
REWALIDACJA

Rada samokształceniowa



CZYM JEST REWALIDACJA?

 Rewalidacja - całokształt podejmowanych

i usystematyzowanych działań, mających na celu 
przywrócenie człowiekowi niepełnosprawnemu 
(również intelektualnie) możliwie pełnej sprawności. 

Jest to proces edukacyjny, terapeutyczny i wychowawczy 
z zaplanowanymi celami, uwzględniającymi wiedzę 
teoretyczną i działanie skierowane na osobę 
niepełnosprawną. 

Usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych 

i intelektualnych. 



CEL REWALIDACJI

Celem rewalidacji jest przywrócenie w miarę możliwości osobie 
niepełnosprawnej funkcjonowania w społeczeństwie, czyli zmierzanie 
do najpełniejszego jej rozwoju. 

Poprzez takie kierunki jak: 

 maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji 
psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone,

 optymalne korygowanie funkcji zaburzonych,

 kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie,

 dynamizowanie rozwoju,

a także postępowania wychowawczo – terapeutycznego, czyli: 

 stawianie na mocne strony ucznia oraz szukanie tego, co

w nim najlepsze,

 indywidualizację, 

 profilaktykę,

 wspieranie i wspomaganie.



METODY REWALIDACJI

Uczniom niepełnosprawnym intelektualnie możemy 

umożliwić poznanie otaczającego świata 

i funkcjonowanie w nim w dostępnym dla nich 

wymiarze, dzięki stosowaniu starannie opracowanych

i trafnie dobranych metod. 

To właśnie metody i sposoby pracy dydaktycznej 

decydują o skutecznej rewalidacji uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną. 

Muszą być one adekwatne do indywidualnych 

możliwości i potrzeb psychofizycznych uczniów. 



PRACA DYDAKTYCZNA REWALIDACJI

Praca dydaktyczna powinna polegać przede 
wszystkim na: 

 nauczaniu czynnościowym, 

 działaniu praktycznym, 

 aktywności ucznia,

 zaangażowaniu, 

 przeżywaniu, 

 odkrywaniu, 

 poznawaniu, 

 doświadczeniu, 

 porównywaniu,  

 konkretach,

 manipulowaniu.



ZASADY REWALIDACJI WG DYKCIKA:

 PERSONALIZACJA traktowanie osoby niepełnosprawnej podmiotowo.

 WCZESNA DIAGNOZA I NORMALIZACJA ŻYCIA  wczesne wykrycie choroby 

i zastosowanie specjalnych metod i środków aby osoba mogła normalnie żyć  

i funkcjonować.

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ osoby powinny być samodzielne, ale także 

odpowiedzialne za swoje wybory.

 POMOCNICZOŚĆ pomoc w samorealizacji, pobudzanie, ale nie wyręczanie.

 POSZERZANIE AUTONOMI osoba niepełnosprawna ma prawo do intymności, 

dokonywania wyborów; jest niezależna od wpływów zewnętrznych.

 INDYWIDUALIZACJA dostosowywania pozytywnych postaw i działań 

dydaktyczno - wychowawczych do kategorii upośledzeń i charakteru osób 

wychowywanych.

 WIELOSPECJALISTYCZNE PODEJŚCIE I WSPÓLPRACA Z RODZINĄ współpraca 

różnych specjalistów; rodzina ma być źródłem informacji o dziecku.



AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ZAJĘĆ 

REWALIDACYJNYCH

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019r.

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 703) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017r.

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017r. poz. 1578 z póź. zm.)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019r. 

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 649)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie 
zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591 z póź. zm.) 



CO NALEŻY WIEDZIEĆ Z AKTÓW PRAWNYCH

 zajęcia rewalidacyjne powinny być uwzględnione

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym
opracowywanym dla każdego ucznia niepełnosprawnego,

 minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla 
uczniów niepełnosprawnych to 2 godziny na każdego ucznia 

z niepełnosprawnością,

 godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych

trwa 60 minut,

 ilość godzin rewalidacyjnych na oddział dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wynosi 

12 godzin,

 ilość godzin rewalidacyjnych na oddział dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

i znacznym wynosi 10 godzin,



O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PLANUJĄC ZAJĘCIA 

REWALIDACYJNE

 Realizowaniu zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Planowaniu zajęć uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów (nieprzeciążanie uczniów zajęciami 

rewalidacyjnymi, dostosowywanie zajęć do wieku ucznia).

 Przygotowaniu do uczestnictwa w życiu społecznym na miarę indywidualnych 

możliwości.

 Osiąganiu maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych 

możliwości – samodzielność.

 Kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory oraz 

własne decyzje na miarę indywidualnych możliwości.

 Wspomaganiu wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.

 Utrwalaniu posiadanych przez uczniów wiadomości oraz umiejętności.

 Kształtowaniu zainteresowań, rozbudzaniu postaw kreatywności na miarę 

indywidualnych możliwości.

 Poszerzaniu wiedzy przydatnej w życiu codziennym na miarę indywidualnych 

możliwości.



CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH 

ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH



ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

Celem zajęć jest pomoc uczniom w przezwyciężaniu

kłopotów w opanowaniu konkretnych umiejętności

i przyswojeniu danej wiedzy. Są przeznaczone dla

uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi

lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Korekcja to usuwanie nieprawidłowości.

Kompensacja to równoważenie, zastępowanie 
jednego działania innym.

ZAJĘCIA TE NIE SĄ ZAJĘCIAMI WYRÓWNAWCZYMI!



CELE ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH:

 stymulowanie i usprawnianie analizy i syntezy słuchowej i 
wzrokowej, a także sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo 
– ruchowej poprzez wszechstronne ćwiczenia zaburzonych 
funkcji analizatora wzrokowego, słuchowego 

i kinestetyczno – ruchowego;

 usprawnianie (poprzez ćwiczenia) trudności w czytaniu, pisaniu 
i działaniach matematycznych, które prowadzą do opanowania 
umiejętności czytania, pisania i liczenia;

 doskonalenie elementarnych pojęć matematycznych 
niezbędnych do funkcjonowania w środowisku społecznym;

 rozwijanie spostrzegawczości, pamięci i wyobraźni;



CELE ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH

 poszerzanie zasobu słownictwa;

 rozwijanie sprawności komunikowania się z otoczeniem;

 kształtowanie pojęć czasowych;

 rozwijanie umiejętności współpracy;

 rozbudzanie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków;

 wzmacnianie w uczniach wiary we własne siły

i możliwości oraz akcentowanie mocnych stron dzieci 

i młodzieży; 

 stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, 

psychicznego i społecznego.



ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów 

z deficytami kompetencji i zaburzeniami

sprawności językowych. Zajęcia te realizuje się po

diagnozie logopedycznej i ustaleniu programu

terapii.



CELE ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

 usprawnianie pracy artykulatorów;

 reedukacja wadliwych głosek z uwzględnieniem indywidualnych 

możliwości ucznia, tj. stopień niepełnosprawności 

intelektualnej, dodatkowe sprzężenia, uwarunkowania 

anatomiczne, złożone problemy neurologiczne i percepcyjne 

zwłaszcza w obrębie aparatu słuchowego; 

 stosowanie profilaktyki zaburzeń słuchu poprzez systematyczne 

badania uwagi słuchowej; 

 wzbogacanie zasobu słownictwa i kształtowanie znajomości 

właściwych form gramatycznych w praktyce;

 kształcenie słuchu fonemowego i pamięci fonemowej;

 doskonalenie wypowiedzi ustnych i pisemnych;



CELE ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

 utrwalanie znajomości liter i doskonalenie techniki czytania ze 

zrozumieniem uczniów posiadających gotowość do nauki 

czytania czyli sprawnie działający analizator wzrokowy, 

słuchowy oraz dobrą pamięć fonemową;

 kształcenie znajomości zasad ortograficznych również pisowni 

głosek miękkich oraz głosek tracących dźwięczność w wygłosie 

wyrazu;

 działania ukierunkowane na rodziców z zakresu świadomości 

wczesnej interwencji logopedycznej.



ZAJĘCIA KOREKCYJNE WAD POSTAWY

Zajęcia korekcyjne wad postawy przeznaczone są

dla uczniów z dysfunkcjami narządu ruchu oraz

wadami postawy.



CELE ZAJĘĆ KOREKCYJNYCH WAD POSTAWY

 uświadamianie uczniów i ich rodziców o przyczynach i skutkach 
wad postawy; 

 korekcja istniejących wad;

 zapobieganie pogłębianiu się wad;

 kształtowanie odruchu prawidłowej postawy;

 wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu;

 wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym;

 wdrażanie do troski o własne zdrowie i zdrowie innych. 

 korekcja istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, 
o ile to możliwe do stanu prawidłowego;

 usunięcie dystonii mięśniowej;

 rozciąganie mięśni przykurczonych;



CELE ZAJĘĆ KOREKCYJNYCH WAD POSTAWY

 wyrobienie u uczniów nawyku prawidłowej postawy ciała we 
wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego;

 wzmacnianie mięśni osłabionych;

 wzmacnianie stabilizacji mięśniowo – więzadłowej kręgosłupa;

 wyrabianie nawyku prawidłowego ustawiania stóp i nawyku 
prawidłowego chodu;

 poprawianie równowagi;

 wdrożenie do rekreacji ruchowej;

 nauka prawidłowego oddechu oraz zwiększenie pojemności 
życiowej płuc;

 stymulacja koordynacji ruchowo – wzrokowo – słuchowej;

 wyrobienie u uczniów poczucia odpowiedzialności za swoje 
zdrowie.



ZAJĘCIA ARTETERAPIA Z MUZYKOTERAPIĄ

Arteterapia - terapia przez sztukę, która może mieć charakter 
leczniczy, choć często jest stosowana jako metoda rozwoju 
osobistego jak również w profilaktyce społecznej, w tym w 
pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Wykorzystywana jest w:

 trudnościach społecznych i emocjonalnych związanych 

z chorobą i niepełnosprawnością; 

 traumach i przeżyciach straty;

 problemach fizycznych, poznawczych i neurologicznych;

 trudnościach psychospołecznych związanych z chorobami 
somatycznymi ,

oraz leczeniu lęków, degresji, nerwic, uzależnień, problemów 

w relacjach rodzinnych, przypadkach nadużycia seksualnego 

i przemocy domowej.



ZAJĘCIA ARTETERAPIA Z MUZYKOTERAPIĄ

Arteterapia w szerokim rozumieniu wykorzystuje 

do celów terapeutycznych formy plastyczne, 

muzyczne, literackie i teatralne. Daje możliwość 

symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, 

doświadczeń i emocji w bezpiecznych 

warunkach, bez mówienia "wprost", pomaga 

nazwać problem i obniżyć napięcie.



CELE ARTETERAPII

Celem pośrednim arteterapii jest ekspresja uczuć osoby, a celem

finalnym powinny być pozytywne zmiany zachowania i postaw

wobec siebie i innych, przede wszystkim użycie różnych form

sztuki, tak by pomóc osobie w osiągnięciu spokoju psychicznego.

Diagnoza pozwala rozpoznać potrzeby emocjonalne, poznawczo-
rozwojowe oraz możliwości ekspresji twórczej w zakresie: sztuki 
plastycznej, muzyki, tańca, poezji, odgrywania różnych scen.

Terapia polega na wzroście zdolności percepcyjno-poznawczych, 
socjalizacji, uzewnętrznianiu przeżyć i doznań, usprawnianiu 
możliwości ruchowych, likwidacji barier związanych z 
niepełnosprawnością.

Relaksacja pozwala na odreagowaniu wewnętrznych napięć, 
niepowodzeń, frustracji.



CELE ARTETERAPII

 zaspokojenie potrzeb: akceptacji, bezpieczeństwa, bycia rozumianym 
i docenianym,

 kształtowanie umiejętności porozumiewania się z innymi,

 ujawnianie wszelkich zahamowań, uczuć, które osobę blokują,

 uzewnętrznienie świata własnych przeżyć i odczuć,

 rozładowanie negatywnych napięć, emocji i frustracji,

 uaktywnienie i otwarcie się osoby niepełnosprawnej mającej 
problemy z nawiązaniem kontaktów,

 integracja z otoczeniem,

 pobudzania wszechstronnego rozwoju osoby niepełnosprawnej.

 kształtowanie osobowości, rozwój zdolności i uczenia się.

 tworzenie warunków do własnych wypowiedzi za pomocą 
różnorodnych środków artystycznych.

 podnoszenie poziomu samoakceptacji.



MUZYKOTERAPIA

MUZYKOTERAPIA - stanowi jedną z form arteterapii, która bazuje 

na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na organizm i psychikę 

człowieka, a stosowana jest w szczególności w leczeniu:

 nerwic,

 zaburzeń psychicznych;

 zaburzeń psychosomatycznych;

 stanowi ważny element w procesie resocjalizacji;

za pomocą różnorodnego brzmienia, faktury, wibracji, kształtu, 

wielkości, ciężaru, temperatury stymulują one dziecko 

polisensorycznie, zachęcając do podejmowania  aktywności 

poznawczej i ruchowej.



CELE MUZYKOTERAPII

 budowanie pozytywnej samooceny;

 wzrost pewności siebie;

 budowanie wzajemnego zaufania;

 zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa;

 zmniejszanie napięcia psychoruchowego, 

poziomu lęku;

 pobudzanie ekspresji własnych uczuć i przeżyć;

 pokonywanie nieśmiałości



ZAJĘCIA EEG BIOFEEDBACK

Zajęcia „ treningu umysłu” przeznaczone są dla uczniów 

z trudnościami i problemami szkolnymi takimi jak:

 dysleksja, dysgrafia, dysortografia, 

 zaburzenia koncentracji i zachowania, 

 nadpobudliwość psychoruchowa,

 problemy logopedyczne,

 zaburzenia uwagi i pamięci,

 zaburzenia psychosomatyczne.

Terapia EEG Biofeedback stosuje się jako metodę wspierającą leczenie 
wielu schorzeń o podłożu psychologicznym i neurologicznym, m.in. takich 
jak: lęki, nerwice, autyzm, zburzenia snu, dziecięce porażenie mózgowe, 
obniżenie nastroju o charakterze depresyjnym.



CELE EEG BIOFEEDBACK

 regularnie prowadzony trening wpływa na usprawnianie funkcji 

poznawczych i zdolność  do koncentracji;

 zwiększanie możliwości intelektualnych i usprawnianie procesów 

poznawczych; 

 poprawa efektywność pracy;

 uzyskiwanie równowagi psychicznej i wyciszenie;

 poprawa samopoczucia, zwiększenie odporność na stres, wpływa 

pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka;

 wyrównywanie poziomu pobudzenia nerwowego;

 u osób, u których doszło do uszkodzenia komórek układu 

nerwowego (np. u pacjentów z mózgowym porażeniem 

dziecięcym) ułatwia kompensację pracy uszkodzonych neuronów 

przez pozostałe zdrowe komórki; 

 sprzyjanie relaksacji i zmniejszanie napięcia emocjonalnego;



DOGOTERAPIA

Dogoterapia wykorzystywana jest m.in. w edukacji oraz 

psychoterapii dzieci i młodzieży, w terapii osób z 

autyzmem, zespołem Downa oraz niepełnosprawnością 

intelektualną.

Terapia z udziałem psa – jest metodą, w której niweluje się 

czynnik ludzki. Zajęcia wyglądają tak, jakby prowadził je pies, 

jednak są kreowane przez wykwalifikowanego przewodnika -

nauczyciela.

Zajęcia te mają formę zabawową, dlatego dzieci chętnie je 

wykonują, rozwijając i kompensując przy tym prace wszystkich 

analizatorów.



CELE DOGOTERAPII

 budowanie pozytywnej motywacji do nauki i rehabilitacji,

 budowanie więzi emocjonalnej u dzieci, które mają z tym 
trudności,

 budowanie poczucia własnej wartości oraz sprawczości,

 doskonalenie sprawności ruchowej,

 rozwijanie mowy, wzbogacanie zasobu słów i pojęć np. 
wydawanie komend,

 stymulowanie zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku

 kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała,

 ćwiczenie i wzmacnianie koncentracji uwagi,

 ćwiczenia relaksacyjne.



INTEGRACJA SENSORYCZNA



INTEGRACJA SENSORYCZNA

Zajęcia z Integracji Sensorycznej przeznaczone są dla  dzieci 

u których obserwuje się problemy w obszarze:

 napięcia mięśniowego,

 równowagi,

 koordynacji ruchowej motoryki dużej, małej, oralnej,

 planowania motorycznego,

 percepcji własnego ciała i przestrzeni,

 nadwrażliwości / podwrażliwości w obrębie wszystkich 
zmysłów,

 niezgrabności ruchowej,  

 małej samodzielności,

 emocji, niskiej samooceny, lęków

 samoregulacji : nadpobudliwość /apatia



CELE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Celem terapii integracji sensorycznej jest 

bodźcowanie trzech podstawowych, pierwotnych 

zmysłów: dotyku, czucia głębokiego, równowagi.

Nabycie konkretnych umiejętności nie jest celem 

terapii.

Gdy w wyniku przeprowadzonej stymulacji poprawia

się integracja sensoryczna, to w sposób

automatyczny przekłada się na pojawienie

nowych, adekwatnych reakcji i zachowań.



SURDOPEDAGOGIKA

Surdopedagogika - zajmuje się nauczaniem, wychowaniem 

i rehabilitacją osób niesłyszących i słabosłyszących, 

przejawiających zaburzenia w zakresie percepcji 

słuchowej.

Ze względu na stopień uszkodzenia wyróżniamy osoby z 

niedosłuchem stopnia lekkiego, umiarkowanego, znacznego 

oraz głębokiego. Istnieje także klasyfikacja ze względu na 

rodzaj uszkodzenia, na niedosłuch przewodzeniowy, gdzie 

uszkodzony jest przewód słuchowy lub ucho środkowe, 

niedosłuch odbiorczy, czyli ślimakowy oraz mieszany.

Z kolei osoby niesłyszące dzielimy na osoby z głuchotą wrodzoną 

oraz nabytą.



CELE SURDOPEDAGOGIKI

 zapobieganie występowaniu i pogłębianiu się wady słuchu i jej 

skutków, szczególnie w zakresie zaburzeń osobowościowych;

 rozwijanie i wykorzystywanie innych zmysłów, np. wzroku, 

dotyku dla poznawania otaczającej rzeczywistości;

 wykorzystywanie różnych urządzeń technicznych, ułatwiających 

odbiór świata dźwięków, w tym dźwięków mowy;

 usprawnianie (wychowanie i trening słuchowy) czyli 

uwrażliwianie istniejących resztek słuchu i wykorzystywanie ich 

dla pełnego rozwoju dziecka;

 psychiczne aktywizowanie jednostki, budzenie wiary we własne 

siły i możliwości w odnalezieniu się osobie z uszkodzonym 

słuchem we współczesnym świecie i umożliwienie jej 

funkcjonowania na jak najlepszym poziomie.



ZAJĘCIA NAUKI JĘZYKA MIGOWEGO LUB INNYCH 

ALTERNATYWNYCH METOD NAUCZANIA

Komunikacja wspomagająca i alternatywna AAC – polega na 

umożliwianiu osobom ze złożonymi potrzebami 

komunikacyjnymi przekazywanie i odbieranie 

komunikatów.

Komunikacja alternatywna – zastępuje mowę werbalną, 

występuje wtedy, gdy osoba porozumiewa się 

bezpośrednio inaczej niż za pomocą mowy - wykorzystując 

do tego znaki manualne, znaki graficzne lub pismo np. 

język migowy, Makaton, Piktogramy, Bliss. 

Komunikacja wspomagająca – ma na celu wzmacnianie 

i uzupełnianie mowy  np. fonogesty, komunikatory, książki 

komunikacyjne, PECS.



CELE ZAJĘĆ NAUKI JĘZYKA MIGOWEGO LUB 

INNYCH ALTERNATYWNYCH METOD NAUCZANIA

Celem tych zajęć jest:

 rozwijanie umiejętności komunikowania się 

z otoczeniem za pomocą wybranej metody komunikacji 

alternatywnej,

 doskonalenie umiejętności naśladowania,

 doskonalenie umiejętności stosowania systemu 

gestów i symboli graficznych w życiu codziennym,

 utrwalanie gestów i symboli alternatywnej metody 

komunikacji,

 rozwijanie zasobu słownictwa biernego,



ZAJĘCIA Z ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ 

I PORUSZANIA SIĘ

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów z trudnościami w nauce 
poszczególnych przedmiotów, gdzie zauważalne są symptomy 
zaburzeń orientacji przestrzennej np.: odwracanie kształtów, 
mylenie liter (inwersja statyczna); pismo lustrzane, 
przestawianie kolejności elementów (inwersja dynamiczna), 

a także:  mylenie kierunku zapisu, niewłaściwe rozmieszczanie 
zapisu na stronach zeszytu, niewłaściwe rozplanowanie 
rysunków w przestrzeni. W czytaniu mylenie znaków 
graficznych, przestawianie kolejności liter, sylab, gubienie się w 
czytanym tekście.

Zajęciami z orientacji przestrzennej i poruszania się obejmuje się 
również uczniów z zaburzeniami wzroku gdzie nadrzędnym 
celem zajęć z orientacji przestrzennej i poruszania się jest 
przygotowanie do bezpiecznego i samodzielnego poruszania się 
w terenie zarówno znanym, jak i nieznanym. 



CELE ZAJĘĆ ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ 

I PORUSZANIA SIĘ

Cele zajęć związane są z prowadzeniem ćwiczeń pod kątem:

 orientacji w schemacie ciała,

 usprawniające pozawerbalne komunikowanie się

z otoczeniem,

 usprawniające werbalne komunikowanie się z otoczeniem,

 orientacji w zakresie stosunków czasoprzestrzennych,

 percepcji dotykowej, smakowej, węchowej,

 percepcji wzrokowej, 

 koordynacji wzrokowo – ruchowej (motoryka mała, duża, grafomotoryka),

 percepcji słuchowej,

a także:

 nauka orientacji i samodzielnego poruszania się oraz nauka czynności życia 
codziennego.



TYFLOPEDAGOGIKA

Tyflopedagogika - zajmuje się wychowaniem, 
edukacją, terapią i rehabilitacją osób niewidomych 
i niedowidzących.

Dzieli się je na dwie grupy. 

 osoby niedowidzące lub niewidome od urodzenia, 
co sprawia, że z niepełnosprawnością radzą sobie 
od zawsze,

 osoby ociemniałe, czyli takie, które utraciły 
częściową zdolność widzenia lub też całkowicie 
utraciły wzrok w ciągu swojego życia,

Podział taki jest niezwykle istotny w planowaniu zajęć 
rewalidacyjnych.



CELE TYFLOPEDAGOGIKI

Za główny cel tyflopedagogiki uznaje się 
rehabilitowanie osób z uszkodzeniami wzroku 

w taki sposób, aby umożliwić im jak najlepsze 
funkcjonowanie, biorąc pod uwagę ich 
niepełnosprawność.

 Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych, 
szczególnie w zakresie motoryki dużej i małej oraz 
percepcji słuchowej. 

 Doskonalenie narządów zmysłów: słuchu, dotyku, węchu, 
smaku

 Doskonalenie orientacji sensorycznej.

 Ćwiczenia orientacji przestrzennej i poruszania się.  



CELE TYFLOPEDAGOGIKI

 Doskonalenie notacji brajlowskich. Zachęcanie ucznia do sięgania 
po literaturę brajlowską.

 Ćwiczenia z zakresu czynności samoobsługowych.

 Wspomaganie rozwoju zdolności i zainteresowań.

 Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji 

i życzliwości, wytworzenie pozytywnych relacji opartych na 
szacunku, trosce, zaufaniu i wsparciu, budzenie wiary we własne 
możliwości, wspieranie twórczego zaangażowania 

w życie szkoły.

 Kształtowanie prawidłowej postawy społeczno-etycznej.

 Kształtowanie właściwych zachowań wobec ludzi, rozwijanie 
poczucia przynależności do społeczności szkolnej, wdrażanie do 
rozwiązywania problemów życia codziennego, rozwijanie potrzeby 
właściwego komunikowania się i współpracy.



ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI 

SPOŁECZNE

Umiejętność społeczna jest zdolnością do 

odpowiedniego zachowywania się w różnorodnych 

sytuacjach społecznych a także nawiązywania i 

utrzymywania relacji z innymi ludźmi.

Wyróżniamy takie umiejętności jak: komunikacyjne, asertywne, wyrażania          

siebie, współpracy, interpersonalne oraz zaufanie, wzajemne zrozumienie 

i poznawanie się.

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne kierowane są głównie 

dla osób z różnorodnymi zaburzeniami oraz cechami 

osobowości np.  Zespół Aspergera, autyzm, ADHD, ADD, 

zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania, zaburzenia 

opozycyjno-buntownicze.



CELE ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI 

SPOŁECZNE

 Kształtowanie umiejętności poprzez: 

 rozwój społeczny - poznawanie innych osób, integracja z grupą, 

rozwijanie umiejętności autoprezentacji,

 zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego 

porozumiewania się (komunikacja werbalna i niewerbalna) 

w różnych sytuacjach, 

 współdziałanie w grupie podczas zabawy i pracy, 

 rozwijanie świadomości swoich mocnych i słabszych stron,

 rozwijanie świadomości różnic i podobieństw między osobami,

 ekspresję siebie, swobodną aktywność i zabawy ruchowe,

 gry i zabawy ruchowe sprzyjające pokonywaniu dystansu 

fizycznego.



CELE ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI 

SPOŁECZNE

Wspomaganie rozwoju osobistego przez:

 budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,

 kształtowanie poczucia własnej wartości,

 wdrażanie do wyrażanie siebie w różnych formach 
działalności, 

 rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną lub 
komunikacją alternatywną, 

 trening umiejętności praktycznych (składanie życzeń, 
przygotowywanie imprezy, wyjście do kawiarni na lody, 
pizzę, przejazd tramwajem, autobusem itp.)

 budowanie pozytywnych związków pomiędzy 
uczestnikami grupy a otoczeniem.



CELE ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI 

SPOŁECZNE

Wspomaganie rozwoju sfery emocjonalnej przez:

 zdobywanie umiejętności dostrzegania i wyrażania 

emocji swoich i rówieśników,

 zdobywanie umiejętności zrównoważonego 

reagowania w sytuacjach trudnych,

 uczenie się sposobów odreagowywania napięć 

emocjonalnych,

 określanie własnych stanów emocjonalnych i ich 

przyczyn.



ZAJĘCIA STYMULUJĄCE AKTYWNOŚĆ WŁASNĄ 

REALIZOWANE W SZKOLE BRANŻOWEJ



CELE  PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 Przygotowanie do aktywnego udziału w życiu 
gospodarczym  regionu i kraju.

 Motywowanie do przyjmowania odpowiedzialności za 
kreowanie własnej kariery zawodowej.

 Zachęcenie do ciągłego podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych i poziomu wykształcenia.

 Odnajdywanie się w różnych sytuacjach zawodowych, 
komunikacja i praca zespołowa.

 Poznanie praw i obowiązków pracownika i pracodawcy 
oraz form zatrudnienia.

 Poznanie możliwości zatrudnienia i funkcjonowania 

w Unii Europejskiej.

 Aktywne poszukiwanie pracy.



ZAJĘCIA  ZGODNE Z KIERUNKIEM KSZTAŁCENIA -

POD KĄTEM EGZAMIN ZAWODOWEGO

 Poszerzanie i utrwalanie wiedzy z zakresu technologii zgodnej 

z kierunkiem kształcenia. 

 Rozwijanie umiejętności zawodowych i motywowanie do

systematycznego uczestnictwa na zajęciach praktycznych.

 Rozbudzanie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków.

 Doskonalenie czytania ze zrozumieniem informacji

przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców,

wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych.

 Doskonalenie przetwarzania danych liczbowych operacyjnych.

 Doskonalenie bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych

zgodnie z przepisami BHP, Ppoż oraz ochrony środowiska.



CELE ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH

 umożliwienie odkrywania, rozwijania oraz prezentowania 

zainteresowań i zdolności,

 nauka i doskonalenie posługiwania się komputerem oraz 

przygotowanie do posługiwania się technologią 

informacyjną,

 nauka podstawowych zasad posługiwania się komputerem 

oraz przygotowanie do posługiwania się technologią 

informacyjną, nauka celowego korzystania z różnych źródeł 

informacji,

 kształcenie umiejętności korzystania z technologii 

informacyjnej w celu rozwiązywania różnorodnych 

problemów



CELE ZAJĘĆ SPORTOWYCH

 Uświadamianie potrzeby aktywności fizycznej przez całe 
życie.

 Stosowanie w życiu codziennym zasad prozdrowotnego 
stylu życia.

 Harmonijny rozwój organizmu.

 Rozwój sprawności fizycznej w zakresie właściwości 
kondycyjnych. 

 Kształtowanie sprawności ogólnej poprzez rozwój 
motoryki niezbędnej przy wykonywaniu pracy 
zawodowej.

 Przeciwdziałanie ujemnym wpływom pracy zawodowej 
na rozwój fizyczny przez adaptację organizmu do 
wysiłku.



ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA WŁASNE –

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

 Celem zajęć jest pobudzanie i rozwijanie 

zainteresowań uczniów, wyzwolenie ich 

samodzielnej aktywności i wzmacnianie wiary 

we własne możliwości. Forma zajęć powinna 

różnić się od typowego sposobu prowadzenia 

lekcji. Zajęcia rozwijające zainteresowania 

mogą obejmować różne grupy tematyczne 

i techniki pracy. 



ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA 

WŁASNE 

Przed wybraniem tematyki 

należy zdiagnozować 

zainteresowania i potrzeby 

zespołu klasowego.



ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA 

WŁASNE 

Przykładowe formy zajęć rozwijających 
zainteresowania własne:

 formy plastyczne, oparte na technikach 
wizualnych;

 formy muzyczne, oparte na wykorzystaniu muzyki;

 formy oparte na ruchu, pracy z ciałem, tańcu;

 formy oparte na zajęciach zręcznościowych, grach

i zabawach sportowych;

 formy oparte na dramie.



CO MOŻE WPŁYNĄĆ NA EFEKTYWNOŚĆ ZAJĘĆ 

REWALIDACYJNYCH

 Relacje międzyludzkie.

 WSPÓŁRACA nauczycieli z wychowawcą oraz nauczycieli 
prowadzących zajęciach  o tej samej lub podobnej 
specyfice.

 Przepływ informacji miedzy nauczycielami, nauczyciele 

i rodzicem.

 Rozsądne planowanie zajęć rewalidacyjnych.

 Kompetencje.

 Indywidualizacja.

 Rzetelność.

 Systematyczność.

 Ciągłość realizowanych zajęć.



https://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion?language=pl
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