktywniająca ciało poprzez ruch. Jej główna idea zawarta jest w tezie, że 
posługiwanie się ruchem rozwijającym świadomość własnego ciała, świadomość 
przestrzeni i działania w niej, a także umiejętność i potrzebę dzielenia jej z innymi 
ludźmi, prowadząca do nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu, służy rozwojowi 
dziecka i może być wykorzystana w terapii zaburzeń rozwoju. Założenia metody 
opierają się na naturalnych potrzebach dziecka. Odpowiadają etapom kształtowania 
się umiejętności związanych z ruchem, umożliwiających lepsze poznanie otoczenia 
poprzez zdobywanie indywidualnych doświadczeń opartych na wypracowywaniu 
nowych umiejętności w zakresie rozwoju fizycznego, psychicznego. Głównym 
założeniem terapii jest zdobycie przez dziecko świadomości własnego ciała, rozwijanej 
równolegle z usprawnianiem ruchowym. Przez dopływ wiadomości o własnym ciele, 
jego użyciu w sposób adekwatny do możliwości percepcji i potrzeb dziecka, następuje 
kształtowanie umiejętności społecznych, eksploratywnego działania, 
doprowadzającego do poczucia świadomości przestrzeni i działania w niej.  

 

Wybrane metody pracy z uczniem 

Zadaniem terapii pedagogicznej jest kompensowanie braków w zakresie 
poszczególnych funkcji na podstawie mocnych stron dziecka, a także 
stymulowanie rozwoju i usprawnianie zaburzonych funkcji. Wybrane metody 
pracy z uczniem 
 
 Metoda dobrego startu  
 To bardzo wszechstronna i starannie opracowana metoda dla dzieci w wieku przedszkolnym                              

i rozpoczynających naukę w szkole.  

 Pierwowzorem metody dobrego startu (MDS) była metoda Le Bon Depart opracowana we Francji. Prof. M. 
Bogdanowicz na podstawie ogólnych informacji opracowała polską wersję tej metody.  

 Najważniejszym celem metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, spostrzeżeniowych 
(wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych) oraz współdziałanie między tymi 
funkcjami, czyli integracja percepcyjno-motoryczna. Dodatkowe cele to: równoczesne usprawnianie 
czynności analizatorów, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, usprawnianie 
percepcji, uwagi, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej, motoryki i koordynacji wzrokowo-słuchowo-             
-ruchowej. Dzięki temu dziecko jest zdolne do prawidłowej orientacji czasowo-przestrzennej, coraz lepiej 
organizuje ruchy dowolne, lokalizując je w określonej przestrzeni i czasie, co znacznie ułatwia naukę pisania. 
Metoda ta kształci również zdolność rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi, co ma 
znaczenie w nauce pisania, czytania I liczenia, uczy współdziałania i nawiązywania kontaktów społecznych 
dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzonym przystosowaniem społecznym. Ćwiczenia prowadzą do 
większej harmonii rozwoju psychoruchowego, wyższego poziomu rozwoju oraz współdziałania funkcji 
intelektualnych (mowy, myślenia) i instrumentalnych (spostrzeżeniowo-ruchowych). Ponadto MDS korzystnie 
oddziałuje na rozwój mowy dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Autorka opracowała 
również modyfikację metody dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i wadą słuchu. 

 

Psychomotoryka 
 

Przeznaczona jest dla dzieci, u których obserwujemy: 
 trudności w wykonywaniu czynności ruchowych, 

(niezręczność, męczliwość, słaba koordynacja ruchowa, 
np. trudności w nauce jazdy na rowerze, łatwość tracenia 
równowagi, występowanie współruchów); 

 opóźniony rozwój mowy i trudności w porozumiewaniu się; 

 brak wiary w siebie, niską samoocenę (trudności                       
w nawiązywaniu prawidłowych relacji z otoczeniem, 
problemy z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej); 

 trudności w uczeniu się (niska sprawność 
grafomotoryczna, mylenie kształtów i kolorów, trudności       
w opanowaniu pisania, czytania i liczenia – ryzyko 
dysleksji); 

 zaburzenia somatognozji (znajomości schematu ciała), 
nieprawidłowe nazywanie i wskazywanie części ciała lub 
nieumiejętność nazwania; 

 zaburzenia lateralizacji; 

 zaburzenia zachowania o charakterze nadpobudliwości 
psychoruchowej lub zbytniej pasywności 
(nadpobudliwość ruchowa lub emocjonalna, trudności               
z koncentracją uwagi, nadwrażliwość emocjonalna, 
płaczliwość, bierność, lękliwość, impulsywność, 
zachowania agresywne, zaburzenia depresyjne). 
 

Model tej terapii został wypracowany 
w latach 60. XX wieku w Brukseli przez 
Marcelle Procus i Michelle Block,                   
z inspiracji neuropediatry dr Zofii 
Kułakowskiej. 

Psychomotoryka zajmuje się 
leczeniem trudności  ruchowych, 
problemów emocjonalnych                       
i społecznych człowieka. Terapia ta 
bazuje na wielokrotnym powtarzaniu 
zadań, uczeniu się i zapamiętywaniu 
pożądanej aktywności. 

Główne założenia metody to 
usprawnienie ciała, osiągnięcie ruchu 
dowolnego (tj. celowego). Dziecko 
dochodzi stopniowo do panowania 
nad sobą, a to prowadzi do lepszego 
posługiwania się pamięcią, 
rozumowaniem i mową.  

 

Wybrane metody pracy z uczniem 

 Terapia SI  
  

 Metoda integracji sensorycznej (ang. Sensory Integration – SI) to koncepcja diagnostyczno-                               
-terapeutyczna stworzona w latach 60. XX wieku przez dr Jean A. Ayres, pierwotnie dla dzieci                             
z trudnościami w nauce w USA. 

 Integracja  sensoryczna to sposób, w jaki wykorzystujemy odbierane bodźce do celowego działania. 
Jest to proces neurofizjologiczny zachodzący w naszym ciele.  

 Wszelkie zaburzenia z rozwojem psychomotorycznym, napięciem mięśniowym, koordynacją ruchową, 
równowagą, koncentracją uwagi, nadpobudliwością, zaburzeniami emocjonalnymi i zachowaniem 
mogą być spowodowane nieprawidłowym przetwarzaniem oraz rejestrowaniem poszczególnych 
systemów zmysłowych. 

 Terapia SI jest formą zabawy kierowanej, mającej na celu dostarczenie dziecku podczas aktywności 
ruchowej odpowiedniej liczby bodźców sensorycznych wywołujących w konsekwencji poprawę 
integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia oraz jego ciała.  

 Diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznego (SPD) mogą być prowadzone tylko przez 
certyfikowanych terapeutów, ale wiedza o SI bardzo pomaga w zrozumieniu przyczyn zachowań 
uczniów; możliwe też jest stosowanie elementów metody w trakcie zajęć z dziećmi, pozwala ona też na 
dopasowanie otoczenia ucznia tak, by minimalizować jego problemy. 

  

 

Wybrane metody pracy z uczniem 
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 Metoda ruchu rozwijającego  
 

 Jedną z metod o szerokich możliwościach zastosowania z dziećmi jest metoda ruchu 
rozwijającego opracowana przez Weronikę Sherborne. Jest to metoda niewerbalna, 
uaktywniająca ciało poprzez ruch. Jej główna idea zawarta jest w tezie, że 
posługiwanie się ruchem rozwijającym świadomość własnego ciała, świadomość 
przestrzeni i działania w niej, a także umiejętność i potrzebę dzielenia jej z innymi 
ludźmi, prowadząca do nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu, służy rozwojowi 
dziecka i może być wykorzystana w terapii zaburzeń rozwoju. Założenia metody 
opierają się na naturalnych potrzebach dziecka. Odpowiadają etapom kształtowania 
się umiejętności związanych z ruchem, umożliwiających lepsze poznanie otoczenia 
poprzez zdobywanie indywidualnych doświadczeń opartych na wypracowywaniu 
nowych umiejętności w zakresie rozwoju fizycznego, psychicznego. Głównym 
założeniem terapii jest zdobycie przez dziecko świadomości własnego ciała, rozwijanej 
równolegle z usprawnianiem ruchowym. Przez dopływ wiadomości o własnym ciele, 
jego użyciu w sposób adekwatny do możliwości percepcji i potrzeb dziecka, następuje 
kształtowanie umiejętności społecznych, eksploratywnego działania, 
doprowadzającego do poczucia świadomości przestrzeni i działania w niej.  

 

Wybrane metody pracy z uczniem 

Zadaniem terapii pedagogicznej jest kompensowanie braków w zakresie 
poszczególnych funkcji na podstawie mocnych stron dziecka, a także 
stymulowanie rozwoju i usprawnianie zaburzonych funkcji. Wybrane metody 
pracy z uczniem 
 
 Metoda dobrego startu  
 To bardzo wszechstronna i starannie opracowana metoda dla dzieci w wieku przedszkolnym                              

i rozpoczynających naukę w szkole.  

 Pierwowzorem metody dobrego startu (MDS) była metoda Le Bon Depart opracowana we Francji. Prof. M. 
Bogdanowicz na podstawie ogólnych informacji opracowała polską wersję tej metody.  

 Najważniejszym celem metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, spostrzeżeniowych 
(wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych) oraz współdziałanie między tymi 
funkcjami, czyli integracja percepcyjno-motoryczna. Dodatkowe cele to: równoczesne usprawnianie 
czynności analizatorów, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, usprawnianie 
percepcji, uwagi, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej, motoryki i koordynacji wzrokowo-słuchowo-             
-ruchowej. Dzięki temu dziecko jest zdolne do prawidłowej orientacji czasowo-przestrzennej, coraz lepiej 
organizuje ruchy dowolne, lokalizując je w określonej przestrzeni i czasie, co znacznie ułatwia naukę pisania. 
Metoda ta kształci również zdolność rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi, co ma 
znaczenie w nauce pisania, czytania I liczenia, uczy współdziałania i nawiązywania kontaktów społecznych 
dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzonym przystosowaniem społecznym. Ćwiczenia prowadzą do 
większej harmonii rozwoju psychoruchowego, wyższego poziomu rozwoju oraz współdziałania funkcji 
intelektualnych (mowy, myślenia) i instrumentalnych (spostrzeżeniowo-ruchowych). Ponadto MDS korzystnie 
oddziałuje na rozwój mowy dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Autorka opracowała 
również modyfikację metody dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i wadą słuchu. 

 

Psychomotoryka 
 

Przeznaczona jest dla dzieci, u których obserwujemy: 
 trudności w wykonywaniu czynności ruchowych, 

(niezręczność, męczliwość, słaba koordynacja ruchowa, 
np. trudności w nauce jazdy na rowerze, łatwość tracenia 
równowagi, występowanie współruchów); 

 opóźniony rozwój mowy i trudności w porozumiewaniu się; 

 brak wiary w siebie, niską samoocenę (trudności                       
w nawiązywaniu prawidłowych relacji z otoczeniem, 
problemy z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej); 

 trudności w uczeniu się (niska sprawność 
grafomotoryczna, mylenie kształtów i kolorów, trudności       
w opanowaniu pisania, czytania i liczenia – ryzyko 
dysleksji); 

 zaburzenia somatognozji (znajomości schematu ciała), 
nieprawidłowe nazywanie i wskazywanie części ciała lub 
nieumiejętność nazwania; 

 zaburzenia lateralizacji; 

 zaburzenia zachowania o charakterze nadpobudliwości 
psychoruchowej lub zbytniej pasywności 
(nadpobudliwość ruchowa lub emocjonalna, trudności               
z koncentracją uwagi, nadwrażliwość emocjonalna, 
płaczliwość, bierność, lękliwość, impulsywność, 
zachowania agresywne, zaburzenia depresyjne). 
 

Model tej terapii został wypracowany 
w latach 60. XX wieku w Brukseli przez 
Marcelle Procus i Michelle Block,                   
z inspiracji neuropediatry dr Zofii 
Kułakowskiej. 

Psychomotoryka zajmuje się 
leczeniem trudności  ruchowych, 
problemów emocjonalnych                       
i społecznych człowieka. Terapia ta 
bazuje na wielokrotnym powtarzaniu 
zadań, uczeniu się i zapamiętywaniu 
pożądanej aktywności. 

Główne założenia metody to 
usprawnienie ciała, osiągnięcie ruchu 
dowolnego (tj. celowego). Dziecko 
dochodzi stopniowo do panowania 
nad sobą, a to prowadzi do lepszego 
posługiwania się pamięcią, 
rozumowaniem i mową.  

 

Wybrane metody pracy z uczniem 

 Terapia SI  
  

 Metoda integracji sensorycznej (ang. Sensory Integration – SI) to koncepcja diagnostyczno-                               
-terapeutyczna stworzona w latach 60. XX wieku przez dr Jean A. Ayres, pierwotnie dla dzieci                             
z trudnościami w nauce w USA. 

 Integracja  sensoryczna to sposób, w jaki wykorzystujemy odbierane bodźce do celowego działania. 
Jest to proces neurofizjologiczny zachodzący w naszym ciele.  

 Wszelkie zaburzenia z rozwojem psychomotorycznym, napięciem mięśniowym, koordynacją ruchową, 
równowagą, koncentracją uwagi, nadpobudliwością, zaburzeniami emocjonalnymi i zachowaniem 
mogą być spowodowane nieprawidłowym przetwarzaniem oraz rejestrowaniem poszczególnych 
systemów zmysłowych. 

 Terapia SI jest formą zabawy kierowanej, mającej na celu dostarczenie dziecku podczas aktywności 
ruchowej odpowiedniej liczby bodźców sensorycznych wywołujących w konsekwencji poprawę 
integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia oraz jego ciała.  

 Diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznego (SPD) mogą być prowadzone tylko przez 
certyfikowanych terapeutów, ale wiedza o SI bardzo pomaga w zrozumieniu przyczyn zachowań 
uczniów; możliwe też jest stosowanie elementów metody w trakcie zajęć z dziećmi, pozwala ona też na 
dopasowanie otoczenia ucznia tak, by minimalizować jego problemy. 

  

 

Wybrane metody pracy z uczniem 
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 Metoda 18 struktur wyrazowych 
  

 Metoda, opracowana przez Ewę Kujawę i Marię 
Kurzynę, przeznaczona jest do pracy z dziećmi 
mającymi trudności w czytaniu i pisaniu o charakterze 
dyslektycznym, dysortograficznym lub dysgraficznym.  

 Sprawdza się ona na dowolnym etapie 
zaawansowania dziecka w opanowaniu tych technik               
i niezależnie od rodzaju zaburzeń funkcji percepcyjno-            
-motorycznych, leżących u ich podłoża.  

 Celem metody jest nauczenie automatycznego 
nazywania kształtów fonogramów (kombinacji liter) 
oraz rozwijanie zdolności umieszczania ich w słowie             
w odpowiedniej kolejności, dlatego opiera się na 
analizie sylabowo-głoskowej wyrazów w powiązaniu         
z ich budową literową, a nie uwzględnia struktury 
gramatycznej i słowotwórczej. Sylabizowanie przy 
czytaniu prowadzi do jego płynności, eliminuje 
głoskowanie, gwarantuje poprawne czytanie 
całościowe, zaś wypowiadanie sylab w czasie pisania 
zmniejsza prawdopodobieństwo popełniania błędów. 

 Metoda ta jest bardzo skuteczna dzięki precyzyjnemu 
dobraniu materiału do ćwiczeń – 18 poziomów 
trudności i różnorodne ćwiczenia na każdym                         
z poziomów. 

 Dodatkowym walorem metody jest jej prostota, rodzice 
mogą z niej korzystać podczas pracy z dziećmi                      
w domu. 

 

 Metoda opowieści ruchowej 
  

 Twórca tej metody J.C. Thulin proponuje zajęcia 
ruchowe wyzwalające fantazję dziecka – która ma 
pobudzić je do działania. 

 Nauczyciel poprzez swoje opowiadanie i – w przypadku 
uczniów niepełnosprawnych – ewentualną pomoc                 
w inicjowaniu pomysłów dzieci pobudza ich 
wyobraźnię. Uczniowie starają się ruchem, mimiką 
odtworzyć treść opowiadania.   

Wybrane metody pracy z uczniem 

 
 
 

 Program ćwiczeń integrujących dla 
szkół INPP 

  

 Badania nad nieprawidłowymi bądź niedojrzałymi 
odruchami u osób ze specyficznymi problemami      
w uczeniu się rozpoczęto w latach 70. XX wieku. 

 Autorką tego programu jest dr Sally Goddard-            
-Blythe. Był on przedmiotem badań w Wielkiej 
Brytanii oraz w Irlandii. 

 Dzieci kwalifikowane są do uczestnictwa                        
w programie poprzez krótką diagnozę, którą może 
przeprowadzić nauczyciel przeszkolony. 

 Program to seria specjalnie dobranych ćwiczeń 
ruchowych opartych na ruchach zwykle 
wykonywanych przez dziecko w pierwszym roku 
życia, a później już nie.  

 Uczeń wykonuje je codziennie od 5 do 10 minut 
przez okres 9–12 miesięcy. Jego celem jest 
stymulacja, integracja i wygaszanie 
poszczególnych odruchów. Codzienne 
powtarzanie określonych ruchów daje mózgowi 
„drugą szansę”, aby nauczył się schematów 
ruchów wygaszających odruchy.  

 Zaletą programu jest brak wyposażenia i czas 
trwania zajęć – z powodzeniem prowadzić je może 
nauczyciel przeszkolony w czasie przerwy, bez 
użycia dodatkowych sprzętów.  
 

 

 

 Move to learn 
  
 Twórczynią programu jest Barbara Pheloung. Przez 

ponad 35 lat gromadziła ona i opracowywała 
techniki, które  pomogły już wielu dzieciom. 
„Inspiracją” do tych działań były duże problemy 
szkolne jej córki i niemożność uzyskania pomocy           
w Australii.  

 Program jest skierowany do dzieci z trudnościami 
rozwojowymi i szkolnymi, zwłaszcza do tych, które 
mają przetrwałe odruchy bezwarunkowe z okresu 
wczesnego dzieciństwa i nieukończony lub 
zaburzony proces rozwoju układu nerwowego. 

 Podstawą do diagnozy i terapii jest dla Pheloung 
„piramida uczenia się”. 

 Program przeznaczony jest głównie do stosowania 
w placówkach edukacyjnych, w formie grupowej, 
nie wymaga wstępnej diagnozy odruchów. 

 Aktualnie badania nad skutecznością metody 
prowadzone są w Sydney i w Warszawie –                  
w Akademii Pedagogiki Specjalnej.  

  

 

Wybrane metody pracy z uczniem 

Prezentacja metod 
stosowanych poza szkołą, 
mogących wspomóc 
proces terapii 
pedagogicznej 
 

Zasady współpracy z rodzicami: 
 zwrócenie uwagi na problemy medyczne – właściwa 

dieta, czasem diagnostyka: wykluczenie kandydozy, 
nietolerancji pokarmowych, pasożytów, zatrucia 
metalami ciężkimi i in.; 

 zwrócenie uwagi na higienę dnia codziennego – 
długość snu, ruch, ograniczony dostęp do komputera 
i TV; 

 właściwe warunki pracy z dzieckiem, odpowiednia 
liczba i czas zajęć, właściwy sposób prowadzenia. 

EEG Biofeedback  
  
Metody terapii słuchowej:  

• metoda Tomatisa 

• trening słuchowy Johansena 

• metoda Warnkego. 

   
 

Formy artterapii:  
 

 techniki parateatralne 

 bajkoterapia 

 muzykoterapia. 

 

Techniki relaksacyjne: 

 technika relaksacji progresywnej 
według Jacobsona,                        
w opracowaniu Barbary Kaji; 

 relaksacja według Wintenberta; 

 trening autogenny w modyfikacji 
Anny Polender; 

 relaks psychostymulacyjny  
z metody Dyna-Lingua. 
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 Metoda 18 struktur wyrazowych 
  

 Metoda, opracowana przez Ewę Kujawę i Marię 
Kurzynę, przeznaczona jest do pracy z dziećmi 
mającymi trudności w czytaniu i pisaniu o charakterze 
dyslektycznym, dysortograficznym lub dysgraficznym.  

 Sprawdza się ona na dowolnym etapie 
zaawansowania dziecka w opanowaniu tych technik               
i niezależnie od rodzaju zaburzeń funkcji percepcyjno-            
-motorycznych, leżących u ich podłoża.  

 Celem metody jest nauczenie automatycznego 
nazywania kształtów fonogramów (kombinacji liter) 
oraz rozwijanie zdolności umieszczania ich w słowie             
w odpowiedniej kolejności, dlatego opiera się na 
analizie sylabowo-głoskowej wyrazów w powiązaniu         
z ich budową literową, a nie uwzględnia struktury 
gramatycznej i słowotwórczej. Sylabizowanie przy 
czytaniu prowadzi do jego płynności, eliminuje 
głoskowanie, gwarantuje poprawne czytanie 
całościowe, zaś wypowiadanie sylab w czasie pisania 
zmniejsza prawdopodobieństwo popełniania błędów. 

 Metoda ta jest bardzo skuteczna dzięki precyzyjnemu 
dobraniu materiału do ćwiczeń – 18 poziomów 
trudności i różnorodne ćwiczenia na każdym                         
z poziomów. 

 Dodatkowym walorem metody jest jej prostota, rodzice 
mogą z niej korzystać podczas pracy z dziećmi                      
w domu. 

 

 Metoda opowieści ruchowej 
  

 Twórca tej metody J.C. Thulin proponuje zajęcia 
ruchowe wyzwalające fantazję dziecka – która ma 
pobudzić je do działania. 

 Nauczyciel poprzez swoje opowiadanie i – w przypadku 
uczniów niepełnosprawnych – ewentualną pomoc                 
w inicjowaniu pomysłów dzieci pobudza ich 
wyobraźnię. Uczniowie starają się ruchem, mimiką 
odtworzyć treść opowiadania.   

Wybrane metody pracy z uczniem 

 
 
 

 Program ćwiczeń integrujących dla 
szkół INPP 

  

 Badania nad nieprawidłowymi bądź niedojrzałymi 
odruchami u osób ze specyficznymi problemami      
w uczeniu się rozpoczęto w latach 70. XX wieku. 

 Autorką tego programu jest dr Sally Goddard-            
-Blythe. Był on przedmiotem badań w Wielkiej 
Brytanii oraz w Irlandii. 

 Dzieci kwalifikowane są do uczestnictwa                        
w programie poprzez krótką diagnozę, którą może 
przeprowadzić nauczyciel przeszkolony. 

 Program to seria specjalnie dobranych ćwiczeń 
ruchowych opartych na ruchach zwykle 
wykonywanych przez dziecko w pierwszym roku 
życia, a później już nie.  

 Uczeń wykonuje je codziennie od 5 do 10 minut 
przez okres 9–12 miesięcy. Jego celem jest 
stymulacja, integracja i wygaszanie 
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„drugą szansę”, aby nauczył się schematów 
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 Zaletą programu jest brak wyposażenia i czas 
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nauczyciel przeszkolony w czasie przerwy, bez 
użycia dodatkowych sprzętów.  
 

 

 

 Move to learn 
  
 Twórczynią programu jest Barbara Pheloung. Przez 

ponad 35 lat gromadziła ona i opracowywała 
techniki, które  pomogły już wielu dzieciom. 
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w Australii.  
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rozwojowymi i szkolnymi, zwłaszcza do tych, które 
mają przetrwałe odruchy bezwarunkowe z okresu 
wczesnego dzieciństwa i nieukończony lub 
zaburzony proces rozwoju układu nerwowego. 

 Podstawą do diagnozy i terapii jest dla Pheloung 
„piramida uczenia się”. 

 Program przeznaczony jest głównie do stosowania 
w placówkach edukacyjnych, w formie grupowej, 
nie wymaga wstępnej diagnozy odruchów. 

 Aktualnie badania nad skutecznością metody 
prowadzone są w Sydney i w Warszawie –                  
w Akademii Pedagogiki Specjalnej.  

  

 

Wybrane metody pracy z uczniem 

Prezentacja metod 
stosowanych poza szkołą, 
mogących wspomóc 
proces terapii 
pedagogicznej 
 

Zasady współpracy z rodzicami: 
 zwrócenie uwagi na problemy medyczne – właściwa 

dieta, czasem diagnostyka: wykluczenie kandydozy, 
nietolerancji pokarmowych, pasożytów, zatrucia 
metalami ciężkimi i in.; 

 zwrócenie uwagi na higienę dnia codziennego – 
długość snu, ruch, ograniczony dostęp do komputera 
i TV; 

 właściwe warunki pracy z dzieckiem, odpowiednia 
liczba i czas zajęć, właściwy sposób prowadzenia. 

EEG Biofeedback  
  
Metody terapii słuchowej:  

• metoda Tomatisa 

• trening słuchowy Johansena 

• metoda Warnkego. 

   
 

Formy artterapii:  
 

 techniki parateatralne 

 bajkoterapia 

 muzykoterapia. 

 

Techniki relaksacyjne: 

 technika relaksacji progresywnej 
według Jacobsona,                        
w opracowaniu Barbary Kaji; 

 relaksacja według Wintenberta; 

 trening autogenny w modyfikacji 
Anny Polender; 

 relaks psychostymulacyjny  
z metody Dyna-Lingua. 
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Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (zwane również terapią pedagogiczną) to 
specjalistyczna forma pomocy dziecku w pokonywaniu zaburzeń rozwojowych, 
trudności w nauce oraz w zachowaniu, czyli wywoływanie zamierzonych, 
pozytywnych psychoedukacyjnych zmian w uczniach.  
 
Istotą tego typu zajęć jest korekcja, czyli usprawnianie nieprawidłowo 
rozwijających się funkcji poznawczych i ruchowych dziecka oraz ich 
współdziałania, a także kompensacja – stymulowanie funkcji dobrze 
rozwijających się w celu wspomagania słabiej rozwiniętych lub częściowego ich 
zastępowania, kształcenie umiejętności czytania (dekodowania, czytania ze 
zrozumieniem, czytania twórczego) i pisania (ze wzoru, przepisywania: z pamięci, 
ze słuchu).  
 
Zadaniem terapii jest również łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących 
efektem szkolnych niepowodzeń, oraz wypracowanie motywacji do nauki, której 
zwykle brakuje uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, gdyż utracili ją 
wskutek utrzymujących się niepowodzeń przedszkolnych, potem szkolnych.  
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Cele zajęć korekcyjno-kompensacyjnych: 
Głównym celem jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, 
psychicznego i społecznego uczniów. 
 
Cele operacyjne to: 
 wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów; 
 stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych;  
 eliminowanie niepowodzeń szkolnych i ich negatywnych konsekwencji emocjonalnych, 
społecznych. 
  
Formy organizacyjne:  
 praca indywidualna  
 praca z grupą.  
 
Praca indywidualna to praca nauczyciela z uczniem w optymalnym dla niego tempie,  
według zindywidualizowanego programu, to korzystanie z bezpośredniej pomocy 
nauczyciela.  
 
Praca grupowa polega na zorganizowaniu zespołu uczniów, który pracuje nad wybranymi 
zagadnieniami. Zespół terapeutyczny powinien być tworzony według określonego 
kryterium, które może stanowić: wiek uczniów, rodzaj problemu poddawanego zmianie, 
rodzaj zaburzenia. 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne realizowane  
w warunkach przedszkola/szkoły wymagają:  
 
 rzetelnej diagnozy; 

 zdefiniowania przedmiotu i podmiotu oddziaływań; 

 zdefiniowania celów pracy; 

 stosowania określonych zasad, metod i form organizacyjnych. 

 

Przedmiotem oddziaływania terapeutycznego jest dziecko oraz jego środowisko.  

 Nauczyciel dąży do osiągnięcia zamierzonych celów sformułowanych w indywidualnie 
opracowanym programie. Nauczyciel włączający ma za zadanie zadbać o wszechstronny rozwój 
dziecka oraz chronić przed tym, co może okazać się dla niego szkodliwe.  

 W terapii pedagogicznej niezmierne ważne jest, aby nauczyciel oprócz umiejętności diagnozowania 
rozwoju psychosomatycznego, prawidłowego doboru metod postępowania podczas zajęć 
terapeutycznych, umiał przede wszystkim okazać zainteresowanie uczniowi, a na zajęciach stworzyć 
atmosferę życzliwości, zaufania i bezpieczeństwa.  

 

 
 

Przykładowe ćwiczenia usprawniające percepcję 
wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć 
wzrokową oraz orientację przestrzenną: 
 praca z wykorzystaniem programu „Wzory i obrazki” M. Frostig, D. Horne; 

 cięcie kolorowych ilustracji i składanie ich z części; 

 praca z układankami typu mozaika, tangram, układanki lustrzane; 

 odwracanie obrazków, umieszczonych na przezroczystych planszach tak,  
by każdorazowo dopasować je do wzoru będącego tłem np. „Differix” prod. 
Ravensburgera; 

 gry edukacyjne typu „Pamięć 3D”, „Nawlekaj, nie czekaj”, różnego rodzaju 
kart logicznych; 

 poszukiwanie takich samych wzorów, dolnej lub górnej, prawej lub lewej 
części rysunku; 

 układnie takiego samego wzoru z klocków, liczmanów, sznurka, kredek, 
zakrętek; 

 zabawy zręcznościowe: trafianie piłeczką do obręczy, praca grupowa nad 
utrzymaniem piłeczki na stelażu (lub prześcieradle) podtrzymywanym przez 
kilkoro uczniów; 

 wskazywanie prawej i lewej strony ciała w trakcie różnych zabaw ruchowych, 
poruszanie się według poleceń słownych; 

 układanie zdań z rozsypanek obrazkowo-wyrazowych, wyrazowych, tworzenie 
„szalonych opowieści”; 

 segregowanie kartoników z wyrazami według określonego polecenia, np. 
szukanie konkretnej sylaby; 

 zabawa w nauczyciela – poprawianie ewidentnych błędów i uzupełnianie luk  
w krótkich tekstach, potem porównywanie z wzorem; 

 poszukiwanie takich samych układów sylab w tekstach pisanych różną 
czcionką – zaznaczanie, wycinanie i naklejanie, gry w domino sylabowe; 

 wykorzystanie gier edukacyjnych, np. „3 słowa”, „Sylaby do zabawy”, 
„Przeczytam Ci, mamo”, „Literka do literki”; 

 tworzenie nowych wyrazów z pierwszych liter przeczytanych słów; 

 poszukiwanie wyrazów rozpoczynających się wskazaną sylabą danego słowa. 
 

Kształcenie oraz doskonalenie 
umiejętności liczenia i wykonywania 
działań matematycznych: 

  ćwiczenia operacyjnego rozumowania na 
konkretach przy pomocy liczmanów; 

 ćwiczenia z wykorzystaniem kart matematycznych  
i innych pomocy, np. „Domi” firmy Epideixis, „2x2” 
firmy Granna; 

 ćwiczenia rachunku pamięciowego                                   
z wykorzystaniem układanek PUS i innych pomocy; 

 rozwiązywanie i tworzenie prostych zadań 
tekstowych; 

 praca z zegarem; 

 ćwiczenia w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu  
i dzieleniu – praca z wykorzystaniem karty pracy 
oraz inne formy pracy; 

 porównywanie różnicowe i ilorazowe; 

 rozwijanie myślenia matematycznego                               
z wykorzystaniem gier matematycznych według 
zasad M. Gruszczyk-Kolczyńskiej. 

 

Podstawa prawna organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych to  
rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. 

 
Zgodnie z prawem każde przedszkole, każda szkoła i placówka ma prawo 
zorganizować na swoim terenie zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla 
uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Uczniowie mogą 
również korzystać z tej formy pomocy w poradniach psychologiczno-                      
-pedagogicznych. Najczęściej pracują oni w zespołach, choć                              
w uzasadnionych przypadkach zajęcia specjalistyczne mogą być 
prowadzone indywidualnie (§ 7 pkt 2 rozporządzenia). 
 
Zajęcia powinny się odbywać co najmniej raz w tygodniu w wymiarze 
dwóch godzin dydaktycznych dla każdego zespołu lub dwa razy w tygodniu 
po dwie godziny dydaktyczne dla każdego zespołu. Uczniowie są 
kwalifikowani do zespołu na podstawie opinii z poradni psychologiczno-                  
-pedagogicznej stwierdzającej występowanie specyficznych trudności                  
w uczeniu się. 
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Zgodnie z prawem każde przedszkole, każda szkoła i placówka ma prawo 
zorganizować na swoim terenie zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla 
uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Uczniowie mogą 
również korzystać z tej formy pomocy w poradniach psychologiczno-                      
-pedagogicznych. Najczęściej pracują oni w zespołach, choć                              
w uzasadnionych przypadkach zajęcia specjalistyczne mogą być 
prowadzone indywidualnie (§ 7 pkt 2 rozporządzenia). 
 
Zajęcia powinny się odbywać co najmniej raz w tygodniu w wymiarze 
dwóch godzin dydaktycznych dla każdego zespołu lub dwa razy w tygodniu 
po dwie godziny dydaktyczne dla każdego zespołu. Uczniowie są 
kwalifikowani do zespołu na podstawie opinii z poradni psychologiczno-                  
-pedagogicznej stwierdzającej występowanie specyficznych trudności                  
w uczeniu się. 
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Sprawność grafomotoryczna: 

 
 korzystanie z MSD dostosowanej do potrzeb 

uczniów; 

 malowanie szlaczków na dużych arkuszach, 
rysowanie ich w pozycji stojącej na pionowych 
płaszczyznach (arkusze papieru, tablice z folii 
samoprzylepnej); 

 pisanie na dużych arkuszach, w pozycji 
stojącej; 

 pisanie po szerokim śladzie, kalkowanie; 

 pisanie palcem, różnymi narzędziami                         
w kuwecie wypełnionej materiałami sypkimi; 

 rysowanie w kratkach według wzoru, labirynty; 

 rozpoznawanie dotykiem kształtu liter 
fakturowych; 

 rysownie miękkimi kredkami akwarelowymi, 
odpowiednimi flamastrami po gumowych 
planszach; 

 wykorzystanie technik plastycznych,  
np. frottage. 

 

Przezwyciężanie specyficznych 
błędów i trudności w pisaniu: 

  korygowanie chwytu narzędzia pisarskiego 
poprzez sposoby wspomagania – różne 
rodzaje nakładek, opaska 
grafomotoryczna, wykorzystanie żetonu; 

 ćwiczenia doskonalące płynność i tempo 
pisania; 

 ćwiczenie umiejętności pisania z pamięci,  
ze słuchu; 

 pisanie dyktand, których podsumowaniem 
jest autokorekta, poszukiwanie zasad 
poprawnej pisowni, dzięki którym można 
wyjaśnić pisownię określonych wyrazów; 

 praca z wykorzystaniem układanek typu 
PUS; 

 sprawdzanie poprawnej pisowni w słowniku 
ortograficznym. 

 

 

Doskonalenie techniki i tempa czytania: 

 
 czytanie sylab i wyrazów z wykorzystaniem  

metody 18 struktur wyrazowych Kurzyny i Kujawy; 

 czytanie wyrazów, zdań i tekstów sylabami – korzystanie               
z płytek uwidaczniających poszczególne sylaby  
w czytanym tekście; 

 ćwiczenia w głośnym i cichym czytaniu ze zrozumieniem – 
wykonywanie samodzielnie odczytanych poleceń, 
dobieranie prawidłowych odpowiedzi do pytań; 

 wykonywanie zadań polegających na rozdzielaniu 
połączonych ze sobą słów oraz wyznaczaniu granicy 
zdań; 

 wykorzystanie bajkoterapii. 

 

Przykładowe ćwiczenia na usprawnianie 
funkcji słuchowych – doskonalenie analizy  
i syntezy słuchowej, słuchu fonemowego 
oraz pamięci słuchowej: 

  wyróżnianie wyrazów w zdaniu; 

 wyróżnianie sylab: zabawa w kończenie słów; 

 układanie wyrazów z sylab; 

 układanie nowych wyrazów ze wskazanych sylab lub głosek 
podanych słów; 

 wyróżnianie głosek: wskazywanie głosek w nagłosie, 
śródgłosie i wygłosie; 

 rozwiązywanie krzyżówek; 

 poszukiwanie ukrytych słów; 

 „rozszyfrowywanie” wyrazów; 

 porównywanie słów różniących się jedną głoską  
lub mających jedną wspólną głoskę; 

 nauka na pamięć krótkich rymowanek; 

 powtarzanie wyrazów odczytanych przez nauczyciela; 

 powtarzanie zdań; 

 powtarzanie ciągów sylab;  

 ćwiczenia pamięci słuchowej „Memo dźwiękowe”, 
ćwiczenia z wykorzystaniem płyt CD. 
 

Praca nad zachowaniem (problemy emocjonalne):  

 zajęcia integrujące, wykorzystanie MRR; 

 techniki nagradzania zachowań pożądanych;  

 stosowanie technik relaksacyjnych: technika relaksacji progresywnej  
według Jacobsona w oprac. B. Kaji, technika relaksacyjna według 
Wintenberta, trening autogenny w modyfikacji A. Polender, relaks 
psychostymulacyjny z metody Dyna-Lingua; 

 formy artterapii – techniki parateatralne, bajkoterapia, opowieść ruchowa 
J.C. Thulina, metoda symboli dźwiękowych B. Kaji, malowanie 10 placami, 
metoda J. Jeannot; 

 muzykoterapia – rodzaje muzyki wyciszającej, pobudzającej, sprzyjające 
koncentracji, sposób wykorzystania w warunkach szkolnych, np. „Uczę się              
z Mozartem”. 

 

Doskonalenie umiejętności 
wypowiadania się: 

 wzbogacanie słownictwa, 

 stosowanie określeń kierunkowo-                         
-przestrzennych, 

 stosowanie kilkuzdaniowej formy 
wypowiedzi na dany temat, 

 ćwiczenia w rozpoznawaniu 
poznanych części mowy. 

 

Trening koncentracji uwagi: 

 
 zwracanie uwagi na koncentrowanie się na 

danej czynności; 
 porządkowanie historyjek obrazkowych; 
 trening behawioralny z wykorzystaniem żetonów; 
 ćwiczenia ukierunkowane na utrzymanie 

poziomu koncentracji niezbędnego do 
wykonania zadania: dyktanda graficzne, 
odliczanie (dodawanie lub odejmowanie 
określonej liczby elementów), praca                                  
z wykorzystaniem program komputerowego 
„Porusz umysł”; 

 zajęcia plastyczne z wykorzystaniem techniki 
origami; 

 wykorzystanie pomocy typu „Studnia Jakuba”; 
 zajęcia ruchowe wymagające precyzji ruchu, 

np. żonglowanie, rozpoznawanie przedmiotów 
lub poruszanie się z wyłączeniem wzroku. 
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Sprawność grafomotoryczna: 

 
 korzystanie z MSD dostosowanej do potrzeb 

uczniów; 

 malowanie szlaczków na dużych arkuszach, 
rysowanie ich w pozycji stojącej na pionowych 
płaszczyznach (arkusze papieru, tablice z folii 
samoprzylepnej); 

 pisanie na dużych arkuszach, w pozycji 
stojącej; 

 pisanie po szerokim śladzie, kalkowanie; 

 pisanie palcem, różnymi narzędziami                         
w kuwecie wypełnionej materiałami sypkimi; 

 rysowanie w kratkach według wzoru, labirynty; 

 rozpoznawanie dotykiem kształtu liter 
fakturowych; 

 rysownie miękkimi kredkami akwarelowymi, 
odpowiednimi flamastrami po gumowych 
planszach; 

 wykorzystanie technik plastycznych,  
np. frottage. 

 

Przezwyciężanie specyficznych 
błędów i trudności w pisaniu: 

  korygowanie chwytu narzędzia pisarskiego 
poprzez sposoby wspomagania – różne 
rodzaje nakładek, opaska 
grafomotoryczna, wykorzystanie żetonu; 

 ćwiczenia doskonalące płynność i tempo 
pisania; 

 ćwiczenie umiejętności pisania z pamięci,  
ze słuchu; 

 pisanie dyktand, których podsumowaniem 
jest autokorekta, poszukiwanie zasad 
poprawnej pisowni, dzięki którym można 
wyjaśnić pisownię określonych wyrazów; 

 praca z wykorzystaniem układanek typu 
PUS; 

 sprawdzanie poprawnej pisowni w słowniku 
ortograficznym. 

 

 

Doskonalenie techniki i tempa czytania: 

 
 czytanie sylab i wyrazów z wykorzystaniem  

metody 18 struktur wyrazowych Kurzyny i Kujawy; 

 czytanie wyrazów, zdań i tekstów sylabami – korzystanie               
z płytek uwidaczniających poszczególne sylaby  
w czytanym tekście; 

 ćwiczenia w głośnym i cichym czytaniu ze zrozumieniem – 
wykonywanie samodzielnie odczytanych poleceń, 
dobieranie prawidłowych odpowiedzi do pytań; 

 wykonywanie zadań polegających na rozdzielaniu 
połączonych ze sobą słów oraz wyznaczaniu granicy 
zdań; 

 wykorzystanie bajkoterapii. 

 

Przykładowe ćwiczenia na usprawnianie 
funkcji słuchowych – doskonalenie analizy  
i syntezy słuchowej, słuchu fonemowego 
oraz pamięci słuchowej: 

  wyróżnianie wyrazów w zdaniu; 

 wyróżnianie sylab: zabawa w kończenie słów; 

 układanie wyrazów z sylab; 

 układanie nowych wyrazów ze wskazanych sylab lub głosek 
podanych słów; 

 wyróżnianie głosek: wskazywanie głosek w nagłosie, 
śródgłosie i wygłosie; 

 rozwiązywanie krzyżówek; 

 poszukiwanie ukrytych słów; 

 „rozszyfrowywanie” wyrazów; 

 porównywanie słów różniących się jedną głoską  
lub mających jedną wspólną głoskę; 

 nauka na pamięć krótkich rymowanek; 

 powtarzanie wyrazów odczytanych przez nauczyciela; 

 powtarzanie zdań; 

 powtarzanie ciągów sylab;  

 ćwiczenia pamięci słuchowej „Memo dźwiękowe”, 
ćwiczenia z wykorzystaniem płyt CD. 
 

Praca nad zachowaniem (problemy emocjonalne):  

 zajęcia integrujące, wykorzystanie MRR; 

 techniki nagradzania zachowań pożądanych;  

 stosowanie technik relaksacyjnych: technika relaksacji progresywnej  
według Jacobsona w oprac. B. Kaji, technika relaksacyjna według 
Wintenberta, trening autogenny w modyfikacji A. Polender, relaks 
psychostymulacyjny z metody Dyna-Lingua; 

 formy artterapii – techniki parateatralne, bajkoterapia, opowieść ruchowa 
J.C. Thulina, metoda symboli dźwiękowych B. Kaji, malowanie 10 placami, 
metoda J. Jeannot; 

 muzykoterapia – rodzaje muzyki wyciszającej, pobudzającej, sprzyjające 
koncentracji, sposób wykorzystania w warunkach szkolnych, np. „Uczę się              
z Mozartem”. 

 

Doskonalenie umiejętności 
wypowiadania się: 

 wzbogacanie słownictwa, 

 stosowanie określeń kierunkowo-                         
-przestrzennych, 

 stosowanie kilkuzdaniowej formy 
wypowiedzi na dany temat, 

 ćwiczenia w rozpoznawaniu 
poznanych części mowy. 

 

Trening koncentracji uwagi: 

 
 zwracanie uwagi na koncentrowanie się na 

danej czynności; 
 porządkowanie historyjek obrazkowych; 
 trening behawioralny z wykorzystaniem żetonów; 
 ćwiczenia ukierunkowane na utrzymanie 

poziomu koncentracji niezbędnego do 
wykonania zadania: dyktanda graficzne, 
odliczanie (dodawanie lub odejmowanie 
określonej liczby elementów), praca                                  
z wykorzystaniem program komputerowego 
„Porusz umysł”; 

 zajęcia plastyczne z wykorzystaniem techniki 
origami; 

 wykorzystanie pomocy typu „Studnia Jakuba”; 
 zajęcia ruchowe wymagające precyzji ruchu, 

np. żonglowanie, rozpoznawanie przedmiotów 
lub poruszanie się z wyłączeniem wzroku. 
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Charakterystyka dzieci z ASD – podejście funkcjonalne  

• Wokół triady zaburzeń autystycznych: zmiany w klasyfikacji 
DSM V kontra ICD-10/11. 
• Przegląd przydatnych narzędzi diagnostycznych:  

 kwestionariusz CHAT (Checklist for Autism in Toddlers)  

 kwestionariusz M-CHAT (The Modified-Checklist for Autism in Toddlers) 

 kwestionariusz Q-CHAT (Quantitative Checklist for Autism in Toddlers). 
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• Wokół triady zaburzeń autystycznych: zmiany w klasyfikacji 
DSM V kontra ICD-10/11. 
• Przegląd przydatnych narzędzi diagnostycznych:  

 kwestionariusz CHAT (Checklist for Autism in Toddlers)  
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Diagnoza funkcjonalna ucznia z ASD  

• Przegląd przydatnych narzędzi diagnostycznych:  
 PEP-R – profil  psychoedukacyjny  (E. Schopler); 
 VB-MAPP – ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie 
terapii  (M. Sundberg); 
 kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej    
(J. Tomczak, R. Ziętara). 

• Analiza dokumentacji ucznia (opinii, orzeczeń i innych 
dokumentów). 
• Tworzenie indywidualnych arkuszy obserwacyjnych. 
• Tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych.  

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów – 
projektowanie działań 

 

• Analiza aktualnych rozporządzeń MEN dotyczących udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
• Koncepcja specjalnych potrzeb edukacyjnych – ustalenia 
definicyjne. 

Najczęściej występujące zaburzenia procesów 
integracji sensorycznej u dzieci z ASD – optymalna 
organizacja środowiska szkolnego i domowego 

• nadreaktywność sensoryczna 
• poreaktywność sensoryczna 
• obronność dotykowa 
• niepewność grawitacyjna 
• niepewność posturalna 
• nieprawidłowości w napięciu mięśniowym 
• zaburzenia planowania motorycznego. 

 
 Jak pomóc osobom z ASD na co dzień? 

• Zasady pracy w kontekście dysfunkcji komunikacyjnych. 
• Zasady pracy w kontekście nieprawidłowości funkcjonowania 
społecznego. 
• Zasady pracy w kontekście braku elastyczności w zachowaniu 
i myśleniu, występowania sensoryzmów i trudnych zachowań. 
• Zasady pracy w kontekście funkcjonowania sensorycznego. 
• Zasady pracy w kontekście rozwijania funkcji poznawczych. 
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Diagnoza funkcjonalna ucznia z ASD  

• Przegląd przydatnych narzędzi diagnostycznych:  
 PEP-R – profil  psychoedukacyjny  (E. Schopler); 
 VB-MAPP – ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie 
terapii  (M. Sundberg); 
 kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej    
(J. Tomczak, R. Ziętara). 

• Analiza dokumentacji ucznia (opinii, orzeczeń i innych 
dokumentów). 
• Tworzenie indywidualnych arkuszy obserwacyjnych. 
• Tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych.  

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów – 
projektowanie działań 

 

• Analiza aktualnych rozporządzeń MEN dotyczących udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
• Koncepcja specjalnych potrzeb edukacyjnych – ustalenia 
definicyjne. 

Najczęściej występujące zaburzenia procesów 
integracji sensorycznej u dzieci z ASD – optymalna 
organizacja środowiska szkolnego i domowego 

• nadreaktywność sensoryczna 
• poreaktywność sensoryczna 
• obronność dotykowa 
• niepewność grawitacyjna 
• niepewność posturalna 
• nieprawidłowości w napięciu mięśniowym 
• zaburzenia planowania motorycznego. 

 
 Jak pomóc osobom z ASD na co dzień? 

• Zasady pracy w kontekście dysfunkcji komunikacyjnych. 
• Zasady pracy w kontekście nieprawidłowości funkcjonowania 
społecznego. 
• Zasady pracy w kontekście braku elastyczności w zachowaniu 
i myśleniu, występowania sensoryzmów i trudnych zachowań. 
• Zasady pracy w kontekście funkcjonowania sensorycznego. 
• Zasady pracy w kontekście rozwijania funkcji poznawczych. 
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Przegląd przydatnych programów 
terapeutycznych dla dzieci z ASD 

• TEACCH (Treatment and Education of Autistic Communication 
Handicapped Children) 
• ABA (Applied Behavior Analysis) 
• The Son-Rise Program (metoda opcji) 
• The Growing Minds Program 
• EarlyBird 
• Miller Method 
• Floor Time. 
 

Trening kontaktu i komunikacji  
jako punkt wyjścia do wszelkich działań 
terapeutycznych i edukacyjnych  

• kontakt wzrokowy 
• wspólne pole uwagi 
• naprzemienność działań 
• zauważanie inicjatywy dziecka 
• motywacja do komunikacji i interakcji. 
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Terapeutyczne klucze do sukcesu 

• Poświęć czas na nawiązanie pozytywnej relacji i zbudowanie 
zaufania. 
• Bazuj na wzajemnym szacunku dla uczuć, opinii, potrzeb i pragnień. 
• Rozwijaj wiarę w możliwości i kompetencje. 
• Nie oczekuj ograniczeń, zanim do nich dotrzesz. 
• Indywidualizuj. 
• Bądź kreatywny. 
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Uczeń z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi  
 
Każdy człowiek, na różnych etapach swojego życia, ma do rozwiązania określone zadania rozwojowe, których opanowanie wiąże 
się z przejściem na wyższy poziom rozwoju. W toku rozwoju dziecko stopniowo nabywa zdolności i umiejętności w zakresie 
samokontroli, relacji społecznych, emocji i nauki w szkole. Czasami jednak, na skutek zadziałania różnych czynników, zaczyna 
przeżywać różne trudności, ma problemy ze spełnianiem wymogów związanych z rozwojem psychicznym i zostaje w tyle. Do 
problemowych zachowań, rozumianych jako obserwowalne zachowania przejawiane przez dziecko, dezorganizujące środowisko      
i mające często negatywny wpływ na innych, można zaliczyć m.in.: nadpobudliwość, dyskutowanie z dorosłymi, ucieczki z domu, 
bójki, kradzieże, wandalizm, łamanie zasad. Problemowe zachowania wiążą się często z trudnościami przystosowawczymi 
dziecka. Problemy przystosowawcze są definiowane jako trudności emocjonalne, społeczne, związane z nauką w szkole, jakich 
doświadcza dziecko w toku rozwoju (przygnębienie, wycofanie społeczne, poważne kłopoty w nauce, nerwowość, sięganie po 
środki psychoaktywne, bycie ofiarą).  
 

CECHY KLUCZOWE PROBLEMOWYCH ZACHOWAŃ  
I TRUDNOŚCI PRZYSTOSOWAWCZYCH DZIECKA: 

 nadpobudliwość 

 impulsywność 

 deficyty uwagi 

 nieposłuszeństwo 

 agresja 

 zachowania antyspołeczne, nieprzystosowanie 
społeczne 

 zmienność nastrojów 

 lęk 

 wyniki w nauce poniżej możliwości. 

PSYCHIATRYCZNE KATEGORIE DIAGNOSTYCZNE 
ODNOSZĄCE SIĘ DO PROBLEMOWYCH ZACHOWAŃ 
DZIECKA: 

 zespół nadpobudliwości psychoruchowej 

 zaburzenia opozycyjno-buntownicze 

 zaburzenia zachowania 

 zaburzenia nastroju 

 zaburzenia lękowe 

 całościowe zaburzenia rozwoju 

 zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych              
i niepełnosprawność intelektualna. 
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Plan skutecznego wspomagania 
rozwoju dziecka  

Źródło: Bloomquist M.L. (2011). Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi. Kraków: Wyd. UJ. 

 

 W zakresie samokontroli  
1. Uczenie dziecka posłuszeństwa. 

2. Uczenie dziecka przestrzegania 
reguł. 

3. Uczenie dziecka panowania nad 
gniewem/złością. 

 W sferze emocjonalnej 
1. Uczenie dziecka rozumienia                    

i wyrażania uczuć. 

2. Uczenie dziecka konstruktywnego 
myślenia. 

3. Rozwijanie pozytywnej 
samooceny u dziecka. 

 

 

Cele pracy terapeutycznej z dzieckiem 
przeżywającym trudności  

Cele pracy terapeutycznej ukierunkowane są na zmianę sposobu myślenia dziecka                   
o otaczającym je świecie, relacjach interpersonalnych, aby w konsekwencji 
doprowadzić do zmiany zachowania. 

 Cele rozwojowe: stworzenie dzieciom warunków sprzyjających zaspokojeniu ich 
potrzeb (bliskości, zainteresowania, uznania, wsparcia, warunków kształtujących 
własną tożsamość, autonomię, samodzielność), które do tej pory były poważnie 
deprecjonowane i stanowiły źródło urazów, stwarzanie możliwości odkrywania 
własnych potencjałów, talentów. 

 Cele edukacyjne: nabywanie i wzmacnianie u dziecka świadomości swoich 
zachowań, wyposażenie w wiedzę na temat skutecznej i nieskutecznej komunikacji, 
nauka z radzeniem sobie w przyszłości (asertywność, techniki uczenia się, sposoby 
radzenia sobie z negatywnymi emocjami, pokonywanie stresu w kontaktach z innymi, 
nauka rozpoznawania emocji, dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów 
uzależnień, przyczyn zachowań problemowych).  

 Cele terapeutyczne: łagodzenie lub wyeliminowanie zaburzeń w zachowaniu 
poprzez odreagowanie emocjonalne, dostarczenie wsparcia i poczucia 
bezpieczeństwa oraz korektywne doświadczenia emocjonalne. 

 

Socjoterapia  

Etapy postępowania diagnostycznego na potrzeby 
socjoterapii: 

1. Identyfikacja problemu.      

2. Rozpoznanie mechanizmu tych zaburzeń (zachowań 
problemowych). 

3. Ustalenie płaszczyzny zaburzonego zachowania oraz jego 
istoty. 

4. Sformułowanie celów pracy korygującej. 

5. Zaprojektowanie sytuacji (doświadczeń) korygujących. 

 

Zasady postępowania terapeutycznego: 

1. Zasada afirmacji. 

2. Zasada bliskiego kontaktu z dzieckiem. 

3. Zasada otwartości. 

4. Zasada istnienia norm. 

 

Socjoterapia jest specyficzną i autonomiczną metodą pracy psychopedagogicznej, która integruje 
elementy psychoterapii, psychoedukacji i treningu interpersonalnego. 
 Psychoedukacja to szczególny rodzaj edukacji psychologicznej; wyposaża wychowanka                     

w wiedzę psychologiczną, którą może wykorzystać w życiu codziennym w celu ulepszenia 
relacji z otoczeniem, rozwija autorefleksję i samoświadomość → zmiany dokonują się w sferze 
poznawczej i w zakresie umiejętności dziecka. 

 Psychoterapia opiera się na korekcji zaburzeń rozwojowych, osobowościowych i psychicznych 
określonymi środkami psychologicznymi. W psychoterapii nacisk kładzie się na reorganizację 
osobowości, eliminowanie zaburzeń zdrowia psychicznego oraz pogłębianie u jednostki 
świadomości siebie. Rezultatem jest zmiana, która dokonuje się przez: odreagowanie 
emocjonalne oraz wgląd w siebie.  

 Trening interpersonalny wykorzystuje wiedzę z zakresu społecznego uczenia się oraz techniki 
modyfikacji zachowań. W trakcie treningu następuje uczenie się określonych umiejętności 
społecznych (przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnych, ujawnianie samego siebie                      
i  ćwiczenie nowych umiejętności). 
 

Plan skutecznego wspomagania 
rozwoju dziecka  

 W sferze społecznej 
1. Uczenie dziecka zachowań 

społecznych. 

2. Uczenie dziecka umiejętności 
rozwiązywania problemów 
interpersonalnych. 

3. Wspieranie pozytywnych 
znajomości wśród rówieśników. 

 W sferze nauki w szkole 
1. Pomaganie dziecku w polubieniu 

czytania i czerpaniu z niego 
przyjemności. 

2. Uczenie dziecka umiejętności 
związanych z automatycznymi 
zachowaniami szkolnymi.  

3. Angażowanie się w proces 
edukacji dziecka.  

Źródło: Bloomquist M.L. (2011). Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi. Kraków: Wyd. UJ. 
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Plan skutecznego wspomagania 
rozwoju dziecka  
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Dziecko przeżywające lęk –  
program pracy terapeutycznej STOP 
 Celem ogólnym programu jest nauczenie dziecka rozpoznawania sygnałów niechcianego 

pobudzenia wywołanego przez lęk i wykorzystania tych sygnałów jako pierwszego kroku strategii 
radzenia sobie z lękiem.  

 Podstawą teoretyczną jest podejście poznawczo-behawioralne; program kładzie nacisk na 
procesy poznawczego przetwarzania informacji zachodzące podczas sytuacji lękowych 
(emocjonalny dystres, przewidywanie reakcji lękowych), przy jednoczesnym wykorzystaniu 
technik behawioralnych w modyfikacji zachowań. 

 Strategie stosowane w programie: stopniowanie trudności zadań, odgrywanie ról, modelowanie 
sposobów radzenia sobie, psychoedukacja, obserwacja reakcji fizjologicznych na lęk, trening 
relaksacyjny, identyfikacja i modyfikacja lękowej mowy wewnętrznej, nagradzanie, ćwiczenie 
nowych umiejętności w sytuacjach wzbudzających lęk. 

 

Plan radzenia sobie z lękiem – STOP 

S – Strach mnie bierze? 

T – Teraz wydarzy się coś złego! 

O – Odrzucam bierność. 

P – Poradziłem sobie! 

 

Techniki socjoterapeutyczne 
Najczęściej stosowane techniki socjoterapeutyczne wykorzystywane w pracy z dzieckiem przeżywającym 
trudności:  

 Arteterapia – wykorzystanie sztuki w celach terapeutycznych; funkcja arteterapii jest zależna od jej celu; 
trzy główne funkcje arteterapii: rekreacyjna, edukacyjna i korekcyjna; ćwiczenia z zastosowaniem 
technik arteterapii dają możliwość pracy nad wglądem w siebie. 

 Bajkoterapia – szczególnie cenna technika w pracy z młodszym dzieckiem; bajka terapeutyczna ma 
istotne walory rozwojowe i terapeutyczne, sprzyja afirmacji życia; główny cel bajkoterapii (klinicznej) to 
obniżenie lęku (powodowanego poczuciem osamotnienia, niemocy, bezradności, niepewności), 
„wejrzenie w siebie” i doprowadzenie do zmiany sytuacji psychologicznej dziecka. 

 Drama i socjodrama – technika pracy teatralnej, w której głównym bohaterem jest grupa; socjodrama 
pełni ważną funkcję integrującą grupę, sprzyja budowaniu więzi emocjonalnych i rozwijaniu umiejętności 
komunikowania się, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa pracy w grupie; drama i socjodrama mają 
duże walory relaksacyjne, ponieważ oparte są na spontanicznej zabawie dziecka. 

 Relaksacja – główny cel: odreagowanie napięć; ćwiczenie oddechu, trening autogenny – wizualizacje, 
relaksacja progresywna, zmniejszająca napięcie w ciele, aktywność fizyczna, ściskanie i rozciąganie 
przedmiotów, gimnastyka antystresowa.  

 Trening interpersonalny – nastawiony na doskonalenie umiejętności psychologicznych ważnych                       
w relacjach międzyludzkich; podczas treningu człowiek uczy się i rozwija umiejętności spostrzegania, 
rozumienia innych ludzi oraz samego siebie w trakcie kontaktów z nimi. 

 Terapia zabawą. 

 „Burza mózgów” – technika twórczego rozwiązywania problemów, aktywizuje grupę i wyzwala jej 
potencjał twórczy; stwarza pole ekspresji, umożliwia współpracę i bliski kontakt. 

Istotą tych technik jest: przeżycie określonej sytuacji, symulacja warunków sprzyjających podjęciu nowej roli, 
sprawdzenie nowych, bardziej adaptacyjnych zachowań, modyfikacja sądów poznawczych.  

Praca na zasobach –  
podstawy psychologii pozytywnej  

Psychoterapia pozytywna – główne założenia 

Nowy nurt psychologii z kilkuletnią tradycją; psychologia pozytywna zwraca uwagę na mocne strony jednostki, 
kształtuje kompetencje, skupia się na tym, jak wywołać pozytywne emocje, jak kształtować zalety jednostki i jak 
ulepszać działanie „pozytywnych instytucji”, które sprzyjają rozwojowi jednostki; Martin Seligman i jego 
współpracownicy znajdują dla psychologii pozytywnej liczne zastosowanie praktyczne, zwłaszcza w psychoterapii 
osób z zaburzeniami emocjonalnymi, zachowania i chorobami psychicznymi.  

Rozwijanie silnych stron ma uzupełniać podejście skupione na redukcji zaburzeń. 

Psychoterapia pozytywna w zaburzeniach depresyjnych 

Interwencje pozytywne obejmują m.in.: rozpoznawanie własnych zalet i cnót, zapisywanie pozytywnych 
doświadczeń, które przydarzyły się jednostce wraz z rozpoznaniem ich przyczynowości, pisanie listów wyrażających 
wdzięczność w stosunku do osoby znaczącej w życiu jednostki, uczenie się entuzjastycznych i konstruktywnych 
sposobów reagowania oraz maksymalizowanie doznawania przyjemności, satysfakcji, biblioterapia dotycząca metod 
wzmacniania satysfakcji w różnych dziedzinach życia.  

Psychoterapia pozytywna w schizofrenii  
Formy pomocy terapeutycznej: multimodalny zintegrowany model stymulacji poznawczej – obejmuje trzy fazy: 
relaksację, dyskusję i ćwiczenia „papier–ołówek” (stymuluje logiczne myślenie, skojarzenia oraz opartą na realności 
formę dyskusji), stymulacja poznawcza. 

Techniki behawioralne w pracy                     
z dzieckiem trudnym 

Dobór odpowiedniej metody zależny jest od konkretnych zachowań problemowych dziecka, z uwzględnieniem jego cech 
indywidualnych; aby zwiększyć szansę na skuteczną modyfikację zachowania, często w terapii behawioralnej stosuje się kilka 
technik w tym samym czasie. Najczęściej stosowane techniki behawioralne to: 

 strefa najbliższego rozwoju; 

 skuteczne wydawanie poleceń; 

 przypominanie zasad; 

 wspólne spędzanie czasu; 

 pozytywne podsumowanie i pochwały; 

 zasada Premacka; 

 zestaw gwarantowany przez prawo, pakiet przywilejów; 

 system żetonowy; 

 konsekwencje. 

 

 

 

 

 

Źródło: Kołakowski A., Pisula A. (2016). Sposób na trudne dziecko – przyjazna terapia behawioralna, Sopot: GWP.  
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Dziecko przeżywające lęk –  
program pracy terapeutycznej STOP 
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(emocjonalny dystres, przewidywanie reakcji lękowych), przy jednoczesnym wykorzystaniu 
technik behawioralnych w modyfikacji zachowań. 
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sposobów radzenia sobie, psychoedukacja, obserwacja reakcji fizjologicznych na lęk, trening 
relaksacyjny, identyfikacja i modyfikacja lękowej mowy wewnętrznej, nagradzanie, ćwiczenie 
nowych umiejętności w sytuacjach wzbudzających lęk. 

 

Plan radzenia sobie z lękiem – STOP 

S – Strach mnie bierze? 

T – Teraz wydarzy się coś złego! 

O – Odrzucam bierność. 

P – Poradziłem sobie! 
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Rozwijanie silnych stron ma uzupełniać podejście skupione na redukcji zaburzeń. 

Psychoterapia pozytywna w zaburzeniach depresyjnych 

Interwencje pozytywne obejmują m.in.: rozpoznawanie własnych zalet i cnót, zapisywanie pozytywnych 
doświadczeń, które przydarzyły się jednostce wraz z rozpoznaniem ich przyczynowości, pisanie listów wyrażających 
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sposobów reagowania oraz maksymalizowanie doznawania przyjemności, satysfakcji, biblioterapia dotycząca metod 
wzmacniania satysfakcji w różnych dziedzinach życia.  

Psychoterapia pozytywna w schizofrenii  
Formy pomocy terapeutycznej: multimodalny zintegrowany model stymulacji poznawczej – obejmuje trzy fazy: 
relaksację, dyskusję i ćwiczenia „papier–ołówek” (stymuluje logiczne myślenie, skojarzenia oraz opartą na realności 
formę dyskusji), stymulacja poznawcza. 

Techniki behawioralne w pracy                     
z dzieckiem trudnym 

Dobór odpowiedniej metody zależny jest od konkretnych zachowań problemowych dziecka, z uwzględnieniem jego cech 
indywidualnych; aby zwiększyć szansę na skuteczną modyfikację zachowania, często w terapii behawioralnej stosuje się kilka 
technik w tym samym czasie. Najczęściej stosowane techniki behawioralne to: 

 strefa najbliższego rozwoju; 

 skuteczne wydawanie poleceń; 
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 wspólne spędzanie czasu; 
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 system żetonowy; 
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Źródło: Kołakowski A., Pisula A. (2016). Sposób na trudne dziecko – przyjazna terapia behawioralna, Sopot: GWP.  
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Mowa a język  

 Mowa to zespół czynności, jakie przy udziale języka wykonuje 
człowiek, poznając rzeczywistość i przekazując jej interpretację innym 
uczestnikom życia społecznego.   
 

(Grabias 2001) 
 

 Definicja ta odbiega od ujęć powszechnie funkcjonujących                         
w literaturze. Najczęściej mowę utożsamia się tylko z komunikacyjnymi 
zachowaniami człowieka albo z biologicznie postrzeganym 
procesem mówienia.  
 

(Kaczmarek 1986) 
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• Zachowania dokonujące się w mowie zewnętrznej, nazywane 

najczęściej  „komunikacją językową” albo „ingerencją językową”. Ich 
wynikiem jest tekst zorganizowany w postać dźwiękową (wtórnie postać 
graficzną lub gestową), umożliwiający porozumiewanie w grupie 
społecznej.   
 

Taka definicja mowy zawiera trzy rodzaje zachowań, 
spełniających odrębne funkcje:  

Według Stanisława Grabiasa pojęcie mowy jest równoznaczne z pojęciem 
zachowań językowych, które można podzielić na: 

• Zachowania dokonujące się w tzw. mowie wewnętrznej, na oznaczenie 
których stosuje się niekiedy termin „celebracja”. Ich wynikiem jest 
pozbawiony postaci dźwiękowej tekst pomyślany (Kaczmarek 1988). 
Zachowania te mogą być: 
 
a) poznawczymi procesami akomunikacyjnymi, organizującymi                    
w umyśle mówiącego tylko wiedzę o rzeczywistości; 
b) procesami quasi-komunikacyjnymi, organizującymi wiedzę                             
z zamiarem jej przekazania. 

 Język  jest zbiorem wyrazów i porządkującym ten zbiór układem 
wartości. (F. de Saussure) 
 

 Język jest zbiorem społecznie wytworzonych i obowiązujących 
konwencjonalnych znaków dźwiękowych i graficznych oraz reguł 
gramatycznych określających ich użycie, funkcjonujący jako 
narzędzie komunikacji społecznej. (Słownik Pedagogiczny PWN 
2009) 

 
Język jest formą myślenia. Porządkuje on rzeczywistość w umysłach 
ludzkich i narzuca jednostkom sposoby interpretowania jej zjawisk. 
Język tworzy rzeczywistość. Świat przeżyć jest człowiekowi dostępny 
tylko poprzez językowe struktury poznawcze. (W. von Humboldt 
2002) 
 

• Czynności poznawcze człowieka. Dokonują się one tylko za pomocą 
języka, a ich wynikiem jest zorganizowana pojęciowo wiedza, tkwiąca                
w umyśle i będąca reprezentacją rzeczywistości. 

 
• Językowe czynności komunikacyjne związane ze spójnymi z nimi 

zachowaniami mimicznymi i gestowymi, stanowiącymi tzw. parajęzykowe 
kody mowy. 

 
• Czynności socjalizacyjne i grupotwórcze. Poznając rzeczywistość                           

i porozumiewając się z innymi członkami grupy społecznej, człowiek 
podlega procesowi socjalizacji , zdobywa wiedzę o tej grupie, w obrębie 
której pozostaje, następnie o innych grupach i o regułach zachowań                
w nich obowiązujących. 
 

 (Grabias 2001) 
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Uczniowie z zaburzeniami rozwoju mowy – czyli uczeń z zaburzoną 
komunikacją językową (uczeń cudzoziemiec, dzieci należące do mniejszości 
narodowych, uczeń powracający, uczeń z różnego typu defektami 
powodującymi zaburzoną komunikację językową, w tym opóźniony rozwój 
mowy, afazja, wady wymowy, niepłynność mowy). 
  
W przypadku takiego ucznia powinno się zapewnić udział w terapii 
logopedycznej na terenie szkoły lub w poradni. Wskazane też będzie 
dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia na podstawie 
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Mogą wystąpić trudności 
adaptacyjne, dlatego należy wspierać ucznia w funkcjonowaniu 
emocjonalno-społecznym. Uczniowi, który jest obcokrajowcem, należy 
zapewnić dodatkowe lekcje języka polskiego, szczególnie dotyczy to dzieci                    
w starszym wieku szkolnym. Młodsze dzieci, na progu nauki szkolnej, jak 
wskazuje praktyka, uczą się języka naturalnie, przez tzw. zanurzenie                           
w środowisko klasowe czy szkolne. 
  

 Stopień opanowania języka daje jednostce lepsze lub gorsze możliwości 
poznania świata.  
 

 Największe możliwości poznawcze niesie ze sobą język etniczny, 
opanowany we właściwym, naturalnym dla wieku dziecięcego, okresie 
rozwoju. 
 

 Brak języka (np. jakiegokolwiek języka w głębokich 
upośledzeniach  umysłowych) skazuje człowieka na orientację 
namiastkową, w dużej części biologiczną. Stwarza sytuację, w której  
pozostaje on we własnym, wyizolowanym świecie. 
 

 Kod zastępczy, budowany w umyśle człowieka, gdy nie jest on w stanie 
opanować języka etnicznego (np. ikoniczny język migowy i wielorakie jego 
odmiany będące kombinacją znaków ikonicznych i elementów języka 
etnicznego), buduje w jego umyśle swoisty obraz świata, odbiegający od 
obrazu kreowanego przez język etniczny.  

• nauczycieli, którzy będą używać języka alternatywnego, respektować oraz 
rozwijać system komunikowania się ucznia; 
• procesu dydaktycznego, który uwzględnia i wykorzystuje specyficzny sposób 
komunikowania się dziecka; 
• dostępu do materiałów dydaktycznych wykorzystujących alternatywny 
język; 
• urządzeń technicznych (komunikatorów) oraz komputera zaopatrzonego  
w specjalistyczne peryferia, oprogramowanie pozwalające operować 
językiem alternatywnym zintegrowane z syntezatorem mowy; 
• specjalnych wytycznych dotyczących nauczania języków obcych; 
• możliwości odpowiedniego dostosowania sprawdzianów i egzaminów. 

 
Każdy uczeń z poważnymi zaburzeniami komunikacji językowej potrzebuje: 
 
• właściwej, rzetelnej diagnozy i decyzji specjalistów o zastosowaniu 
alternatywnych lub wspomagających metod komunikacji (AAC) już na 
poziomie wczesnego wspomagania lub co najmniej – edukacji przedszkolnej; 
• pomocy w nauce rozumienia i ekspresji na poziomie przedjęzykowym                     
i językowym; 
• indywidualnego systemu komunikacji językowej, opartego na znakach 
językowych; 
• stałej opieki terapeuty, który potrafi budować indywidualny system 
komunikacji dla dziecka; 
• czasu na uczenie się alternatywnej lub wspomagającej formy komunikacji, 
zarówno w grupie (klasie), w której uczestniczy, jak też na zajęciach 
indywidualnych; 
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Uczniowie z zaburzeniami rozwoju mowy – czyli uczeń z zaburzoną 
komunikacją językową (uczeń cudzoziemiec, dzieci należące do mniejszości 
narodowych, uczeń powracający, uczeń z różnego typu defektami 
powodującymi zaburzoną komunikację językową, w tym opóźniony rozwój 
mowy, afazja, wady wymowy, niepłynność mowy). 
  
W przypadku takiego ucznia powinno się zapewnić udział w terapii 
logopedycznej na terenie szkoły lub w poradni. Wskazane też będzie 
dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia na podstawie 
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Mogą wystąpić trudności 
adaptacyjne, dlatego należy wspierać ucznia w funkcjonowaniu 
emocjonalno-społecznym. Uczniowi, który jest obcokrajowcem, należy 
zapewnić dodatkowe lekcje języka polskiego, szczególnie dotyczy to dzieci                    
w starszym wieku szkolnym. Młodsze dzieci, na progu nauki szkolnej, jak 
wskazuje praktyka, uczą się języka naturalnie, przez tzw. zanurzenie                           
w środowisko klasowe czy szkolne. 
  

 Stopień opanowania języka daje jednostce lepsze lub gorsze możliwości 
poznania świata.  
 

 Największe możliwości poznawcze niesie ze sobą język etniczny, 
opanowany we właściwym, naturalnym dla wieku dziecięcego, okresie 
rozwoju. 
 

 Brak języka (np. jakiegokolwiek języka w głębokich 
upośledzeniach  umysłowych) skazuje człowieka na orientację 
namiastkową, w dużej części biologiczną. Stwarza sytuację, w której  
pozostaje on we własnym, wyizolowanym świecie. 
 

 Kod zastępczy, budowany w umyśle człowieka, gdy nie jest on w stanie 
opanować języka etnicznego (np. ikoniczny język migowy i wielorakie jego 
odmiany będące kombinacją znaków ikonicznych i elementów języka 
etnicznego), buduje w jego umyśle swoisty obraz świata, odbiegający od 
obrazu kreowanego przez język etniczny.  

• nauczycieli, którzy będą używać języka alternatywnego, respektować oraz 
rozwijać system komunikowania się ucznia; 
• procesu dydaktycznego, który uwzględnia i wykorzystuje specyficzny sposób 
komunikowania się dziecka; 
• dostępu do materiałów dydaktycznych wykorzystujących alternatywny 
język; 
• urządzeń technicznych (komunikatorów) oraz komputera zaopatrzonego  
w specjalistyczne peryferia, oprogramowanie pozwalające operować 
językiem alternatywnym zintegrowane z syntezatorem mowy; 
• specjalnych wytycznych dotyczących nauczania języków obcych; 
• możliwości odpowiedniego dostosowania sprawdzianów i egzaminów. 

 
Każdy uczeń z poważnymi zaburzeniami komunikacji językowej potrzebuje: 
 
• właściwej, rzetelnej diagnozy i decyzji specjalistów o zastosowaniu 
alternatywnych lub wspomagających metod komunikacji (AAC) już na 
poziomie wczesnego wspomagania lub co najmniej – edukacji przedszkolnej; 
• pomocy w nauce rozumienia i ekspresji na poziomie przedjęzykowym                     
i językowym; 
• indywidualnego systemu komunikacji językowej, opartego na znakach 
językowych; 
• stałej opieki terapeuty, który potrafi budować indywidualny system 
komunikacji dla dziecka; 
• czasu na uczenie się alternatywnej lub wspomagającej formy komunikacji, 
zarówno w grupie (klasie), w której uczestniczy, jak też na zajęciach 
indywidualnych; 
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Określenia nieprzystosowania 
społecznego  
 
 Definicje objawowe, w których nieprzystosowanie 

społeczne jest określane poprzez odwołanie się do jego 
podstawowych i specyficznych objawów albo 
elementarnych wskaźników o charakterze 
behawioralnym. 

 Definicje teoretyczne, w których – oprócz charakterystyki 
symptomatologicznej – angażuje się pewne pojęcia 
teoretyczne, wynikające z ogólnej teorii przystosowania 
lub normalnego funkcjonowania społecznego jednostki. 
 

Praca z uczniem  
niedostosowanym społecznie  
w szkole  
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Diagnoza niedostosowania społecznego  
(informacje o możliwościach i potencjale 
rozwojowym dziecka) 
 
poziom rozwoju intelektualnego; 
przyczyny niedostosowania społecznego; 
poziom rozwoju poszczególnych funkcji 

poznawczych; 
cechy społecznego funkcjonowania ucznia; 
zaburzenia emocjonalne; 
poziom opóźnienia szkolnego.  

 

Określenia nieprzystosowania 
społecznego  
 
 Definicje operacyjne, w których wskazuje się nie tylko na 

symptomy danego zjawiska, ale przede wszystkim – 
sposoby jego pomiaru, odsyłając jednocześnie do 
konkretnego narzędzia pomiarowego. 

 Definicje utylitarne, ujmujące nieprzystosowanie 
społeczne od strony pewnej bezradności środowiska 
wychowawczego wobec jednostki sprawiającej mu 
trudności wychowawcze oraz „niedostosowania” tego 
środowiska do potrzeb, aspiracji i poziomu rozwoju 
dziecka oznaczonego jako „zaburzone”, wobec którego 
należy zastosować „specjalne metody i środki”. 
 

Zasadnicze etapy niedostosowania 
społecznego  

 Stadium pierwsze – charakteryzuje się wystąpieniem                 
u jednostki poczucia odtrącenia, czyli niezaspokojenia 
potrzeb zależności emocjonalnej. Reakcją może być 
agresja antyspołeczna, reakcje negatywne, 
buntownicze, narastająca wrogość wobec rodziców                
i społeczeństwa jako całości. Występują 
niekontrolowane reakcje emocjonalne i brak 
koncentracji uwagi. Jednostka łatwo się nudzi 
rozpoczętymi czynnościami i nie przejawia dostatecznej 
cierpliwości do ich ukończenia. 
 

Definicja stosowana przez MEN  
 

 Niedostosowani społecznie – dzieci i młodzież, u których 
na skutek zaburzeń wewnętrznych lub niekorzystnych 
warunków środowiskowych występują utrwalone 
(powtarzające się) zaburzenia w zachowaniu. 

 Zagrożeni niedostosowaniem – dzieci i młodzież 
wychowująca się w warunkach niekorzystnych dla 
rozwoju psychospołecznego, na który negatywny wpływ 
wywierają takie środowiska wychowawcze jak: rodzina, 
grupa rówieśnicza i inne, a także, u której rejestrowane 
przejawy zaburzeń występują sporadycznie. 
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Diagnoza niedostosowania społecznego  
(informacje o możliwościach i potencjale 
rozwojowym dziecka) 
 
poziom rozwoju intelektualnego; 
przyczyny niedostosowania społecznego; 
poziom rozwoju poszczególnych funkcji 

poznawczych; 
cechy społecznego funkcjonowania ucznia; 
zaburzenia emocjonalne; 
poziom opóźnienia szkolnego.  

 

Określenia nieprzystosowania 
społecznego  
 
 Definicje operacyjne, w których wskazuje się nie tylko na 

symptomy danego zjawiska, ale przede wszystkim – 
sposoby jego pomiaru, odsyłając jednocześnie do 
konkretnego narzędzia pomiarowego. 

 Definicje utylitarne, ujmujące nieprzystosowanie 
społeczne od strony pewnej bezradności środowiska 
wychowawczego wobec jednostki sprawiającej mu 
trudności wychowawcze oraz „niedostosowania” tego 
środowiska do potrzeb, aspiracji i poziomu rozwoju 
dziecka oznaczonego jako „zaburzone”, wobec którego 
należy zastosować „specjalne metody i środki”. 
 

Zasadnicze etapy niedostosowania 
społecznego  

 Stadium pierwsze – charakteryzuje się wystąpieniem                 
u jednostki poczucia odtrącenia, czyli niezaspokojenia 
potrzeb zależności emocjonalnej. Reakcją może być 
agresja antyspołeczna, reakcje negatywne, 
buntownicze, narastająca wrogość wobec rodziców                
i społeczeństwa jako całości. Występują 
niekontrolowane reakcje emocjonalne i brak 
koncentracji uwagi. Jednostka łatwo się nudzi 
rozpoczętymi czynnościami i nie przejawia dostatecznej 
cierpliwości do ich ukończenia. 
 

Definicja stosowana przez MEN  
 

 Niedostosowani społecznie – dzieci i młodzież, u których 
na skutek zaburzeń wewnętrznych lub niekorzystnych 
warunków środowiskowych występują utrwalone 
(powtarzające się) zaburzenia w zachowaniu. 

 Zagrożeni niedostosowaniem – dzieci i młodzież 
wychowująca się w warunkach niekorzystnych dla 
rozwoju psychospołecznego, na który negatywny wpływ 
wywierają takie środowiska wychowawcze jak: rodzina, 
grupa rówieśnicza i inne, a także, u której rejestrowane 
przejawy zaburzeń występują sporadycznie. 
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Zasadnicze etapy niedostosowania 
społecznego  
 
 Stadium trzecie – związane z autonomizowaniem się 

działalności antyspołecznej. Osoby wchodzące w to 
stadium dążą do nawiązania kontaktów z gangami                  
i grupami o charakterze chuligańskim lub przestępczym. 
Przejawia się to w grupowej działalności antyspołecznej 
prowadzącej do jawnego, otwartego konfliktu                          
z moralnością lub prawem. 
 

Zasadnicze etapy niedostosowania 
społecznego  
 
 Stadium drugie – wyraża się utrwaleniem wrogich 

reakcji wobec osób socjalizująco znaczących                           
i autorytetów. Typowym przejawem tego stadium jest 
odrzucanie wszelkich form ekspresji wyrażających więź 
uczuciową z innymi ludźmi. Jednostka zaczyna 
zaspokajać podstawowe potrzeby społeczne                    
i emocjonalne poza domem rodzinnym. Pojawiają się 
wówczas pierwsze symptomy wykolejenia społecznego, 
takie jak: alkoholizowanie się, ucieczki z domu, 
wagarowanie, wybryki seksualne itp.  

Jak pracować z uczniem 
niedostosowanym społecznie? 
 
 
 
Formy pracy: 
 poznanie uczniów 
 aktywizowanie do działania 
 wzmacnianie mocnych stron ucznia 
 natychmiastowa interwencja w momencie zachowań ryzykownych 
 zróżnicowanie pracy domowej 
 stopniowanie trudności zadań: od łatwych do coraz trudniejszych 
 ocenianie pracy ucznia pozytywnie, nienadużywanie ocen 

 niedostatecznych. 

 

Przyczyny niedostosowania 
społecznego  

 Przyczyny motywacyjne – należą do nich te czynniki, 
które skłaniają jednostkę do zachowań destrukcyjnych.  

 Przyczyny predyspozycyjne – czyli czynniki, które 
ułatwiają jednostce wybór zachowań negatywnych 
spośród repertuaru wszystkich czynności, jakie ma ona 
do dyspozycji w danych sytuacjach. Są to czynniki 
organiczne i społeczne. 
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Zasadnicze etapy niedostosowania 
społecznego  
 
 Stadium trzecie – związane z autonomizowaniem się 

działalności antyspołecznej. Osoby wchodzące w to 
stadium dążą do nawiązania kontaktów z gangami                  
i grupami o charakterze chuligańskim lub przestępczym. 
Przejawia się to w grupowej działalności antyspołecznej 
prowadzącej do jawnego, otwartego konfliktu                          
z moralnością lub prawem. 
 

Zasadnicze etapy niedostosowania 
społecznego  
 
 Stadium drugie – wyraża się utrwaleniem wrogich 

reakcji wobec osób socjalizująco znaczących                           
i autorytetów. Typowym przejawem tego stadium jest 
odrzucanie wszelkich form ekspresji wyrażających więź 
uczuciową z innymi ludźmi. Jednostka zaczyna 
zaspokajać podstawowe potrzeby społeczne                    
i emocjonalne poza domem rodzinnym. Pojawiają się 
wówczas pierwsze symptomy wykolejenia społecznego, 
takie jak: alkoholizowanie się, ucieczki z domu, 
wagarowanie, wybryki seksualne itp.  

Jak pracować z uczniem 
niedostosowanym społecznie? 
 
 
 
Formy pracy: 
 poznanie uczniów 
 aktywizowanie do działania 
 wzmacnianie mocnych stron ucznia 
 natychmiastowa interwencja w momencie zachowań ryzykownych 
 zróżnicowanie pracy domowej 
 stopniowanie trudności zadań: od łatwych do coraz trudniejszych 
 ocenianie pracy ucznia pozytywnie, nienadużywanie ocen 

 niedostatecznych. 

 

Przyczyny niedostosowania 
społecznego  

 Przyczyny motywacyjne – należą do nich te czynniki, 
które skłaniają jednostkę do zachowań destrukcyjnych.  

 Przyczyny predyspozycyjne – czyli czynniki, które 
ułatwiają jednostce wybór zachowań negatywnych 
spośród repertuaru wszystkich czynności, jakie ma ona 
do dyspozycji w danych sytuacjach. Są to czynniki 
organiczne i społeczne. 
 



Anna Fidelus

174

Profilaktyka i terapia uzależnień  
 

prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus 
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Wprowadzenie do problematyki   
 

 pojęcie uzależnienia  
 granice uzależnienia  
 rodzaje uzależnienia    
 profilaktyka i terapia uzależnień.  
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Profilaktyka i terapia uzależnień  
 

prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus 
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Czynniki ryzyka i chroniące  
 

 zmienne związane z jednostką  
 zmienne związane z rodziną  
 zmienne związane z lokalną 

społecznością. 
 

Strategie w profilaktyce  

 strategie informacyjne  
 strategie edukacyjne 
 strategie działań alternatywnych  
 strategie interwencyjne 
 strategie zmniejszania szkód  
 strategie zmian środowiskowych 
 strategie zmian przepisów. 

 

Najważniejsze czynniki chroniące  
 

 silna więź emocjonalna z rodzicami;  
 zainteresowanie nauką szkolną; 
 regularne praktyki religijne;  
 poszanowanie prawa, norm, wartości                 

i autorytetów; 
 przynależność do pozytywnej grupy.  

Poziomy profilaktyki  

 profilaktyka pierwszorzędowa  
 profilaktyka drugorzędowa  
 profilaktyka trzeciorzędowa.  
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Czynniki ryzyka i chroniące  
 

 zmienne związane z jednostką  
 zmienne związane z rodziną  
 zmienne związane z lokalną 

społecznością. 
 

Strategie w profilaktyce  

 strategie informacyjne  
 strategie edukacyjne 
 strategie działań alternatywnych  
 strategie interwencyjne 
 strategie zmniejszania szkód  
 strategie zmian środowiskowych 
 strategie zmian przepisów. 

 

Najważniejsze czynniki chroniące  
 

 silna więź emocjonalna z rodzicami;  
 zainteresowanie nauką szkolną; 
 regularne praktyki religijne;  
 poszanowanie prawa, norm, wartości                 

i autorytetów; 
 przynależność do pozytywnej grupy.  

Poziomy profilaktyki  

 profilaktyka pierwszorzędowa  
 profilaktyka drugorzędowa  
 profilaktyka trzeciorzędowa.  
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Profilaktyka  
 

 Ograniczanie i likwidowanie czynników 
ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój  
i dezorganizują zdrowy styl życia.  
 

Profilaktyka  
 

 Wspomaganie dziecka w radzeniu sobie            
z trudnościami zagrażającymi 
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu 
życiu.  
 

Profilaktyka  
 

 Inicjowanie i wzmacnianie czynników 
chroniących, które sprzyjają 
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu 
życiu.  
 

Profilaktyka  

 Kompleksowa interwencja kompensująca 
niedostatki wychowania, obejmująca 
równolegle trzy nurty działania.  
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Profilaktyka  
 

 Ograniczanie i likwidowanie czynników 
ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój  
i dezorganizują zdrowy styl życia.  
 

Profilaktyka  
 

 Wspomaganie dziecka w radzeniu sobie            
z trudnościami zagrażającymi 
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu 
życiu.  
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prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu 
życiu.  
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 Kompleksowa interwencja kompensująca 
niedostatki wychowania, obejmująca 
równolegle trzy nurty działania.  
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KOMUNIKACJA 
 komunikaty atrakcyjne i awersyjne, 

 pozycje życiowe, 

• odważna 

• uległa 

• agresywna 

• manipulacyjna, 

 komunikaty behawioralne, 

 komunikaty odważne, 

 informacje zwrotne, 

 zadawanie pytań. 

 

 

Komunikatem nazywamy tu 
jakikolwiek bodziec 
(wzrokowy, słuchowy, 
kinestetyczny, zapachowy, 
smakowy) przekazywany 
i/lub odbierany w sytuacji 
interpersonalnej. Komunikat 
może być zamierzony albo 
niezamierzony, może być 
przyjemny (atrakcyjny) albo 
nieprzyjemny (awersyjny). 

AGRESJA 
 psychologiczne ujęcie agresji, 

 behawioralne ujęcie agresji, 

 kategorie zachowań agresywnych 

• pseudoagresja 

• minimalna agresja 

• agresja (przemoc) słowna – werbalna                
i wizualna 

• agresja fizyczna (przemoc i wandalizm) 

• agresja kryminalna. 

W treningu zastępowania 
agresji największe znaczenie 
ma odkrycie, że agresja jest 
zachowaniem wyuczonym, 
nie instynktownym. 
 

TRENING 
UMIEJĘTNOŚCI 

PROSPOŁECZNYCH 

 proszenie o pomoc 

 pomaganie innym 

 radzenie sobie z oskarżeniem 

 unikanie kłopotów z innymi 

 reagowanie na zaczepki 

 radzenie sobie z czyimś gniewem 

 radzenie sobie ze strachem 

 przygotowanie do trudnej rozmowy 

 radzenie sobie z pominięciem 

 skarżenie się 

 podejmowanie decyzji 

 radzenie sobie z presją grupy. 

 

NAUKA ZACHOWAŃ 
ODWAŻNYCH  

na podstawie miniinstrukcji, 
modelowania umiejętności przez 
trenera i odgrywania ról (scenki 
uczestników) z uwzględnieniem 
komunikatów werbalnych  
i niewerbalnych (postawa ciała, 
sposób mówienia itp). 

Komponenty 
treningu 
zastępowania 
agresji 
 

 BEHAWIORALNY (trening umiejętności 
społecznych) 

 EMOCJONALNY (trening kontroli złości) 

 POZNAWCZY (trening wnioskowania 
moralnego). 
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TRENING 
WNIOSKOWANIA 

MORALNEGO 
 Odkrywanie wartości. 

 Dylemat moralny. Uczestnicy angażują się  
w dyskusje nad sytuacjami 
problemowymi, dylematami 
moralnymi. 
(Dylemat moralny to sytuacja, 
w której człowiek staje przed 
takim wyborem, że jedna  
z możliwości sprzeniewierza się 
jednemu zbiorowi jego zasad 
moralnych, zaś druga innemu  
i żadne rozwiązanie nie jest 
satysfakcjonujące). 

TRENING KONTROLI 
ZŁOŚCI 

 indeks złości, 

 abecadło złości, 

 kontrola złości: 

• wyzwalacze (zewnętrzne i wewnętrzne) 

• sygnały 

• stosowanie reduktorów 

• używanie monitów 

• samonagradzanie  

• zastosowanie umiejętności prospołecznej, 

 raport kontroli złości. 

 

Założeniem programu jest to, 
że odczuwać można każdą 
emocję. Nie ma dobrych  
i złych emocji. Dobre i złe 
mogą być tylko reakcje pod 
wpływem tych emocji. 
Uczymy odpowiedzialności 
za reakcje. 

Bibliografia 
 Glick B., Gibbs J. (2011). Trening Zastępowania Agresji ART. Podręcznik. Warszawa: Wyd. Instytut Amity. 

 Morawska E., Morawski J. (2011). Praktyk Zastępowania Agresji Amity ART. Przewodnik metodyczny. Warszawa: Wyd. Instytut 
Amity. 

 Rejzner A. (red.). (2008). Przemoc i agresja w szkole: próby rozwiązania problemu. Warszawa: Wyd. WSP. 

 Sołtysiak T., Kowalczyk-Jamnicka M. (red.). (2007). Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań. 
Bydgoszcz: Wyd. UKW. 
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TRENING 
WNIOSKOWANIA 

MORALNEGO 
 Odkrywanie wartości. 
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w dyskusje nad sytuacjami 
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emocję. Nie ma dobrych  
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Bibliografia 
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Bydgoszcz: Wyd. UKW. 

 



 
 

 Konwencja genewska z 1951 r.  
dotycząca statusu uchodźcy 

 
 Uchodźca to osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem             

z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy 
społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami 
państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw 
korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa                          
i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń poza państwem swojego dawnego 
stałego zamieszkania, nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do 
tego państwa. 

 

 
Praca z uczniem uchodźczym, 
cudzoziemskim i reemigrującym 

dr Edyta Januszewska 



187

 
 

 Konwencja genewska z 1951 r.  
dotycząca statusu uchodźcy 

 
 Uchodźca to osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem             

z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy 
społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami 
państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw 
korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa                          
i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń poza państwem swojego dawnego 
stałego zamieszkania, nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do 
tego państwa. 

 

 
Praca z uczniem uchodźczym, 
cudzoziemskim i reemigrującym 

dr Edyta Januszewska 



Edyta Januszewska

188

 
 

Prawo i obowiązek edukacji w wybranych aktach  
prawa międzynarodowego 

 
• Powszechna deklaracja praw człowieka z 1948 r. 

• Konwencja dotycząca statusu uchodźców z dnia 28 lipca 1951 r.  

• Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych z dnia                        
19 grudnia 1966 r.  

• Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.  

• Międzynarodowa konwencja dotycząca ochrony praw migrujących pracowników               
i członków ich rodzin z dnia 18 grudnia 1990 r. 

• Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 14 grudnia 2007 r. 

• Zielona Księga Komisji z dnia 3 lipca 2008 r. zatytułowana Migracja i mobilność: 
wyzwania i szanse dla wspólnotowych systemów edukacyjnych. 

• Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie kształcenia 
dzieci imigrantów. 

 

 
 

Wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej  
w RP w 2015 i w I poł. 2016 r.  

W 2015 r. 12 325 osób złożyło wniosek o udzielenie  

ochrony międzynarodowej w RP: 

Rosja (głównie narodowość czeczeńska) – 7989; Ukraina – 2305; Tadżykistan – 541;  
Gruzja – 394; Syria – 295; Armenia – 195; Kirgistan – 147.  

 

W I poł. 2016 r. 6998 osób złożyło wniosek o udzielenie  

ochrony międzynarodowej w RP: 

Rosja (głównie narodowość czeczeńska) – 5087; Ukraina – 711; Tadżykistan – 656; 
Armenia – 176; Gruzja – 64; Turcja – 57. 

 

Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole – 
 dane statystyczne  

W roku szkolnym 2009/2010 r. w szkołach państwowych (szkoły podstawowe, gimnazja, 
licea) uczyło się ponad 4000 uczniów cudzoziemskich. 

W roku szkolnym 2011/2012 liczba uczniów cudzoziemskich w polskich szkołach wynosiła 
7321. 

W latach 2010/2011–2013/2014 do polskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół 
podstawowych i średnich uczęszczało około 7500 dzieci cudzoziemskich. 

Według danych Urzędu ds. Cudzoziemców w ośrodkach dla cudzoziemców znajdowało 
się 975 dzieci w wieku 5–18 lat; 944 z nich (97%) realizowało obowiązek szkolny (stan                  
z 12.10.2015).  

Najwięcej dzieci cudzoziemskich (około 1000) uczęszcza do szkół w województwie 
mazowieckim (głównie w Warszawie). 

 
Prawo i obowiązek edukacji w aktach prawa krajowego 

 
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (mówi ona m.in. o tym, że 
„każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa; nauka                         
w szkołach publicznych jest bezpłatna; rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci 
szkół innych niż publiczne; władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny                    
i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej 
pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów”). 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 94a mówi m.in. o tym, że 
cudzoziemcy mają prawo do bezpłatnej nauki i opieki w publicznych przedszkolach;               
w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, publicznych szkołach 
artystycznych oraz w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych do ukończenia 18. roku 
życia lub do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie 
kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami 
polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych 
państw. 
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państw. 
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Wybrane trudności pracy w klasie wielokulturowej 

 
• niedostosowanie wymagań edukacyjnych szkoły do potrzeb kulturowych i religijnych 
dziecka (brak wielokulturowych programów edukacyjnych); 
• niewystarczające kompetencje międzykulturowe kadry pedagogicznej; 
• brak wiedzy kadry pedagogicznej na temat sytuacji panującej w kraju pochodzenia 
ucznia i przyczyn jego migracji; 
• brak znajomości przez nauczycieli i pedagogów szkolnych sytuacji prawnej, socjalnej, 
mieszkaniowej i psychologicznej ucznia cudzoziemskiego i jego rodziny; 
• brak materiałów edukacyjnych do pracy z uczniem odmiennym kulturowo;  
• brak wykwalifikowanej kadry pedagogicznej do nauczania języka polskiego jako języka 
drugiego;  
• trudności w systemie oceniania uczniów cudzoziemskich; 
• drugoroczność uczniów imigrantów (a także słabe wyniki egzaminów gimnazjalnych); 
• niewystarczający kontakt (lub jego brak) nauczycieli z rodzicami dzieci cudzoziemskich; 
 
 

 Wybrane propozycje działań podejmowanych przez szkołę skierowane               
do polskich uczniów i rodziców w celu przygotowania ich na spotkanie                    

z uczniem cudzoziemskim oraz wybrane rozwiązania skierowane do uczniów             
i rodziców cudzoziemskich 

• poinformowanie uczniów i rodziców o przybyciu ucznia/uczniów cudzoziemskich do 
szkoły/klasy; 

• wyznaczenie ucznia/uczniów odpowiedzialnych za bezpośredni kontakt z dzieckiem 
cudzoziemskim (tzw. przewodnik/przewodnicy po szkole);  

• zapraszanie na lekcje uchodźców z kraju pochodzenia ucznia cudzoziemskiego w celu 
przedstawienia kultury, religii oraz podzielenia się doświadczeniem bycia 
uchodźcą/imigrantem w Polsce; 

• zapraszanie pracowników organizacji pozarządowych w celu zorganizowania 
warsztatów na temat religii, kultury i tradycji uczniów cudzoziemskich; 

• PAKIETY INFORMACYJENE (POWITALNE) skierowane do uczniów i rodziców 
cudzoziemskich. 

 

 

 
 
  

Różnice kulturowe uczniów cudzoziemskich (przykłady) 
 
 

• odmienny stosunek do kobiet (nauczycielek i uczennic) nastoletnich uczniów 
czeczeńskich; 

• różnice kulturowe związane z ubiorem;  

• niejedzenie na stołówce potraw z wieprzowiny;  

• nieuczestniczenie dzieci w lekcjach religii oraz w zajęciach pozalekcyjnych; 

• nieuczestniczenie lub niechęć dziewcząt (m.in. czeczeńskich) do uczestnictwa                       
w lekcjach wychowania fizycznego; 

• nieprzynoszenie usprawiedliwień od rodziców. 

 
 

Wybrane trudności pracy w klasie wielokulturowej 
• bariera językowa (brak lub słaba znajomość języka polskiego przez ucznia 
cudzoziemskiego); 
• częsta rotacja uczniów; 
• niska frekwencja na lekcjach; 
• obecność w szkole, ale nieobecność na lekcji; 
• niechęć uczestnictwa w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę; 
• problemy wychowawcze związane m.in. z szokiem kulturowym oraz zaburzeniami 
wynikającymi z traumy wojennej; 
• brak przygotowania do lekcji (brak zeszytów, książek i przyborów szkolnych); 
• przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji; 
• spóźnianie się lub nieprzychodzenie na pierwsze lekcje oraz opuszczenie szkoły 
(głównie z powodu wyjazdu z Polski) bez powiadomienia nauczycieli; 
• konflikty z polskimi rówieśnikami. 
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Rola asystenta kulturowego/międzykulturowego  
w procesie integracji uczniów cudzoziemskich  

(przykładowe zadania): 
 

• wsparcie w nauce dziecka cudzoziemskiego, np. pomoc w odrabianiu lekcji; 

• pomoc w pokonywaniu trudności związanych z różnicami międzykulturowymi  

i językowymi; 

• pomoc w nawiązaniu relacji i kontaktów między uczniami cudzoziemskimi i polskimi; 

• mediacje w sprawach konfliktowych; 

• pomoc w organizowaniu działań integracyjnych na terenie szkoły lub poza nią; 

• nawiązanie i podtrzymywanie kontaktu z rodzicami dzieci obcokrajowców; 

• współpraca z kadrą pedagogiczną oraz kontakt z ośrodkiem dla uchodźców. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami 
polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty 
innych państw, http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1453/1. 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

Zasuńska M. (red.). (2011). Praca z uczniem cudzoziemskim. Przewodnik dobrych praktyk dla dyrektorów, nauczycieli, 
pedagogów i psychologów. Warszawa: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. 
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„Zdolności – uzdolnienia” 
wieloznaczność pojęć 

Termin „zdolności” w psychologii i pedagogice ma wiele znaczeń.  

Większość psychologów rozumie ZDOLNOŚĆ jako „indywidualną właściwość osobowości  jednostki, 
której nie można sprowadzić do wykształconych nawyków, ale dzięki której można kształtować różne 
rodzaje nawyków, sprawności i umiejętności” (Hornowski 1978). 

Inne znaczenie podaje Z. Pietrasiński, który definiuje zdolności jako „takie różnice indywidualne, które 
sprawiają, że przy jednakowej motywacji i uprzednim przygotowaniu poszczególni ludzie osiągają              
w porównywalnych warunkach zewnętrznych niejednakowe rezultaty w uczeniu i działaniu”. Franz J. 
Monks przyjmuje z kolei, że „zdolności są indywidualnym potencjałem ujawniającym się poprzez 
wybitne osiągnięcia w jednej lub wielu dziedzinach”. 

Przez UZDOLNIENIA rozumie się „zdolności kierunkowe, często określane jako uzdolnienia specjalne lub 
talent, czyli takie właściwości jednostki, które pozwalają na uzyskiwanie wysokich osiągnięć                        
w konkretnej dziedzinie aktywności (matematyce, plastyce)” (Limont 2012). 

Złożoność i wieloznaczność pojęcia zdolności znajduje swoje odzwierciedlenie w stosowanych 
terminach: talent, wybitne zdolności, cudowne dzieci, geniusz, zdolności twórcze, uzdolnienia.  

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne  
dla uczniów szczególnie uzdolnionych  

dr Martyna Żelazkowska  
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Zagrożenia rozwojowe ucznia 
szczególnie zdolnego 

 Charakterystyczną cechą występującą u dzieci szczególnie uzdolnionych jest dyssynchronia lub 
asynchronia rozwojowa, związana z nierównomiernym rozwojem różnych funkcji psychicznych. 
Powodem asynchronii rozwojowej jest „wielość, różnorodność i intensywność ich wewnętrznych             
i zewnętrznych doświadczeń odbiegających od norm rozwojowych, co w konsekwencji 
powoduje brak harmonii w rozwoju” (Limont 2012).  

 Najczęściej występujący, nierównomierny, wczesny rozwój wybitnie zdolnych dzieci w sferze 
intelektualnej często powoduje problemy w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym. 
Uczniowie z asynchronią rozwojową przeżywają silny stres, niepokój, które mogą doprowadzić do 
problemów zdrowia psychicznego (depresji) oraz zaniżonych wyników w nauce. 

 Obserwuje się również zagrożenia w rozwoju twórczości dzieci szczególnie zdolnych – związku 
upatruje się w występowaniu kryzysowych okresów rozwojowych, które wpływają na osiąganie 
przez dziecko szczególnie zdolne niższych wyników w testach twórczości. 

 Przekonanie dziecka zdolnego o swojej inności, dziwaczności (często wzmacnianie przez 
środowisko społeczne, rówieśnicze) – dziecko może odczuwać poczucie winy z powodu bycia 
innym i nie chce sprzeciwiać się opinii społecznej, nie podejmuje prób spojrzenia na siebie                        
w korzystnym świetle; środowisko w ten sposób stwarza bariery ograniczające i tłumiące ekspresję 
potencjalnych zdolności, nie pozwalając na ich ujawnienie się lub rozwój. 

 Zagrożenie syndromem „wysokiego maku”. 

Charakterystyka ucznia zdolnego 
W literaturze można odnaleźć wiele charakterystyk dziecka szczególnie zdolnego. Każde posiada indywidualne 
właściwości czyniące je wyjątkowym.  

Charakterystyczne cechy dziecka zdolnego można podzielić na kilka grup: 

 zdolności poznawcze i kierunkowe (badania wskazują, że iloraz inteligencji dziecka szczególnie zdolnego wynosi 
powyżej 140 w skali Stanford-Bineta, cechuje je duża ciekawość poznawcza, szybkie tempo myślenia, duża 
wiedza, dobra pamięć, bogate słownictwo, zainteresowanie liczbami, preferuje gry i zabawy angażujące 
intelektualnie, myślenie abstrakcyjne, analityczne i logiczne, wykorzystywanie efektywnych strategii myślenia, 
duża plastyczność myślenia); 

 zdolności twórcze (dziecko zauważa problemy oraz rozwiązuje je w nowy i oryginalny sposób, z łatwością 
rozpoznaje ukryte wzorce w nowych, złożonych strukturach, potrafi umiejętnie łączyć ze sobą różne, często 
odległe zagadnienia i informacje, ma rozwinięte myślenie metaforyczne, zadaje wiele pytań, ma poczucie 
humoru i wyobraźnię, dziecko twórcze charakteryzuje się otwartością, niezależnością i wytrwałością w działaniu, 
wykazuje zainteresowania estetyczne, zdolności myślenia dywergencyjnego, oryginalność myślenia); 

 cechy osobowości (od najwcześniejszych lat dziecko jest ruchliwe, pełne energii, ma rozwiniętą wyobraźnię, 
dużą intuicję, charakteryzuje je otwartość na nowe doświadczenia i informacje, jest pracowite i wytrzymałe na 
długotrwały wysiłek, cechuje się samodyscypliną, silną wolą, wytrwałością w dążeniu do przyjętych celów, jest 
zdolne do wnikliwej obserwacji, ma tendencje do podejmowania ryzyka, jest dociekliwe, ciekawe świata). 

Badania Ireny Borzym wskazywały na dodatkowe cechy osobowości uczniów zdolnych: większy niż u rówieśników 
neurotyzm, niekonwencjonalność, byli bardziej introwertyczni i wrażliwi, niepewni siebie, ale z wysoką samooceną                   
i samoświadomością, z wysokimi wymaganiami, samowystarczalni intelektualnie, wytrwali, skłonni do samodzielnej 
pracy, dokładni w działaniu, odznaczali się większą pobudliwością i niestałością emocjonalną. 

Dzieci szczególnie zdolne cieszą się dobrym zdrowiem, wcześnie zaczynają chodzić oraz mówić, większość przed 
pójściem do szkoły potrafi czytać. 

Kierunki pomocy  
psychologiczno-pedagogicznej 

 Konieczność zwrócenia uwagi na wprowadzenie do wszystkich szkół działań profilaktycznych                
i terapeutycznych, zapewniających dzieciom zdolnym, szczególnie na poziomie szkół średnich, 
odpowiednią troskę i opiekę, która pozwoli na rozwijanie ich potencjału. 

 Skoncentrowanie oddziaływań psychologicznych i pedagogicznych na rozwiązywaniu 
problemów inter- i intrapersonalnych dzieci szczególnie uzdolnionych. 

 Tworzenie koncepcji kształcenia dzieci zdolnych i opieki nad nimi z perspektywy globalnej, 
światowej. 

 Pomoc w planowaniu kariery zawodowej dzieci szczególnie zdolnych.  

 Jedną z ważniejszych metod opieki nad osobami zdolnymi są grypy wsparcia organizowane 
wśród rówieśników (grupowanie dzieci zdolnych pozwala im na otwieranie się, wspólne 
przedyskutowanie interesujących kwestii, rozwiązanie problemów). 

 Praca z rodziną, aby wpływała ona korzystnie na rozwój dziecka, na rozwój jego zdolności, 
potencjału; pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych powstałych w związku                                     
z „wyjątkowością” dziecka zdolnego. 

Identyfikacja uczniów zdolnych 
 Do tej pory nie został opracowany jednolity system, jednoznacznie 

identyfikujący uczniów szczególnie zdolnych. Identyfikacja powinna 
rozpocząć się na wczesnym etapie rozwoju – od etapu przedszkolnego                  
i trwać aż do wyboru kształcenia zawodowego. 

 Identyfikacja dotyczy: rozwoju intelektualnego, zdolności uczenia się 
ujawniających się w szybkim opanowaniu umiejętności czytania, operacji 
arytmetycznych, w płynności werbalnej, bogactwie używanego 
słownictwa, w logicznym rozumowaniu, a także wyraźnym zainteresowaniu 
nauką. 

 Psychologiczne metody identyfikacji – w badaniach uczniów zdolnych 
wykorzystuje się: testy mierzące inteligencję, umiejętności, osiągnięcia 
szkolne, zdolności kierunkowe oraz zdolności twórcze; używa się 
kwestionariuszy, inwentarzy badających strukturę osobowości, 
temperament, motywację, emocje, odporność na stres – zdolności istotne 
dla rozwoju dziecka. 
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Zagrożenia rozwojowe ucznia 
szczególnie zdolnego 

 Charakterystyczną cechą występującą u dzieci szczególnie uzdolnionych jest dyssynchronia lub 
asynchronia rozwojowa, związana z nierównomiernym rozwojem różnych funkcji psychicznych. 
Powodem asynchronii rozwojowej jest „wielość, różnorodność i intensywność ich wewnętrznych             
i zewnętrznych doświadczeń odbiegających od norm rozwojowych, co w konsekwencji 
powoduje brak harmonii w rozwoju” (Limont 2012).  

 Najczęściej występujący, nierównomierny, wczesny rozwój wybitnie zdolnych dzieci w sferze 
intelektualnej często powoduje problemy w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym. 
Uczniowie z asynchronią rozwojową przeżywają silny stres, niepokój, które mogą doprowadzić do 
problemów zdrowia psychicznego (depresji) oraz zaniżonych wyników w nauce. 

 Obserwuje się również zagrożenia w rozwoju twórczości dzieci szczególnie zdolnych – związku 
upatruje się w występowaniu kryzysowych okresów rozwojowych, które wpływają na osiąganie 
przez dziecko szczególnie zdolne niższych wyników w testach twórczości. 

 Przekonanie dziecka zdolnego o swojej inności, dziwaczności (często wzmacnianie przez 
środowisko społeczne, rówieśnicze) – dziecko może odczuwać poczucie winy z powodu bycia 
innym i nie chce sprzeciwiać się opinii społecznej, nie podejmuje prób spojrzenia na siebie                        
w korzystnym świetle; środowisko w ten sposób stwarza bariery ograniczające i tłumiące ekspresję 
potencjalnych zdolności, nie pozwalając na ich ujawnienie się lub rozwój. 

 Zagrożenie syndromem „wysokiego maku”. 

Charakterystyka ucznia zdolnego 
W literaturze można odnaleźć wiele charakterystyk dziecka szczególnie zdolnego. Każde posiada indywidualne 
właściwości czyniące je wyjątkowym.  

Charakterystyczne cechy dziecka zdolnego można podzielić na kilka grup: 

 zdolności poznawcze i kierunkowe (badania wskazują, że iloraz inteligencji dziecka szczególnie zdolnego wynosi 
powyżej 140 w skali Stanford-Bineta, cechuje je duża ciekawość poznawcza, szybkie tempo myślenia, duża 
wiedza, dobra pamięć, bogate słownictwo, zainteresowanie liczbami, preferuje gry i zabawy angażujące 
intelektualnie, myślenie abstrakcyjne, analityczne i logiczne, wykorzystywanie efektywnych strategii myślenia, 
duża plastyczność myślenia); 

 zdolności twórcze (dziecko zauważa problemy oraz rozwiązuje je w nowy i oryginalny sposób, z łatwością 
rozpoznaje ukryte wzorce w nowych, złożonych strukturach, potrafi umiejętnie łączyć ze sobą różne, często 
odległe zagadnienia i informacje, ma rozwinięte myślenie metaforyczne, zadaje wiele pytań, ma poczucie 
humoru i wyobraźnię, dziecko twórcze charakteryzuje się otwartością, niezależnością i wytrwałością w działaniu, 
wykazuje zainteresowania estetyczne, zdolności myślenia dywergencyjnego, oryginalność myślenia); 

 cechy osobowości (od najwcześniejszych lat dziecko jest ruchliwe, pełne energii, ma rozwiniętą wyobraźnię, 
dużą intuicję, charakteryzuje je otwartość na nowe doświadczenia i informacje, jest pracowite i wytrzymałe na 
długotrwały wysiłek, cechuje się samodyscypliną, silną wolą, wytrwałością w dążeniu do przyjętych celów, jest 
zdolne do wnikliwej obserwacji, ma tendencje do podejmowania ryzyka, jest dociekliwe, ciekawe świata). 

Badania Ireny Borzym wskazywały na dodatkowe cechy osobowości uczniów zdolnych: większy niż u rówieśników 
neurotyzm, niekonwencjonalność, byli bardziej introwertyczni i wrażliwi, niepewni siebie, ale z wysoką samooceną                   
i samoświadomością, z wysokimi wymaganiami, samowystarczalni intelektualnie, wytrwali, skłonni do samodzielnej 
pracy, dokładni w działaniu, odznaczali się większą pobudliwością i niestałością emocjonalną. 

Dzieci szczególnie zdolne cieszą się dobrym zdrowiem, wcześnie zaczynają chodzić oraz mówić, większość przed 
pójściem do szkoły potrafi czytać. 

Kierunki pomocy  
psychologiczno-pedagogicznej 

 Konieczność zwrócenia uwagi na wprowadzenie do wszystkich szkół działań profilaktycznych                
i terapeutycznych, zapewniających dzieciom zdolnym, szczególnie na poziomie szkół średnich, 
odpowiednią troskę i opiekę, która pozwoli na rozwijanie ich potencjału. 

 Skoncentrowanie oddziaływań psychologicznych i pedagogicznych na rozwiązywaniu 
problemów inter- i intrapersonalnych dzieci szczególnie uzdolnionych. 

 Tworzenie koncepcji kształcenia dzieci zdolnych i opieki nad nimi z perspektywy globalnej, 
światowej. 

 Pomoc w planowaniu kariery zawodowej dzieci szczególnie zdolnych.  

 Jedną z ważniejszych metod opieki nad osobami zdolnymi są grypy wsparcia organizowane 
wśród rówieśników (grupowanie dzieci zdolnych pozwala im na otwieranie się, wspólne 
przedyskutowanie interesujących kwestii, rozwiązanie problemów). 

 Praca z rodziną, aby wpływała ona korzystnie na rozwój dziecka, na rozwój jego zdolności, 
potencjału; pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych powstałych w związku                                     
z „wyjątkowością” dziecka zdolnego. 

Identyfikacja uczniów zdolnych 
 Do tej pory nie został opracowany jednolity system, jednoznacznie 

identyfikujący uczniów szczególnie zdolnych. Identyfikacja powinna 
rozpocząć się na wczesnym etapie rozwoju – od etapu przedszkolnego                  
i trwać aż do wyboru kształcenia zawodowego. 

 Identyfikacja dotyczy: rozwoju intelektualnego, zdolności uczenia się 
ujawniających się w szybkim opanowaniu umiejętności czytania, operacji 
arytmetycznych, w płynności werbalnej, bogactwie używanego 
słownictwa, w logicznym rozumowaniu, a także wyraźnym zainteresowaniu 
nauką. 

 Psychologiczne metody identyfikacji – w badaniach uczniów zdolnych 
wykorzystuje się: testy mierzące inteligencję, umiejętności, osiągnięcia 
szkolne, zdolności kierunkowe oraz zdolności twórcze; używa się 
kwestionariuszy, inwentarzy badających strukturę osobowości, 
temperament, motywację, emocje, odporność na stres – zdolności istotne 
dla rozwoju dziecka. 
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Praca w triadzie: 
nauczyciel – uczeń szczególnie zdolny – rodzic 
 Współpraca między szkołą a rodziną jako istotny element pomocy dzieciom szczególnie zdolnym. 

 Badania Nicholasa Colangelo i Davida F. Dettmanna nad typami zależności między szkołą                   
a rodziną; wyróżnili oni 4 typy zależności: współpraca, konflikt, ingerencja, akceptacja 
naturalnego rozwoju dziecka. 

Typ współpracy – wspólne przekonanie obu stron, że szkoła powinna być aktywna w kształceniu 
uczniów zdolnych; współpraca polega na dzieleniu się informacjami i wzajemnym wsparciu                        
w rozwijaniu wybitnych zdolności dziecka. 

Typ konfliktu – konflikt między aktywną postawą rodziny a pasywną postawą szkoły; rodzic domaga 
się przygotowywania przez szkołę specjalnych programów rozwijających zdolności dziecka; z kolei 
szkoła wychodzi z założenia, że typowy program wystarczająco stymuluje rozwój zdolności wszystkich 
uczniów – potrzeba zajęcia się dzieckiem z trudnościami w nauce. 

Typ ingerencji – również relacja oparta na konflikcie; w tym przypadku szkoła angażuje się w proces 
rozwoju dziecka zdolnego, natomiast rodzice nie wyrażają zgody na działania dodatkowe szkoły, 
ponieważ zależy im na tym, aby dziecko rozwijało się normalnie wśród rodzeństwa i rówieśników. 

Typ akceptacji naturalnego rozwoju dziecka – porozumienie szkoły i rodziców dotyczące pasywnej 
postawy szkoły wobec rozwoju zdolności dziecka; obie strony uważają, że jeśli dziecko ma talent, to 
rozwinie się ono bez specjalnych, dodatkowych programów. 

Wzajemne relacje szkoły i rodziców są fundamentem całościowego rozwoju dziecka. 

Trudności rodzin dzieci szczególnie 
zdolnych i potrzeba ich wsparcia 

 Ścisła współpraca z rodziną jako jedna z najważniejszych metod pomocy uczniom 
zdolnym. 

 Rodzina jako podstawowy, a często krytyczny obszar rozwoju zdolności dziecka, 
odpowiadający za jego sukcesy lub ich brak.  

 Konieczność opracowywania programów opieki psychologicznej, także nad rodziną 
uczniów zdolnych, wypracowania strategii i programów terapeutycznych.  

 Trudności rodzin ucznia zdolnego związane z wyjątkowością ich dzieci (przyspieszony 
rozwój intelektualny oraz asynchronia rozwojowa związana z ich rozwojem społeczno-                 
-emocjonalnym) – wyjątkowość dziecka jako sytuacja silnie stresująca dla rodziców. 

 Dziecko szczególnie zdolne jako źródło negatywnych relacji w rodzinie (na różnych 
poziomach: pomiędzy rodzicami, rodzicami a dzieckiem zdolnym, dzieckiem                                
a rodzeństwem). 

 Organizowanie grup wsparcia dla rodzin z dzieckiem zdolnym, które próbują rozwiązywać 
problemy pojawiające się w kontekście rozwoju ich wybitnych pociech. 
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Praca w triadzie: 
nauczyciel – uczeń szczególnie zdolny – rodzic 
 Współpraca między szkołą a rodziną jako istotny element pomocy dzieciom szczególnie zdolnym. 

 Badania Nicholasa Colangelo i Davida F. Dettmanna nad typami zależności między szkołą                   
a rodziną; wyróżnili oni 4 typy zależności: współpraca, konflikt, ingerencja, akceptacja 
naturalnego rozwoju dziecka. 

Typ współpracy – wspólne przekonanie obu stron, że szkoła powinna być aktywna w kształceniu 
uczniów zdolnych; współpraca polega na dzieleniu się informacjami i wzajemnym wsparciu                        
w rozwijaniu wybitnych zdolności dziecka. 

Typ konfliktu – konflikt między aktywną postawą rodziny a pasywną postawą szkoły; rodzic domaga 
się przygotowywania przez szkołę specjalnych programów rozwijających zdolności dziecka; z kolei 
szkoła wychodzi z założenia, że typowy program wystarczająco stymuluje rozwój zdolności wszystkich 
uczniów – potrzeba zajęcia się dzieckiem z trudnościami w nauce. 

Typ ingerencji – również relacja oparta na konflikcie; w tym przypadku szkoła angażuje się w proces 
rozwoju dziecka zdolnego, natomiast rodzice nie wyrażają zgody na działania dodatkowe szkoły, 
ponieważ zależy im na tym, aby dziecko rozwijało się normalnie wśród rodzeństwa i rówieśników. 

Typ akceptacji naturalnego rozwoju dziecka – porozumienie szkoły i rodziców dotyczące pasywnej 
postawy szkoły wobec rozwoju zdolności dziecka; obie strony uważają, że jeśli dziecko ma talent, to 
rozwinie się ono bez specjalnych, dodatkowych programów. 

Wzajemne relacje szkoły i rodziców są fundamentem całościowego rozwoju dziecka. 

Trudności rodzin dzieci szczególnie 
zdolnych i potrzeba ich wsparcia 

 Ścisła współpraca z rodziną jako jedna z najważniejszych metod pomocy uczniom 
zdolnym. 

 Rodzina jako podstawowy, a często krytyczny obszar rozwoju zdolności dziecka, 
odpowiadający za jego sukcesy lub ich brak.  

 Konieczność opracowywania programów opieki psychologicznej, także nad rodziną 
uczniów zdolnych, wypracowania strategii i programów terapeutycznych.  

 Trudności rodzin ucznia zdolnego związane z wyjątkowością ich dzieci (przyspieszony 
rozwój intelektualny oraz asynchronia rozwojowa związana z ich rozwojem społeczno-                 
-emocjonalnym) – wyjątkowość dziecka jako sytuacja silnie stresująca dla rodziców. 

 Dziecko szczególnie zdolne jako źródło negatywnych relacji w rodzinie (na różnych 
poziomach: pomiędzy rodzicami, rodzicami a dzieckiem zdolnym, dzieckiem                                
a rodzeństwem). 

 Organizowanie grup wsparcia dla rodzin z dzieckiem zdolnym, które próbują rozwiązywać 
problemy pojawiające się w kontekście rozwoju ich wybitnych pociech. 
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MNEMOTECHNIKI 
ZASADY ZAPAMIĘTYWANIA  

CZYLI ELEMENTY „ŻYWEGO” OBRAZU 
 

 OBRAZY POZYTYWNE 
 BARWA 
 RUCH 
 ABSURD I HUMOR 
 ZWIĄZKI 
 PRZESADA 
 LICZBY, NUMERACJA 
 USZCZEGÓŁOWIENIE 
 SYNESTEZJA 
 AMOR 
 KOLEJNOŚĆ, PORZĄDEK 
 CODZIENNOŚĆ/NIECODZIENNOŚĆ 
 JA W WYOBRAŹNI 
 AKTYWNA WYOBRAŹNIA. 
 

 ŁAŃCUCHOWA METODA 
ZAPAMIĘTYWANIA 

 ZAKŁADKI OSOBISTE 
 RZYMSKI POKÓJ 
 ZAKŁADKI LICZBOWE 
 TECHNIKA SŁÓW 

ZASTĘPCZYCH. 
 
 

PRAWA PAMIĘCI 
PRAWO POCZĄTKU I KOŃCA – najlepiej 
zapamiętujemy informacje, których uczymy się na 
początku i na końcu.  
PRAWO POWTÓREK: 
• pierwsza, po godzinnej sesji nauki;  
• druga powtórka powinna nastąpić 

następnego dnia (zaleca się po 24 godz.);  
• po tygodniu robimy trzecią powtórkę; 
• czwarta powtórka po miesiącu. 
PRAWO WYJĄTKOWOŚCI – zapamiętujemy rzeczy 
dziwne, śmieszne, absurdalne. 
PRAWO ROZUMIENIA – łatwiej zapamiętujemy to, 
co rozumiemy. 

PRAWO SKOJARZEŃ – kiedy twój umysł dostaje 
nową informację, najpierw zastanawia się: 
„z czym mi się to kojarzy?”. 

PRAWO ELABORACJI (szczegółowych 
wyobrażeń) – informacje, które wzbogacamy  
o wiele szczegółów (zapach, smak, kolor, emocje, 
smak…), łatwiej nam „wejdą” do głowy. 

 

 

 

 

 

OBRAZ + AKCJA + EMOCJE 
= 

PAMIĘĆ 
 

ZASADY TWORZENIA  
MAP MYŚLI 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE 
 AKCENTOWANIE – podkreślanie priorytetów, 
wartościowanie: 
• min. 3 kolory 
• rysunek w centrum i na całej powierzchni 
• efekt przestrzenności 
• synestezja 
• różna wielkość liter, linii i obrazów; 
 PRZEJRZYSTOŚĆ: 
• 1 linia = 1 słowo 
• linie długie jak słowa 
• linie się łączą 
• rysunki: obrazki skojarzeń, piktogramy 
• kartka poziomo 
• litery pionowe, DRUKOWANE; 
 UŻYWANIE SKOJARZEŃ: 
• strzałki 
• kolory 
• umowne znaczki. 

 
ZASADY OGÓLNE 
 PROMIENISTOŚĆ 
• myślenie wielokierunkowe 
• zasada od i do 
 ZASADA KOLEJNEGO 

CENTRUM 
 ZASADA 

NIESKOŃCZONOŚCI. 
 

MAPY MYŚLI  
NOTATKI 

NIELINEARNE 

 Łatwe do zapamiętania – każda mapa 
jest inna, przez co ułatwiamy pracę 
naszej pamięci. 

 Wyraźnie widać, co jest ważne, a co 
mniej istotne: informacje kluczowe 
znajdują się blisko centrum mapy, 
pozostałe – uzupełniające są 
umieszczane dalej. 

 Wszelkie powtórki i przegląd materiału 
odbywają się szybciej i z lepszym 
skutkiem. 

 Wyraźnie widać braki potrzebnych 
informacji – struktura pozwala na łatwe 
dodawanie nowych informacji. 

 Oszczędzamy czas: 
• zapisując tylko istotne słowa, 
• czytając tylko istotne słowa. 
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MNEMOTECHNIKI 
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 AKTYWNA WYOBRAŹNIA. 
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 ZAKŁADKI LICZBOWE 
 TECHNIKA SŁÓW 
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INTELIGENCJA 
WIELORAKA 
GARDNERA 
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 JĘZYKOWA: umiejętność posługiwania się 
językiem, wzorami i systemami. 

 MATEMATYCZNO-LOGICZNA: umiłowanie precyzji 
oraz myślenia abstrakcyjnego                                             
i ustrukturalizowanego. 

 WIZUALNO-PRZESTRZENNA: myślenie obrazowe, 
umiejętne korzystanie z map, diagramów i tabel, 
wykorzystanie ruchu towarzyszącego procesowi 
uczenia się. 

 MUZYCZNA: wrażliwość emocjonalna, poczucie 
rytmu, zrozumienie złożoności muzyki. 

 INTERPERSONALNA: łatwy kontakt z innymi ludźmi, 
umiejętności mediacyjne, dobra 
komunikatywność. 

 INTRAPERSONALNA: automotywacja, wysoki 
poziom wiedzy o samym sobie, silne poczucie 
wartości. 

 KINESTETYCZNA: dobre wyczucie czasu, 
uzdolnienia manualne, duże znaczenie zmysłu 
dotyku, ruchliwość, dobra organizacja 
przestrzenna. 

 PRZYRODNICZA: rozumienie praw natury  
i postępowania z nimi, zainteresowania 
działalnością proekologiczną. 

STYLE UCZENIA SIĘ WZROKOWIEC 
Osoby, które uczą się wzrokowo, wolą myśleć 
obrazami niż słowami. Szybciej zapamiętują 
kolorową informację, przekazaną za pomocą 
map, diagramów, rysunków, grafów czy 
wykresów. 

SŁUCHOWIEC 
Słuchowcy uczą się najlepiej wtedy, gdy słyszą 
informacje. Preferują wykłady, ćwiczenia, dyskusje 
grupowe, mówienie, rozmowy sieciowe  
i debaty. Uczą się, słuchając, a także mówiąc. 

KINESTETYK 
Kinestetycy uczą się najskuteczniej poprzez 
wykonywanie czynności. Najlepiej chłoną wiedzę 
przez doświadczenie, przykład i ćwiczenia. 

ZRÓŻNICOWANIE FUNKCJI 
PÓŁKUL MÓZGOWYCH 

 PRAWA – odpowiada za 
kreatywność, myślenie 
abstrakcyjne, zdolności 
artystyczne i  intuicję, 
posługuje się: rytmem, 
wyobraźnią, snem na jawie, 
barwą, wymiarami, relacjami 
przestrzennymi, syntezą itd. 

 LEWA – przetwarza nowe 
informacje na poziomie: logiki, 
słów, zbiorów, liczb, kolejności, 
liniowości, analizy itd. 

Bibliografia 
 Bubrowiecki A. (2006). Popraw swoją pamięć. Warszawa: Wyd. Muza. 

 Buzan T. (2007). Mapy myśli. Łódź: Wyd. Aha. 

 Buzan T. (2014). Pamięć na zawołanie. Łódź: Wyd. Aha. 

 Drapeau Ch. (2002). Jak uczyć się szybko i skutecznie. Warszawa: Wyd. Klub dla Ciebie. 

 Hoffman M., Misiek-Zbierska J., Wojtczak S. (2007). Metodyka kursu szybkiego czytania i rozwoju intelektu dla młodzieży                      
i dorosłych. Poznań: Akademia Nauki. 

 http://www.sylwiapartus.republika.pl/8_inteligencji.html. 

 Kijak M. (2009). Kurs tworzenia map myśli. Gliwice: Wyd. Złote Myśli. 
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