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INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU
Zatrudnienie, wydajność i zdobywanie nowych umiejętności mają kluczowe znaczenie dla
osiągnięcia inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu,
który jest jednym z celów strategii „Europa 2020”. Dyrektor PISA Andreas Schleicher, mówi: „Jeśli
znajdujesz się w niekorzystnej sytuacji, masz tylko jedną szansę: zdobyć dobre wykształcenie.
Główną kwestią w edukacji jest to, aby najbardziej potrzebujący otrzymywał najlepsze
wykształcenie’’. W trakcie przygotowywania tego projektu, naszym celem było to, aby każda osoba
otrzymała najlepsze wykształcenie. Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego
(Cedefop) zgadza się, że jego przyszłe programy powinny koncentrować się głównie na
dostosowaniu się do wymagań społeczeństwa opartego na wiedzy oraz zwiększaniu poziomu
i jakości zatrudnienia. Europejska Agencja ds. Specjalnych Potrzeb w Edukacji i Edukacji
Włączającej stwierdza, że „osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są często klasyfikowane
w odniesieniu do rynku pracy zagrożonego marginalizacją lub wykluczeniem społecznym”. Z tego
powodu ważne jest, aby kształcenie zawodowe było na wysokim poziomie, dostosowanym do
indywidualnych potrzeb uczniów, a także należy zwracać uwagę na integrację wszystkich grup,
zwłaszcza osób z niepełnosprawnością.
Według raportu Akademickiej Sieci Ekspertów ds. Niepełnosprawności (ANED)
opublikowanego w styczniu 2018 r. odsetek lekkich i umiarkowanych niepełnosprawności na
poziomie UE wynosi 17,1%. Ponadto, podczas gdy wskaźnik zatrudnienia osób pełnosprawnych
wynosi średnio 73,1% w 28 krajach UE, wskaźnik osób niepełnosprawnych pozostał na poziomie
47,4%. Największą przeszkodą dla pracujących osób niepełnosprawnych stanowiły uprzedzenia
społeczne, nieodpowiednie możliwości zatrudnienia, niedostateczne wsparcie w zakresie
wykształcenia oraz wyposażenia.
Celem projektu „My też pracujemy” jest zapewnienie uczniom z lekkim upośledzeniem
umysłowym, uczącym się w Specjalnych Szkołach Zawodowych, lepszych umiejętności społecznych
i samoopieki w domu (w rodzinie) przy holistycznym podejściu, a także uzyskanie wyższej jakości
kształcenia zawodowego zgodnie ze standardami wymaganymi przez rynek pracy, po to aby po
zakończeniu nauki mieli większe szanse na zatrudnienie w swojej dziedzinie. W tym celu projekt
obejmie przeprowadzenie 5 rezultatów intelektualnych (IO), 1 działanie związane z uczeniem się,
nauczaniem i szkoleniem (LTT), 4 konferencje upowszechniające (M), z których jedna ma charakter
międzynarodowy oraz lokalne szkolenia dla uczniów i rodziców.
Niniejszy przewodnik, będący jednym z rezultatów intelektualnych projektu, ma na celu
dostarczenie bardziej szczegółowych informacji o prawach i zatrudnieniu uczniów
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niepełnosprawnych, a także zapewnienie pomocy rodzinom tych uczniów w lepszym poznaniu
niepełnosprawności ich dzieci, lepsze wykorzystanie czasu i rozwijanie pozytywnego nastawienia.
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MODUŁ 1

Rodzaje
Niepełnosprawności
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RODZAJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Cel: Cel: Niniejszy moduł ma na celu umożliwienie rodzinie uzyskanie informacji o rodzajach
niepełnosprawności, zweryfikowanie błędnych danych, postaw oraz wartości dotyczących rodzajów
niepełnosprawności, a także dotarcie do informacji właściwych.
Czas trwania: 150 minut
Liczba sesji: 2
SESJA 1
Cele:
● Przedstawianie i integrowanie członków grupy ze sobą
● Ustalenie dynamiki grupy
● Ustalanie celów i oczekiwań
Czas trwania: 20 minut
Materiały:
● Komputer
● Głośnik
● Projektor
Etapy realizacji:
● Lider grupy przedstawia się (imię, nazwisko, miejsce urodzenia, nazwa uczelni, którą
ukończył, instytucja, dla której pracuje itp.).
● Członkowie grupy przedstawiają się (imię i nazwisko, miejsce urodzenia, wykształcenie,
zawód, itp.).
● Podpisanie umowy grupowej. Omawia się cele oraz oczekiwania członków grupy dotyczące
programu.
● Określenie przez grupę zasad, których należy przestrzegać. Ponadto omawia się tematy, cel
oraz przebieg modułu.
● Rozgrzewka jest zakończona. (ĆWICZENIE 1)

ĆWICZENIE 1
Nazwa ćwiczenia: Przedstawianie się - integracja
Cel: Przedstawianie się i integracja uczestników.
Efekty ćwiczenia:
Po tym ćwiczeniu, uczestnicy:
● Poznają się nawzajem
● Integrując się ze sobą, potrafią lepiej się komunikować.
● Dowiadują się, jak ważne jest obserwowanie dzieci.
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Czas trwania: 50 minut
Etapy realizacji
1. Wszyscy uczestnicy tworzą krąg. Instruktor podaje polecenie „Zacznijmy chodzić, wykorzystując
każdą fragment miejsca”. Uczestnicy poruszają się swobodnie w pomieszczeniu, zgodnie z
instrukcjami instruktora. Inne instrukcje; „Szybciej, szybciej, udajemy, że uderzamy kogoś przed
sobą, ale nie uderzamy, znamy swoje miejsce”. (5 minut.)
Uczestnicy chodzą. Gdy trener powie „stop”, wszyscy uczestnicy witają się zgodnie z instrukcją
trenera. Wytyczne:
- pozdrawiamy oczyma,
- pozdrawiamy palcami,
- pozdrawiamy stopami,
- spotkałeś przyjaciela, którego dawno nie widziałeś, pozdrów go tak, jakbyś go witał,
- pozdrów kogoś, kogo nie chcesz spotkać, ale spotkałeś itp.
2. Wszyscy uczestnicy ponownie tworzą krąg. Trener wypowiada swoje imię i przymiotnik
rozpoczynający się od pierwszej litery jego imienia. Na przykład; trener, który nazywa się Adam,
mówi „Zły Adam”. Osoba stojąca obok instruktora w kółku wypowiada przymiotnik i imię, które
zostało przed nim wypowiedziane, a następnie wypowiada jego „przymiotnik i imię”. Trzecia osoba
robi to samo dla dwóch osób przed nią. W ten sposób wszyscy mówią to, co powiedzieli poprzedni.
W grupie 16 osób ostatnia osoba w kręgu powtórzy przymiotniki i imiona poprzednich 15 osób. (20
minut)
3. Kolejna gra ma na celu podniesienie umiejętności obserwacji uczestników. Nazwa tej gry to „dwie
dobre i jedna zła”. W związku z tym uczestnicy są proszeni o utworzenie kręgu i podanie trzech cech
swojego charakteru. Jeśli jednak dwie z tych trzech cech są prawdziwe, jedna musi być fałszywa.
Kiedy pozostałe osoby są proszeni o ustalenie, która z nich jest nieprawdziwa, wszyscy uczestnicy
kolejno podają 3 swoje cechy. Na przykład: Mam na imię Tomasz. Kiedy studiowałem, miałem
długie włosy. Byłem na koncercie Jennifer Lopez. Znam 4 języki obce. (20 minut)
4. Trener dokonuje krótkiej oceny zajęć i pyta uczestników, jak się czują. Ćwiczenie kończy się
informacją zwrotną od kilku uczestników. (5 minut)
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SESJA 2
Nazwa ćwiczenia: Rodzaje niepełnosprawności
Cel:
● Uzyskanie informacji o rodzajach niepełnosprawności.
● Poznanie różnic oraz podobieństw między rodzajami niepełnosprawności.
● Uzyskanie bardziej wyczerpującej informacji na temat niepełnosprawności własnego
dziecka.
Czas trwania: 40+40= 80 minut w dwóch sesjach.
Materiały:
● Tablica korkowa
● Ołówek
● Taśma klejąca
Etapy realizacji:
● Przeprowadzenie
ćwiczenia
podającego
informację
na
temat
typów
niepełnosprawności.(Ćwiczenie 2)
● Prezentacja informacyjna obejmuje 2 sesje poświęcone ,,rodzajom niepełnosprawności”.

ĆWICZENIE 2
Nazwa ćwiczenia: Znam rodzaje niepełnosprawności
Cel: Zapoznanie uczestników z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Efekty ćwiczenia: Po zakończeniu ćwiczenia, uczestnicy:
● Poznają różne rodzaje niepełnosprawności.
● Będą potrafiły wyjaśnić innym osobom,
niepełnosprawności.

czym

się charakteryzują różne typy

Materiały:
● Tablica korkowa
● Ołówek
● Taśma klejąca
● Nożyczki
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● Koperta
Czas trwania: 30 minut
Etapy realizacji:
● Uczestnicy podzieleni są przez trenera na 5 grup.
● Trener umieszcza na ścianach tyle tablic korkowych ile jest grup, i każdej z nich wręcza
koperty z karteczkami z nazwami rodzajów niepełnosprawności i ich definicjami.
● Trener prosi uczestników o omówienie niepełnosprawności i dopasowanie ich do definicji,
a następnie umieszcza te definicje na tablicy korkowej i rozpoczyna odliczanie czasu. (15 minut)
● Pod koniec wyznaczonego czasu uczestnicy mają jeszcze chwilę na sprawdzenie, w jaki sposób
inne grupy dokonały dopasowania i porównanie ich ze swoim wyborem. (5 minut)
● Pod koniec spotkania uczestnicy tworzą dużą grupę, a trener wyjaśnia definicję każdego
rodzaju niepełnosprawności za pomocą zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi. (5 minut)
● Po podaniu poprawnych definicji, każda grupa ma czas na poprawienie swoich błędów,
następnie ćwiczenie zostaje zakończone. (5 minut)
● W trakcie innych sesji szczegółowo omawia się rodzaje niepełnosprawności w celu
umożliwienia rodzinom dogłębnego ich zrozumienia oraz uzyskania przez stosownych porad.
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RODZAJE NIEPEŁNOSRPRAWNOŚCI
Niepełnosprawny: jest definiowany, jako osoba, która ma trudności w przystosowaniu się do życia
społecznego i zaspokajaniu codziennych potrzeb z powodu utraty umiejętności fizycznych,
umysłowych, duchowych, sensorycznych i społecznych z jakiegokolwiek powodu po urodzeniu lub
wrodzonych i która potrzebuje ochrony, opieki, rehabilitacji, doradztwa oraz usługi wsparcia.
Osoby ze specjalnymi potrzebami są generalnie podzielone na 9 grup.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Niepełnosprawność intelektualna.
Szczególna niezdolność do nauki.
Upośledzenie fizyczne, choroba przewlekła i upośledzenie ortopedyczne
Zaburzenie mowy i języka.
Upośledzenie słuchu.
Upośledzenie wzroku
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
Całościowe zaburzenia rozwojowe.
Uzdolnione i utalentowane dzieci.

1. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA
Są to osoby z brakami i ograniczeniami w koncepcyjnych, społecznych i praktycznych
umiejętnościach adaptacyjnych, które różnią się pod względem funkcji umysłowych. Istnieją trzy
grupy niepełnosprawności umysłowej:
A. Lekka niepełnosprawność intelektualna
Są to osoby z brakami i ograniczeniami w koncepcyjnych, społecznych i praktycznych
umiejętnościach adaptacyjnych, które różnią się pod względem funkcji umysłowych. Osoby te
uzyskują 50-69 punktów w wyniku diagnozy i testów inteligencji.
W jaki sposób można to zauważyć? Co charakteryzuje te osoby?
● Mają trudności z nauką i pracują wolno.
● Ich czas uwagi jest krótki i rozproszony. Wąskie obszary zainteresowania.
● Występuje problem z pamięcią krótkotrwałą. Nie potrafią przejść z pamięci krótkotrwałej do
długotrwałej, mają z tym trudności.
● Osiągają mniejsze sukcesy w nauce, aniżeli osoby z normalnie rozwijające się.
● Mogą wykazywać pewne problemy związane z ich cechami osobistymi, społecznymi
i zachowaniem.
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● Zaburzenia mowy i języka są powszechne.
● Mają problemy ze znalezieniem i utrzymaniem pracy.
● Cechuje ich brak motywacji.
● Niepowodzenie dotyczy głównie czytania, rozumienia i nawiązywania relacji.
● Nie potrafią dokonywać uogólnień.
● Zwykle komunikują się z dziećmi młodszymi od siebie.
● Z powodzeniem wykonują prace rutynowe i mało wyszukane.
● Niepełnosprawności tej nie można zdefiniować, jako choroby, jest ona przewlekła i nie ma na
nią lekarstwa.
● Nie lubią angażować się w nowe środowiska.
● Występują u nich problemy zdrowotne. Częściej chorują.
● Nie są w stanie zadbać o niezbędną higienę osobistą.
● Podążają za liderem w grupie.
● Są obojętni na działania społeczne.
● Unikają przyjmowania odpowiedzialności.
● Łatwiej uczą się fragmentów, aniżeli całości materiału.
● Z uwagi na trudności ze zrozumieniem abstrakcyjnych pojęć, uczą się pojęcia czasu i wyrażeń
liczbowych bardzo późno i z trudnością.
● Nie potrafią łatwo odróżnić podobieństw i różnic między dwiema rzeczami.
● Znajomość słownictwa jest poniżej średniej w porównaniu z ich rówieśnikami.
● Cechują się niską pewnością siebie.
● Mają trudności z przestrzeganiem zasad.
● Nie potrafią rozpoczynać i kontynuować gier.
● Ich niepełnosprawność jest zazwyczaj zauważana w wieku szkolnym.
Sugestie dla Rodziców
● Dziecko powinno być akceptowane takim, jakim jest.
● Nie należy się własnego dziecka wstydzić oraz nie obwiniać go
● Dziecko powinno mieć swój własny pokój.
● W pokoju dziecka muszą znajdować się materiały do pracy.
● Zasady obowiązujące w domu należy ustalić razem z dzieckiem.
● Umiejętności i koncepcje nauczania stosowane w szkole należy powtarzać w domu.
● Oprócz okazywania dziecku zaufania, należy je zachęcać do podjęcia zadań.
● Rodzice powinni być wzorem dla swojego dziecka.
● Dziecko powinno angażować się w działalność wszelkiego rodzaju środowiska społecznego
razem z rodzicami.
● Należy dziecku ograniczyć korzystanie z telewizora i komputera.
● Należy zaplanować spędzanie czasu, organizowanie otoczenia i zajęć z przyjaciółmi oraz
rówieśnikami.
● Zajęcia powinny być dostosowane do poziomu dziecka.
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● Rodzice nie powinni porównywać dziecka z innymi dziećmi oraz rodzeństwem.
● Należy dziecku zlecać proste prace domowe niewymagające znacznych umiejętności.
● Ojciec bezwzględnie musi spędzać czas ze swoim dzieckiem.
● Dzieci powinny mieć możliwość dbania o siebie, sprzątania pokoju i zadbania o rzeczy
osobiste.
● Należy porzucić nadopiekuńczą postawę, która będzie utrudniać rozwój dziecka.
● Rodzice powinni być zawsze w kontakcie ze swoimi nauczycielami.
B. Umiarkowana niepełnosprawność intelektualna
Są to osoby, których poziom inteligencji w wyniku testu inteligencji określa się na poziomie 35-49
punktów. Taka osoba jest określona, jako ktoś, kto wymaga edukacji specjalnej i usług edukacyjnych
wspierających w celu nabycia podstawowych umiejętności akademickich, codziennych i
biznesowych ze względu na ograniczenia funkcji umysłowych oraz koncepcyjnych, społecznych i
praktycznych umiejętności adaptacyjnych.
W jaki sposób można to zauważyć? Co charakteryzuje te osoby?
● Cechuje ich ograniczona koncentracja i zainteresowania.
● Trudności w przestrzeganiu zasad społecznych mogą powodować problemy w życiu
domowym i szkolnym.
● Brakuje im umiejętności rozumienia i uogólniania umiejętności werbalnych.
● Oprócz niepełnosprawności umysłowej mogą wykazywać takie cechy, jak nadpobudliwość,
stagnacja, ogólna niemożność.
● Ze względu na opóźnienie w rozwoju dużych i małych mięśni w porównaniu z rówieśnikami
cechują się opóźnieniem i powolnością ruchów w trakcie zajęć wychowania fizycznego,
pokazów rytmicznych, rzucania i trzymania piłki, trzymania ołówka i wykonywania czynności
wymagających umiejętności manualnych. Dlatego mogą przejawiać zaburzenia zachowania i
adaptacji, a także niepełnosprawność umysłową.
● Z trudnością i opóźnieniem przyswajają materiał.
● Zbyt późno i z trudnością rozumieją abstrakcyjne pojęcia, terminy i definicje.
● Charakteryzują się słabą pamięcią krótkotrwałą.
● Zwykle zaczynają późno mówić.
● Mają trudności z przekazywaniem poznanych informacji.
● Pojęcie czasu rozwija się z opóźnieniem i trudnością.
● W relacjach społecznych zawsze polegają na innych w grupie.
● Nie potrafią z łatwością zaprzyjaźnić się z ludźmi wokół nich. Nie potrafią długo utrzymywać
przyjaźni. Łatwo się obrażają, zrywają przyjaźnie i wolą zostać same.
● Unikają przejmowania odpowiedzialności.
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Sugestie dla Rodziców
● W przypadku zauważenia różnic w cechach rozwojowych dziecka konieczne jest zgłoszenie
się do placówki ochrony zdrowia. Konieczne jest przestrzeganie zaleceń tamtejszego
personelu, odpowiednia dieta i akceptacja dziecka takim, jakim jest.
● Jeśli dziecko jest nadmiernie chronione, pojawia się nieufność; jeśli dziecko będzie poważnie
zaniedbane, pojawią się problemy behawioralne i osobowościowe. Zamiast ciągłego
ostrzegania, że „nie możesz tego zrobić”, bardziej właściwe byłoby skłonienie dziecka do
zrobienia tego, co może, zachęcenie go do osiągnięć.
● Działania, takie jak ukrywanie dziecka, postrzeganie go, jako osoby nieśmiałej lub częste
obwinianie go lub nieprzyjmowanie przeprosin są skrajnie złe.
● Takie dzieci nie mogą uchronić się przed wypadkami i chorobami, w taki sam sposób, jak
zwykłe dzieci. Dlatego też często chorują i ulegają wypadkom. Rodzice powinni być ostrożni
i podejmować wszelkie środki ostrożności.
● Należy zwrócić szczególną uwagę na umiejętności manualne, aby zapewnić tym dzieciom
prawidłowy rozwój mięśni. Na przykład, bardzo pomocne będzie ćwiczenie cięcia papieru
oraz kartonu przy pomocy nożyczek, wbijania gwoździa młotkiem, okopywania ogrodu,
wykonywania różnych przedmiotów z takich materiałów, jak glina i kolorowe błoto. Tego
rodzaju działania oferują wiele możliwości.
● Należy jak najwcześniej nauczyć dziecko takich nawyków jak rozbieranie się, ubieranie,
jedzenie i picie, połykanie.
● Najczęściej te dzieci są zamknięte w sobie i nudzą się. Mają trudności z nawiązywaniem
przyjaźni. Powinny być często zabierane na plac zabaw, co pomoże im w nawiązywaniu
przyjaźni; rodzice również powinni zabierać swoje dzieci na targ, na bazar, na zakupy i do
miejsc spotkań towarzyskich.
● Dziecko powinno mieć możliwość wykonywania czynności, takich jak mówienie, wyrażanie
tego, co myśli i widzi, śpiewanie piosenek i recytowanie wierszy.

C. Poważna niepełnosprawność intelektualna
Zgodnie z wynikami testu inteligencji osoby te uzyskują od 20 do 35 punktów i są zdefiniowane, jako
te, które potrzebują specjalnej edukacji i usług wsparcia, które są kontynuowane przez całe życie, we
wszystkich jego dziedzinach, w tym w nauczaniu umiejętności samoopieki.
W jaki sposób można to zauważyć? Co charakteryzuje te osoby?
● Uczą się późno i z trudnością.
● Łatwo zapominają.
● Krótki czas koncentracji, uwaga łatwo ulega rozproszeniu
● Postrzegają przedmiot po dłuższym czasie.
● Wyrażają swoje emocje w prosty sposób.
● Nie potrafią uogólniać umiejętności i pojęć, których się nauczyli.
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Nie rozumieją pojęć abstrakcyjnych, ale mogą się nauczyć konkretnych zagadnień.
Wolą angażować się w zabawę z młodszymi osobami.
Nie są w stanie angażować się w grę lub utrzymać pracę przez dłuższy czas.
Przejawiają niską pewność siebie.
Mają trudności z przestrzeganiem zasad.
Potrafią nauczyć się prostych umiejętności i pojęć.
Rozumieją proste reakcje i zasady.
Nie potrafią formułować długich i skomplikowanych zdań.
Wyrażają swoją prośbę mową ciała lub dwoma prostymi słowami.
Umiejętności mówienia mogą być niewidoczne.

Oprócz upośledzenia intelektualnego można zauważyć również inne wady, takie jak upośledzenie
słuchu i wzroku.
Sugestie dla Rodziców
● Dziecko powinno być akceptowane takim, jakim jest.
● Nie należy dziecka obwiniać.
● Należ spróbować dostrzec to, co różni dziecko od pozostałych, normalnie się rozwijających.
● Dziecko powinno mieć swój własny pokój, łóżko i szafę na ubrania.
● Dziecko powinno pomagać w prostych pracach domowych.
● Należy przygotować miejsce do gier w domu.
● Dziecko powinno mieć możliwość wykonywania czynności rozwijających mięśnie palców,
takich jak naciąganie koralików na sznurek i zakładanie kółeczek.
● Należy usunąć z otoczenia domowego wszelkie przedmioty, które mogą mu zaszkodzić.
● Rodzice powinni być wzorem, ucząc dziecko pozytywnych zachowań.
● Należy poinformować członków rodziny i krewnym o umiejętnościach, jakich dziecko będzie
się uczyć.
● W miarę ograniczania negatywnych zachowań dziecka, należy o tym informować członków
rodziny i osoby w jej otoczeniu.
● Podczas nauczania umiejętności należy odpowiednio przygotować otoczenie domowe.
● Należy raczej używać twierdzeń pozytywnych, aniżeli negatywnych.
● Rodzice powinni pozostawać w kontakcie z nauczycielem.
● Umiejętności i pojęcia nauczane w szkole należy powtarzać w domu.
● Nie należy eksponować postaw nadopiekuńczych, które niekorzystnie wpływają na rozwój
dziecka.
● W domu dziecko powinno mieć możliwość dbania o siebie, zakładania, zdejmowania
i zbierania własnych rzeczy, spożywania posiłków.
● Aby zaangażować dziecko w życie towarzyskie, należy je zabierać na plac zabaw, do parków
i na wycieczki.
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● Należy stworzyć odpowiednie otoczenie tak, aby dziecko rozmawiało z przyjaciółmi i bawiło
się z rówieśnikami.
● Szkolenie w zakresie korzystania z toalety należy rozpocząć w młodym wieku.
● Podczas nauki korzystania z toalety otoczenie powinno być przygotowane za pomocą
materiałów dostosowanych do potrzeb dzieci, takich jak kolorowe tapety, zabawki, nakładka
na toaletę oraz własny ręcznik dla dziecka.
● Aby dziecko potrafiło zachować higienę osobistą, należy zabrać jego rzeczy i pokazać mu,
gdzie zostały on położone.
2. DZIECI WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEGO WSPARCIA EDUKACYJNEGO
Osoby, które potrzebują specjalnego wsparcia edukacyjnego ze względu na trudności w słuchaniu,
mówieniu, czytaniu, pisowni, skupianiu uwagi lub wykonywaniu operacji matematycznych
występujących w jednym lub kilku procesach zdobywania informacji wymaganych do zrozumienia i
używania języka w mowie lub piśmie
W jaki sposób można to zauważyć? Co charakteryzuje te osoby?
● Mają trudności z czytaniem i pisaniem.
● Może pojawić się opóźnienie w umiejętności czytania. Niedokładnie czytają i zapisują
(zmieniają dźwięki)
● Następuje zamiana liter b-d, p-q, mogą zamieniać cyfry 6-9; trzy mogą interpretować, jako E;
12 jako 21.
● Potrafią pomijać słowa podczas czytania.
● Mogą mieszać kolejność dni, miesięcy, roku, pór roku oraz liter alfabetu.
● Wykazują tendencję do chaotycznego korzystania z zeszytu, ołówka i książek lub gubienia
ich.
● Podczas pisania nie korzystają ze strony w sposób systematyczny, mogą pomijać wiersze
i zostawiać spacje.
● Mogą mieć trudności z nauką tabliczki mnożenia.
● Mogą mieć trudności z dostosowaniem czasu.
● Mogą mieć trudności z określeniem kierunku.
● Mogą mieć trudności z nauką godzin.
● Mogą pomieszać czynności, które należy wykonać w określonej kolejności.
● Mogą mieć problemy z motoryką, ruchem i grami, takimi jak skakanka, łapanie piłki w
porównaniu z rówieśnikami.
● Mogą zakłócać porządek w klasie.
● Mogą być niezdarne lub nadpobudliwe.
● Czas koncentracji może być krótki.
● Mogą mieć trudności z wyrażaniem siebie.
● Mogą mieć problem z zachowaniem porządku.
● Mogą mieć problemy ze swoimi przyjaźniami.
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● Mogą mieć trudności z utrzymaniem pracy ze względu na niskie umiejętności motoryczne.
● Percepcja odległości i głębokości może być słaba.
Sugestie dla Rodziców
● Gdy u dziecka zostaną zauważone szczególne objawy trudności w nauce, należy je zabrać do
specjalisty.
● Rodzice powinni być cierpliwi, wyrozumiali i tolerancyjni.
● Należy traktować swoje dziecko zdecydowanie i konsekwentnie.
● Rodzice powinni postępować zgodnie z tym, co dzieci są w stanie zrobić, a nie z tym, czego
nie mogą.
● Nawiązując bliską współpracę ze szkołą i jej nauczycielami, należy wspólnie podejmować
wszelkie kroki.
● Dzieci powinni zostać skierowane do odpowiednich placówek, aby mogły uzyskać
dodatkowe wsparcie i naukę poza szkołą.
● Należy je wspierać, aby nabrały pewności siebie, kierować się do działań społecznych,
zachęcać je i doceniać ich umiejętności.
● Dzieci powinny mieć możliwość wyrażenia siebie i tego, czym się różnią.
● Biorąc pod uwagę, że każde dziecko rozwija się w innym tempie, nie powinno się stawiać
przed nim wielkich oczekiwań, nie powinno się go do czegoś zmuszać i porównywać
z innymi.
3. UPOŚLEDZENIE FIZYCZNE I CHOROBY PRZEWLEKŁE, UPOŚLEDZIENI ORTOPEDYCZNE
Osoba z niepełnosprawnością ortopedyczną: jest zdefiniowana, jako osoba, która potrzebuje
specjalnej edukacji i wsparcia usług edukacyjnych z powodu deficytu ruchowego wynikającego
z zaburzeń mięśni, szkieletu i stawów w zależności od chorób, wypadków i problemów
genetycznych.
Fizyczne upośledzenie (ortopedyczne) jest definiowane, jako upośledzenie szkieletu (kości), mięśni
i układu nerwowego pomimo wszystkich zabiegów korekcyjnych i wystąpiło z przyczyn
prenatalnych, w momencie urodzenia lub połogu.
Osoby niepełnosprawne fizycznie obejmują osoby dotknięte zaburzeniami ortopedycznymi oraz
osoby z chorobami przewlekłymi.
Upośledzenie ortopedyczne to niewydolność mięśni, szkieletu i stawów w wyniku uszkodzenia
układu nerwowego, chorób i wypadków.
Choroby przewlekłe definiuje się, jako ciągłą opiekę i problemy zdrowotne, które ograniczają udział
człowieka w różnych czynnościach.
W jaki sposób można to zauważyć? Co charakteryzuje te osoby?
● Ich zdolność do samodzielnego poruszania się i koordynacja ruchowa mogą być ograniczone.
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● Boją się ruchu i wolą pozostać bierni. Unikają ruchów, takich jak chodzenie, bieganie
i wspinanie się.
● Może u nich wystąpić prawdopodobieństwo zaburzenia równowagi.
● Mogą się różnić stylem chodzenia.
● Mogą się uskarżać na takie dolegliwości, jak bóle ramion, nóg i stawów.
● Zdolność do samodzielnego działania i koordynacja ruchowa są ograniczone.
● Boją się ruchu i wolą pozostać bierni. Często narzekają na zmęczenie.
● W zależności od stopnia nasilenia niepełnosprawności można również dostrzec trudności
w adaptacji, mówieniu i uczeniu się.
● Widoczne jest niskie poczucie własnej wartości.
● Wspólną cechą wszystkich dzieci niepełnosprawnych fizycznie jest ograniczenie ruchowe, co
uniemożliwia im normalne funkcjonowanie.
● Większość dzieci niepełnosprawnych ruchowo wymaga wizyty lekarskiej lub często
przebywa w domu z powodu chorób. To powoduje problemy w szkole wynikłe z częstej
nieobecności. Nawet, jeśli reprezentują normalny poziom inteligencji, z powodu zaistniałej
sytuacji nie odnoszą znaczących sukcesów w szkole.
Sugestie dla Rodziców
● Ważne jest, aby w odpowiednim czasie uzyskać prawidłową diagnozę.
● Kiedy problem zwichnięcia stawu biodrowego zostanie wcześnie zdiagnozowany, można go
leczyć w ciągu kilku miesięcy. Jednak diagnoza w późniejszym wieku może powodować
problemy z chodzeniem przez całe życie.
● Środowisko domowe i pomieszczenie powinny być odpowiednio przygotowane.
● W toaletach powinny znajdować się uchwyty, a wysokość zlewu powinna być dostosowana
do wzrostu osoby.
● Długość łóżka i uchwyt należy ustawić tak, aby osoba mogła wstać i położyć się.
● Oprócz pracy wykonywanej z fizjoterapeutą konieczne jest powtarzanie ćwiczeń w domu
w zaprogramowany sposób.
● Znajomość niepełnosprawności dziecka i jej charakterystyki jest ważna, ponieważ można mu
pomóc mu w sytuacjach, w których może doświadczać trudności.
● Należy wspierać te umiejętności, które dziecko może wykonać przy pomocy opiekuna.
● Należy korzystać z urządzeń dostarczonych przez lekarza i fizjoterapeutę.
● Należy dziecku zapewnić możliwość normalnego uczęszczania do szkoły.
● Należy dziecku zapewnić możliwość funkcjonowania w środowisku społecznym i warunkach
domowych w jak najmniejszym stopniu uzależnienia od pomocy innych osób.
4. ZABURZENIA MOWY I JĘZYKA
Dzieci z zaburzeniami językowymi i trudnościami w mówieniu to osoby, które mają upośledzenie
płynności, rytmu, tonu, nacisku, fonemów, artykulacji i znaczenia mowy. Trudności z językiem
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i mową to zakłócenia i zaburzenia występujące z dowolnego powodu iw jakimkolwiek wymiarze
w komunikacji werbalnej między osobami.
W jaki sposób można to zauważyć? Co charakteryzuje te osoby?
● Opuszczają lub pomijają dźwięki. Na przykład: "oor" zamiast "door"
● Mogą dodać lub usunąć ten sam dźwięk lub inny dźwięk obok słowa. Na przykład, "shour"
zamiast "hour".
● Potrafią wypowiadać słowa zastępując literę. Na przykład: ‘’bar” zamiast ‘’car”.
● Potrafią przedłużać dźwięki. Na przykład: ‘’u-u-u-u-uncle’’
● Potrafią powtarzać słowa i sylaby. Na przykład ‘’no-no-way’’
● Potrafią używać mimowolne gesty i mimikę podczas mówienia oraz akcentować słowa na
różne sposoby.
● Ich mowa może być ograniczona i może obejmować wąski zasób słownictwa.
● Mogą wyrażać swoje życzenia i uczucia uderzając w przedmioty.
● Głos może być mocny lub słaby, ale może różnić się tonem.
● Zamiast wyrażać swoją prośbę werbalnie, mogą używać gestów, mimiki lub innych znaków.
Sugestie dla Rodziców
● Aby być dobrym wzorem, rodzice powinni mówić jasno, powoli i z uwagą.
● Nie należy nalegać, gdy dziecko nie mówi poprawnie. W przypadku braku odpowiedzi należy
unikać komentowania.
● Należy słuchać dziecka cierpliwie i z zainteresowaniem.
● Podczas rozmowy należy posługiwać się mimiką wyrażającą mowę ciała.
● Należy stworzyć warunki do mówienia podczas zabawy.
● Nie należy rozmawiać z inną osobą na temat zaburzeń mowy w sytuacji, w których dziecko
może to słyszeć.
● Dzieci z wędzidełkiem podjęzykowym wymagają leczenia przez lekarza.
● Należy zachęcać dzieci do rozmowy przy pomocy książek obrazkowych od najmłodszych
lat.
● Kiedy dzieci wypowiadają się, nie powinniśmy przerywać ich rozmowy, poprawiać ich
błędów oraz zniechęcać ich.
● Nie należy krytykować ich sposobu mówienia, a także nie należy ich prosić o skorygowanie
wypowiedzi w przypadku niepoprawnego wypowiadania się.
● Chłopcy zaczynają mówić później, niż dziewczęta. Jeśli chłopcy nie mówią do 3 roku życia,
należy udać się do specjalisty.
● Rodzice nie powinni pozwalać swoim małym dzieciom oglądać telewizji tak często, jak to
możliwe.
● Nie należy wzmacniać dziecięcej mowy.
● Kiedy dziecko mówi nie należy uzupełniać, ani przerywać jego wypowiedzi.
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● Niepokój rodzica wywołany problemami związanymi z mową dzieci nie powinien być
przenoszony na dziecko.
● Rodzice nie powinni mówić w różnych dialektach i z różnym akcentem.
5. UPOŚLEDZENIA SŁUCHU
Jest to sytuacja, w której na wyniki edukacyjne i przystosowanie społeczne jednostki negatywnie
wpływa na trudności w przyswajaniu mowy, posługiwaniu się językiem i komunikacją wynikające
z częściowej lub całkowitej niewydolności słuchu.
W jaki sposób można to zauważyć? Co charakteryzuje te osoby?
● Mogą nie być w stanie zauważyć nagłych zmian dźwięku.
● Mogą reagować obojętnie na hałas pojazdów mechanicznych.
● Może wystąpić opóźnienie w rozwoju mowy.
● Mogą nie reagować na swoje imię, gdyż woła ich z tyłu.
● Mogą być obojętni na dźwięki z odtwarzaczy muzycznych, takich jak kaseta radiowa itp.
● Mogą nie reagować na dyskusje w klasie.
● Mogą wymagać powtórzenia niektórych wypowiedzianych słów.
● Mogą słuchać osoby mówiącej, podpierając ucho jedną ręką lub nachylając się w stronę
mówiącego.
● Mogą słuchać patrząc na twarz mówcy.
● Mogą używać wielu gestów i mimiki, aby wyrazić swoje prośby.
● Mogą źle zrozumieć instrukcje.
● Mogą popełniać błędy podczas pisania dyktanda.
● W porównaniu do swoich rówieśników mogą z osiągać sukcesy z opóźnieniem.
● Mogą mieć trudności z czytaniem.
● Mogą nieustannie mówić lub milczeć.
Sugestie dla Rodziców
● Powinni rozmawiać naturalnie, nie zmieniając wyrazu twarzy, bez podniesionego głosu.
● Należy unikać komunikowania się poprzez dotykanie lub wskazywanie, a komunikacja
z dzieckiem powinna odbywać się w ustalony sposób, ponieważ może ono korzystać ze
szczątkowego słuchu.
● Jeżeli dziecko robi coś, czego nie powinno, należy jest je ostrzec, mówiąc ,,nie”. Jeżeli nie
rozumie ono werbalnego ostrzeżenia, należy uświadomić je, że robi coś niewłaściwego
przyjmując odpowiedni wyraz twarzy.
● Środowisko naturalne powinno stanowić codzienne źródło inspiracji, aby dziecko z ubytkiem
słuchu mogło zacząć mówić.
● Nie należy zmuszać dziecka z ubytkiem słuchu do mówienia, ale należy stworzyć mu potrzebę
mówienia. Zmuszanie dziecka do mówienia może być dla niego frustrujące.
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● Z powodu upośledzenia słuchu młodzi ludzie mogą mieć trudności w nawiązywaniu
przyjaźni, jednak będą niechętnie korzystać z aparatów słuchowych. Tego rodzaju problemy
można przezwyciężyć dzięki bliskiej i szczerej komunikacji z dzieckiem.
6. UPOŚLEDZENIE WZROKU
Jest to stan, w którym częściowe lub całkowite osłabienie ostrości wzroku wpływa na wyniki
edukacyjne i przystosowanie społeczne.
W jaki sposób można to zauważyć? Co charakteryzuje te osoby?
● Mogą przecierać oczy i widzieć zamazane przedmioty.
● Podczas pracy z przedmiotami w pobliżu oczu mogą zmarszczyć brwi i czuć się niepewnie.
● Mogą być bardziej wrażliwi na światło niż zwykle.
● Mogą narzekać na pieczenie oczu, przy czym oczy mogą być wodniste.
● Mogą mróżyć oczy.
● Mogą narzekać na bóle głowy, zawroty głowy, niewyraźne i podwójne widzenie podczas
pracy z obiektami znajdującymi się w pobliżu oczu.
● Mogą często się potykać i nie widzieć małych przeszkód podczas chodzenia.
● Mogą trzymać książki lub małe zabawki blisko oczu.
● Patrząc daleko lub blisko, mogą odczuwać napięcie w całym ciele i marszczyć twarz.
● Mogą nie być w stanie rozpoznać kolorów, ich pismo mogą być pochylone i dezorientujące.
Sugestie dla Rodziców
● Od urodzenia należy sprawdzić zmysł wzroku dziecka i leczyć każdy problem, zwłaszcza
w przypadku wystąpienia zaćmy.
● Szczególną uwagę należy zwrócić na dziecko, które trzyma materiały blisko oczu.
● Jeśli dziecko w ogóle nie widzi, umiejętności i pojęć należy go uczyć ustnie lub robić to razem
z nim.
● Jeśli dziecko widzi bardzo niewiele, należy go uczyć umiejętności i pojęć, korzystając z jego
wzroku.
● Dzieci powinny mieć możliwość samodzielnego wykonywania tych czynności.
● Na każdym kroku należy uczyć dziecko tylko jednej umiejętności lub części tych
umiejętności.
● Kiedy umiejętność jest wykonywana, należy dziecko nagrodzić.
● Dzieci powinny uczestniczyć w różnych sytuacjach towarzyskich w różnym otoczeniu.
● Należy używać dużych książek drukowanych lub książek obrazkowych.
● Pokój dziecka i jego meble powinny być dobrane w sposób właściwy i odpowiedni.
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7. ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI (ADHD)
Deficyt uwagi jest zaburzeniem rozwojowym z wyraźnymi cechami nadpobudliwości, agresywności
i impulsywności oraz z trudnościami w utrzymaniu i wykonywaniu czynności i zadań oraz z
wyraźnymi problemami wynikającymi z tych cech (Öktem, 2009).
W jaki sposób można to zauważyć? Co charakteryzuje te osoby?
● Mogą wykazywać nadmierną ruchliwość fizyczną, nie przestają się wiercić na krześle, nawet
po upomnieniu.
● Może ich charakteryzować niski poziom koncentracji, kiedy coś wykonują nie potrafią skupić
uwagi przez dłuższy czas.
● Mogą wydawać rytmiczne dźwięki uderzając, dotykając miejsc, w którym się znajdują.
● Można łatwo rozproszyć ich uwagą. Mogą mieć trudności z ukończeniem rozpoczętych
wcześniej zadań.
● Mogą popełniać nieostrożne błędy i mieć trudności ze zwracaniem uwagi na szczegóły.
● Mogą mieć trudności z uczestniczeniem w zajęciach przez długi czas, wysłuchaniem
materiału i oraz wykazują się brakiem umiejętności uogólniania.
● Mogą wykazywać zachowanie przejawiające się we wspinaniu się na wszystkie obiekty,
przedmioty, wpadaniu na wszystko.
● Brakuje im umiejętności przewidywania konsekwencji swoich działań.
● Mogą głośno rozmawiać, krzyczeć i przeszkadzać innym w wykonywaniu swojej pracy.
● Mogą mieć trudności z wykonywaniem czynności zgodnie ze wskazówkami.
● Mogą występować zachowania polegające na chodzeniu po przedmiotach, wpadaniu na
wszystko.
● Mogą przejawiać skłonności do wagarowania, uciekania z domu.
● Mogą nie kontrolować swoich zachowań, nie przyznawać się do błędów, mogą zrzucić winę
i unikać dokonania samokrytyki.
● Przy prawidłowych odpowiedziach na pierwsze pytania w testach i egzaminach, liczba
błędnych odpowiedzi na ogół wzrasta po 5-6 pytaniach.

Sugestie dla Rodziców
● Granice dziecka muszą zostać zaakceptowane.
● Dzieci powinny być ukierunkowane na takie czynności, jak bieganie i skakanie, które
wymagają dużej energii.
● W stosunku do dzieci należy używać krótkich, jasnych i wyraźnych poleceń.
● Rodzice powinni współpracować ze swoimi trenerami.
● Pozytywne zachowania należy podkreślać, jednocześnie eliminując negatywne zachowania.
● Należy ustalić razem z dzieckiem zasady, jakie powinny obowiązywać w domu.
● Ustalone zasady należy stosować zawsze i wszędzie.
● Należy wykonywać czynności, takie jak wyszukiwanie i dopasowywanie, które zwiększą
zakres uwagi dziecka.
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● Reakcje typu „zły chłopiec” z najbliższego otoczenia nie powinny być kontynuowane
w domu.
● Należy regularnie zabierać dzieci w ulubione miejsca, tam gdzie mogą miło spędzać czas.
8. CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJOWE
Najbardziej podstawową cechą Całościowych Zaburzeń Rozwojowych jest trudność
w komunikowaniu się, a co za tym idzie, osłabienie relacji społecznych. Różnice rozwojowe mogą
występować od okresu niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa, tj. brak kontaktu wzrokowego, nie
spoglądanie, gdy ktoś zwraca się do nich po imieniu, nie wskazywanie przedmiotów palcem
wskazującym lub patrzenie na palce, kiedy wskazuje kierunek, trzymanie się z daleka, brak chęci do
nawiązania relacji z przyjaciółmi. Inną cechą całościowego zaburzenia rozwojowego jest opóźnienie
w rozwoju języka lub brak możliwości zdobycia umiejętności językowych w ogóle. Kiedy oceniamy
rozwój umysłowy tych dzieci, widzimy, że ich wyniki IQ różnią się między sobą. Zdolności
umysłowe dzieci, u których zdiagnozowano wszechstronne zaburzenia rozwojowe, wahają się od
najcięższego upośledzenia umysłowego do uzdolnień. Istnieje pięć typowych zaburzeń
rozwojowych:
Autyzm
Jest to najbardziej znane i powszechne zaburzenie rozwojowe. Od 6. miesiąca życia zaczynają
pojawiać się symptomy: nie powtarzanie sylab (ba-ba-ba, da-da-da, ma-ma-ma), brak kontaktu
wzrokowego z rodzicami podczas interakcji, brak uśmiechu w odpowiedzi na śmiech rodziców.
W późniejszych okresach obserwujemy, że nie reagują na zabawę w chowanego, nie naśladują
dźwięków będącym przygotowaniem do mowy, nie próbują się porozumiewać, nie reagują na dźwięk
swojego imienia. Oprócz tego można zaobserwować, że niektóre ruchy ciała są powtarzalnymi
zachowaniami. (Klaskanie w dłonie, stukanie stopami, potrząsanie głową, itp.) Jednakże nie jest to
warunek postawienia diagnozy. Podczas gdy wiele dzieci z autyzmem wykonuje te powtarzalne
ruchy, niektóre mogą w ogóle tego nie robić. Mogą wykazywać takie zachowania, jak
demonstrowanie różnych zainteresowań, nadmierna obsesja na punkcie pewnych tematów, obsesyjna
zabawa przedmiotami niebędącymi zabawkami. Niektóre z nich są bardziej rozwinięte emocjonalnie.
Łatwo wpadają w rozdrażnienie i reagują ekspresyjnie na głośne dźwięki, zapachy i bodźce
dotykowe.
Zespół Aspergera
Chociaż osoby z Zespołem Aspergera nie wykazują poważnych deficytów poznawczych i anomalii
w rozwoju języka, w przeciwieństwie do autyzmu, jednak doświadczają problemów związanych
z autyzmem w zakresie rozwoju społecznego i budowania relacji. Dzieciom tym brakuje zdolności
dostrzegania wskazówek w komunikacji społecznej i interpretowania sytuacji społecznych.
Wykazują postawę egocentryczną i wykluczają się z rytmu codziennego życia. Chociaż chętnie
przebywają z przyjaciółmi i wykazują zainteresowanie komunikacją społeczną, trudno im odnieść
sukces w tych obszarach. Jest to konsekwencja doświadczania trudności ze zrozumieniem języka
niewerbalnego, przez co nie potrafią elastycznie reagować. Mają trudności z odnalezieniem się
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w zależności od wydarzeń i wykazywaniem pożądanych zachowań społecznych. Dzieci te
przejawiają różne zainteresowania: samochody, polityka, wojna, mechanika itp. Posiadają dogłębną
wiedzę dotyczącą tych zagadnień i potrafią nieustannie rozmawiać na te tematy. Po jakimś czasie
takie zachowanie może doprowadzić do ich wykluczenia z grupy społecznej, ponieważ nie reagują
na życzenia pozostałych osób i są gotowi rozmawiać tylko o swoich zainteresowaniach. Niektórzy
mogą mieć wybitne talenty w takich dziedzinach, jak matematyka, muzyka, sztuka i historia.
W przeciwieństwie do dzieci z autyzmem lubią rozmawiać, ponieważ mają przeciętne lub
ponadprzeciętne zdolności umysłowe i językowe. Z tego powodu nie są diagnozowani dostatecznie
starannie przed rozpoczęciem szkoły.
Zaburzenie Retta
W przeciwieństwie do autyzmu, we wczesnych stadiach zaburzenia Retta nie obserwuje się żadnych
zaburzeń rozwojowych. Jednak w okresie pomiędzy 5 a 48 miesiącem zauważa się zahamowanie
przyrostu główki dziecka. Innym ważnym objawem są mniejsze dłonie i stopy. Obserwuje się
powtarzające się ruchy dłoni. Osoby dotknięte tym zaburzeniem doświadczają upośledzenia funkcji
poznawczych. Występuje znaczne opóźnienie w komunikacji społecznej, koordynacji ciała i języka.
Zaburzenie dezintegracyjne w dzieciństwie
To zaburzenie, opisane po raz pierwszy przez austriackiego pedagoga Theodore'a Hellera w 1908
roku, jest również nazywane zespołem Hellera lub psychozą dezintegracyjną. Podczas gdy
w pierwszych latach obserwuje się normalny rozwój, zauważalna utrata umiejętności językowych,
motorycznych i społecznych zaczyna się w wieku 2-4 lat. Niektóre dzieci informują o doznawanych
halucynacjach. Dzieci uczące się korzystania z toalety mogą nagle doświadczać problemów
z utrzymanie moczu. Może nastąpić pogorszenie umiejętności związanych uczestniczeniem
w zabawach. Do tej pory nie znaleziono przyczyny występowania tej sytuacji.
Powszechne zaburzenie rozwojowe niewyszczególnione inaczej (PDD-NOS)
Ta kategoria jest lepiej znana, jako „nietypowy autyzm”. Diagnozę tę otrzymują dzieci, które nie
w pełni spełniają kryteria diagnostyczne autyzmu, ale mają wiele objawów autyzmu. Występują
zaburzenia komunikacji, dziwne zachowania i dojrzałość emocjonalna, która nie jest adekwatna do
wieku dziecka.
9. UZDOLNIENI I UTALENTOWANI
Są to dzieci, które osiągają lepsze wyniki niż ich rówieśnicy pod względem inteligencji,
kreatywności, sztuki, zdolności przywódczych lub określonych dziedzin akademickich i które
potrzebują zadań lub zajęć, których szkoła nie może zapewnić, aby mogły takie umiejętności
rozwinąć. Dzieci te zwykle wyprzedzają swoich rówieśników we wszystkich aspektach rozwoju,
mają bogate słownictwo, potrafią przez długi czas skupić uwagę na przedmiocie, wcześnie zacząć
chodzić i mówić oraz nauczyć się czytać.
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MODUŁ 2
UŚWIADOMIENIE
SOBIE
NIEPEŁNOSRAWNOŚCI
WŁASNEGO
DZIECKA
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UŚWIADOMIENIE SOBIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SWOJEGO DZIECKA
Czas trwania modułu: 120 minut
Liczba sesji: 2
Cel: Celem tego modułu jest: akceptacja własnego niepełnosprawnego dziecka przez rodzinę,
uzyskanie informacji o cechach rozwojowych ich dziecka.
SESJA 1
Cele:
● Członkowie grupy mogą wyrażać swoje uczucia i przemyślenia.
● Rozwijanie umiejętności wspólnego podejmowania decyzji.
● Informowanie rodzin o przebiegu procesu akceptacji ich niepełnosprawnych dzieci.
Czas trwania: 60 minut
Materiały:
● Komputer
● Głośnik
● Projektor
● Ołówek
● Papier
Etapy realizaji:
● Trener krótko przypomina uczestnikom Moduł 1.
● Pobieżnie omawia treści przedstawione w Module 2.
● Przeprowadza Ćwiczenie 1.
● Przeprowadza Ćwiczenie2.
● Następnie uczestnicy czytają tekst ,,Witamy w Holandii” i wymieniają się uwagami na jego
temat.
● Na koniec omówiono materiał dotyczący poziomów akceptacji rodzin z dziećmi
niepełnosprawnymi.
ĆWICZENIE 1
Nazwa ćwiczenia: Wakacje
Cel: Interakcja wewnątrzgrupowa, kontakty towarzyskie
Czas trwania: 15 minut
Etapy realizacji:
● Grupa stoi. Trener podaje następujące instrukcje; „A teraz wyobraź sobie, że jedziesz na
wakacje, jakie wakacje wybrałbyś; wakacje w górskiej wiosce ze spacerem? Czy będzie to
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5- gwiazdkowy ośrodek wypoczynkowy? Wycieczka kulturalna do obcego kraju? ”itd. (jeśli
grupa liczy wiele osób, można zwiększyć liczbę przykładów).
● Po tym poleceniu trener wskazuje uczestnikom róg pokoju, tak, aby osoby, które wybrały tę
samą opcję, stanęły w tym miejscu. Grupa gromadzi się w rogach pomieszczenia.
● Uczestnicy rozmawiają między sobą, dlaczego wybrali ten zakątek, ten typ wakacji (można
to również uznać za zajęcie integracyjne).
● Następnie uczestnicy dzielą się ze sobą przemyśleniami w trakcie dyskusji, którą prowadzą
w większej grupie.
ĆWICZENIE 2
Nazwa ćwiczenia: Hikaye Tamamlama
Cel:
● Wyrażanie własne uczuć i myśli przez uczestników grupy.
● Rozwijanie umiejętności wspólnego podejmowania decyzji.
Czas trwania: 10 minut
Etapy realizacji:
● Członkowie grupy zapoznają się z treścią informacji przedstawionej w historii.
● Instruktor informuje ich: „Chciałbym, abyście dokończyli historię, którą przed chwilą
usłyszeliście”.
● Instruktor dzieli uczestników na dwie grupy, a członkowie każdej z nich odpowiadają na
poniższe pytania. Liderzy grup dzielą się odpowiedziami z pozostałymi uczestnikami
ćwiczenia.
1. Grupa: Jak Twoja matka zareagowała w tej sytuacji?
2. Grupa: Jak zareagował Twój ojciec?
● Grupy mają 5 minut na uzupełnienie historii. Kiedy czas na zadanie dobiega końca, liderzy
grup czytają, co napisali uczestnicy i dzielą się tym z pozostałymi osobami.

Tekst zadania
Fabuła:
Ayşe i Ali są szczęśliwym małżeństwem od 7 lat. Ayşe jest gospodynią domową. Ali pracuje, jako
urzędnik państwowy w instytucji rządowej. Ayşe i Ali bardzo chciały mieć dziecko. Kiedy
otrzymali wiadomość o ciąży Ayşe, byli bardzo szczęśliwi i byli przekonani, że od tej chwili ich
życie zmieni się na lepsze. Podczas dziewięciu miesięcy ciąży Ayşe paliła i nie zwracała uwagi na
to, co jadła. Chodziła na regularne badania i urodziła dziecko. Lekarz wspomniał, że dziecko w
trakcie podczas porodu nie miało tlenu, co może spowodować jego ułomność. Ayşe i Ali zbytnio
nie przejmowali się tym ostrzeżeniem. Wszystko wydawało się normalne. Dziecko bardzo
uszczęśliwiło rodziców, którzy z wielką miłością i entuzjazmem wychodzili naprzeciw potrzebom
maluszka, jednak po jakimś czasie zdali sobie sprawę, że maluch nie wykazuje swoich cech
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rozwojowych. Nie potrafi trzymać głowy pionowo, nie może nawiązać kontaktu wzrokowego, nie
podąża wzrokiem za głosem, i coraz częściej płacze. Ayşe i Ali zabierają dziecko do lekarza na
kontrolne badanie, ponieważ lekarz wspomniał o podejrzeniu, że może to oznaczać
niepełnosprawność. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań lekarz rozpoznaje u dziecka
rozpoznaje porażenie mózgowe….

● Po tym, jak grupy podzieliły się odpowiedziami, trener czyta poniższy tekst i na jego podstawie
inicjuje dyskusję.
WITAJCIE W HOLANDII
Często pytają mnie, jak to jest wychowywać niepełnosprawne dziecko. Oto ja. Uczucie, którego
doświadczasz, gdy zdajesz sobie sprawę, że będziesz mieć dziecko, to tak, jak opracowanie dobrego
planu podróży do Włoch. Kupujesz wiele książek i broszur o Włoszech i zaczynasz kreślić świetne
plany. Koloseum, posąg Dawida autorstwa Michała Anioła oraz Gondole w Wenecji. Możesz nawet
nauczyć się paru słów po włosku. Wszystko to jest bardzo ekscytujące. Po miesiącach czekania
nadchodzi ten dzień. Pakujesz swój bagaż i ruszasz w drogę. Po kilku godzinach podróży samolot
ląduje na lotnisku. Stewardessa mówi przez mikrofon: „Witamy w Holandii”. Holandia? Pytasz.
„Dlaczego Holandia? Kupiłam bilet do Włoch. Muszę jechać do Włoch. Marzyłam o wyjeździe do
tego kraju przez całe życie”. Ale zmienili trasę lotu. Wylądowałaś w Holandii i musisz tam pozostać.
Najważniejsze jest to, że nie zostawili Cię w strasznym, obrzydliwym i brudnym miejscu, w samym
środku głodu i chorób. Po prostu jesteś w innym miejscu. Musisz, więc wyjść i kupić nowe broszury
i książki oraz nauczyć się zupełnie nowego języka. I musisz poznać ludzi, o których wcześniej nic nie
wiedziałaś. Miejsce, do którego się wybierasz, jest po prostu innym miejscem. Życie tam toczy się
wolniej niż we Włoszech. Nie jest tak imponujące jak Włochy. Ale po dłuższym pobycie tam
wstrzymujesz oddech i rozglądasz się dookoła. I… zauważasz holenderskie młyny. I… tulipany.
Holandia ma nawet Rembrandta. Jednak wszyscy Twoi znajomi, jeżdżą do Włoch. Zawsze
opowiadają o tym, jak cudownie tam spędzili czas. I tak przez całe życie: „Tak, ja też tam powinnam
pojechać. Mam taki sam plan” mówisz. Dlatego ból, który odczuwasz, nigdy nie ustaje. Ponieważ
sen, który utraciłeś, jest bardzo ważnym snem. Jednak, jeśli spędzisz całe życie w smutku, ponieważ
nie mogłaś pojechać do Włoch, nie będziesz mogła cieszyć się pięknem Holandii.
Emily Perl Kingsley
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PROCES AKCEPTACJI NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA
Każda rodzina, która oczekuje dziecka ma marzenia, przy czym prawdopodobieństwo, że na świat
przyjdzie dziecko niepełnosprawne nie jest w ogóle brane pod uwagę. Wszystkie przygotowania
prowadzone są pod kątem normalnego dziecka. Poza rodzicami, oczekiwania wszystkich członków
rodziny są takie same. Wiele rodzin przed urodzeniem dziecka ma niewielką wiedzę na temat
niepełnosprawności. Dlatego też, jedną z największych obaw wielu rodzin w okresie prenatalnym
jest możliwość pojawienia się dziecka niepełnosprawnego. Z tego powodu rodziny wyrażają swoje
oczekiwania słowami takimi, jak „ważne jest jego zdrowie, a nie płeć”.
Narodziny dziecka oddziałują na rodzinę pod wieloma względami, strukturalnie, rozwojowo
i funkcjonalnie. Szczęście i radość z narodzin dziecka chroni rodziny przed negatywnymi skutkami
tych zmian. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne, intensywny żal może zastąpić radość i szczęście.
Wraz z narodzinami takiego dziecka rodzina wchodzi w bardzo złożony stan psychiczny.
Etapy procesu zaakceptowania przez rodziny niepełnosprawności dziecka
Etap 1: szok, zaprzeczenie, smutek i depresja;
Etap 2: mieszane emocje, poczucie winy, złość, wstyd;
Etap 3: Szukanie wszelkiej możliwej pomocy, zgoda, zaakceptowanie sytuacji i przystosowanie się
do nowych warunków, akceptacja i postępowanie zgodnie z nowymi warunkami.
Etap 1
Szok: Pogrążeni w rozpaczy rodzice nie mogą zaakceptować wydarzenia. Zwłaszcza matka przeżywa
prawdziwą tragedię, nieustannie płacząc. Ta faza szoku może trwać krótko lub długo. Na tym etapie
rodzic całkowicie porzuca interakcję z najbliższym otoczeniem.
Zaprzeczanie: Niektórzy rodzice nie akceptują tej sytuacji, poszukując pomocy u wielu ekspertów,
szukając lekarstw i mając nadzieję, że ich dzieci będą zdrowe. Zaprzeczenie, jako forma ochrony
wynika ze strachu przed nieznanym i niepewności, co do tego, jak ich dziecko poradzi sobie
w przyszłości. Na tym etapie rodzice mają trudności z wyrażaniem swoich uczuć.
Żal i depresja: jest to reakcja, której trzeba doświadczyć, stanowi ona, bowiem, krok w kierunku
uświadomienia sobie prawdy. Jednak w niektórych rodzinach nadmierny smutek i depresja mogą
trwać przez całe życie. W tym okresie rodziny minimalizują swój kontakt z otoczeniem i tęsknią za
normalnymi dziećmi. Mimo wszystkich wysiłków rodzina zdaje sobie sprawę, że niepełnosprawność
ich dzieci nie zniknęła; czują się bezradni, doświadczając intensywnego uczucia żalu i smutku.
Etap 2:
Mieszane emocje: uczucie miłości i złość istnieją obok siebie. Doświadczając takich emocji, rodziny
albo poświęcają się swoim niepełnosprawnym dzieciom, albo je odrzucają. Nie akceptując
rzeczywistości niepełnosprawnego dziecka, chcą od niego więcej, niż może ono dokonać. Mogą także
zaspokajać fizyczne potrzeby dziecka, ignorując jego potrzeby emocjonalne.
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Poczucie winy: ze wszystkich uczuć, z jakimi zmagają się rodzice, poczucie winy jest
prawdopodobnie najtrudniejsze do przezwyciężenia. Rodziny myślą, że to one spowodowały
niepełnosprawność u dziecka w taki czy inny sposób i że są w jakiś sposób karani za swoje przeszłe
błędy. Mogą zadawać sobie pytanie, „Dlaczego nam się to przytrafiło?”, snując najdziwniejsze
domniemania, co mogło spowodować niepełnosprawność dziecka.
Gniew: Gniew jest ważną przeszkodą dla rodzin, aby w pełni zaakceptować swoje niepełnosprawne
dzieci. Szukają odpowiedzi na następujące pytania, „Dlaczego to mi się przydarzyło? Dlaczego nam
się to przytrafiło?”. Zaczynają też obwiniać siebie, kierując swoje uczucie złości na ekspertów,
nauczycieli, terapeutów.
Wstyd: Rodziny postrzegają niepełnosprawność swojego dziecka, jako własną. Z tego powodu
niektórzy rodzice nie chcą wychodzić z dzieckiem na zewnątrz i często wolą zostać w domu. Często
próbują poradzić sobie z uczuciem odrzucenia, litości i dziwnymi uczuciami, które społeczeństwo
okazuje tym dzieciom.

Etap 3:
Szukanie wszelkiej możliwej pomocy
Pogodzenie: W tym okresie rodzina szuka sposobów na usunięcie upośledzenia dziecka. Dla rodziny
ważne jest, aby dziecko stało się normalne. Rodzina może zwracać się do każdego, kto da jej nadzieję,
że tak się stanie. Może to być lekarz, ekspert, ktoś, kto ma magiczne moce, a nawet Bóg. Często
chodzi o to, że „jeśli wyleczysz moje dziecko, ja też…”. Wędrówka od drzwi do drzwi jest odbiciem
poczucia winy i bezradności.
Zaakceptowanie sytuacji i przystosowanie się do nowych warunków: Rodzina próbuje teraz
realistycznie pomyśleć o tym, co może zrobić dla swojego dziecka, a także nawiązać bardziej
efektywne i produktywne relacje z dziećmi. Oczywiście jest to ściśle związane z pozytywnym
podejściem i komunikacją członków rodziny. Niektóre rodziny wspierają się nawzajem, podczas gdy
inne mogą się od siebie oddalić.
Akceptacja i postępowanie zgodnie z nowymi warunkami: Kiedy rodziny doświadczają tych
emocji, uczą się o sobie i swoich dzieciach. W ten sposób zaczynają akceptować nie tylko swoje
dzieci, ale także własne słabości i mocne strony. Wiele rodzin twierdzi, że ich doświadczenia
doprowadziły ich do dojrzałości oraz tego, że lepiej rozumieją wartość życia. Chociaż etapy, przez
które przechodzą rodzice z niepełnosprawnym dzieckiem, wykazują pewne podobieństwa, rodzice
mogą czasami przechodzić między tymi etapami lub utknąć na którymś z nich.
Emocje rodzeństwa i ich postawy:
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Gniew, zazdrość, wrogość, poczucie winy, żal, strach, wstyd, odrzucenie, akceptacja i harmonia.
Czynniki wpływające na reakcje rodziny:
Zdolność rodziny do radzenia sobie z problemem, struktura społeczna i kulturowa rodziny, cechy
osobowościowe rodziców, stopień bliskości i wzajemnego wsparcia małżonków, harmonia
małżeńska rodziców, przekonania religijne, charakterystyka najbliższego otoczenia i społeczeństwa,
poziom społeczno-ekonomiczny członków rodziny, czynniki lekarskie m.in. sposób wyjaśniania
problemu, płeć dziecka, rodzaj i stopień niepełnosprawności. Jednocześnie ważna jest również jakość
i wielkość wsparcia, jakie społeczeństwo i państwo mogą zapewnić tym dzieciom i ich rodzinom.
SESJA 2
Cele:
● Rodziny uzyskają informację dotycząca cech rozwojowych swoich dzieci.
Czas trwania: 60 minut
Materiały:
● Komputer
● Głośnik
● Projector
Etapy realizacji:
● Trener przeprowadzi prezentację, korzystając z informacji podanych poniżej.
Wprowadzenie
Twoje niepełnosprawne dziecko nie zawsze nim pozostanie i w miarę upływu czasu, jego potrzeby
będą się zmieniać. W tej części zostaną przedstawione ogólne informacje na temat dorastania i
młodości Twojego niepełnosprawnego dziecka.
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CHARAKTERYSTYKA ROZWOJOWA DZIECKA W OKRESIE DOJRZEWANIA
1. Co to jest okres dojrzewania?
Podobnie jak wszystkie normalnie rozwijające się dzieci, dzieci upośledzone umysłowo przechodzą
okres dojrzewania.
Okres dojrzewania to okres rozwojowy, który przechodzi od początku wspomnianego okresu wraz z
końcem okresu dzieciństwa do fizjologicznej dorosłości w procesie rozwoju jednostki. Z
fizjologicznego punktu widzenia ten okres łączy się z miesiączką i wzrostem piersi u dziewcząt;
u mężczyzn jest to okres rozwojowy, który rozpoczyna się wraz z zarostem na twarzy oraz
pogłębieniem głosu i na ogół obejmuje wiek od 13 do 22 lat. Zgodnie z definicją UNESCO okres
dojrzewania, to okres rozwoju, w którym jednostka nie może uzyskać niezależności ekonomicznej,
ponieważ studiuje i stara się zarobić na życie oraz nie jest zamężna pod względem stanu cywilnego.
Podczas gdy okres dojrzewania jest wskazany dla wieku od 15 do 25 lat w tej definicji UNESCO, w
definicji ONZ jest oceniany dla wieku od 12 do 25 lat.
W opracowaniach na ten temat odmiennie sklasyfikowano lata przypadające na okres dojrzewania
z pewnymi niewielkimi różnicami. (Przykładowa klasyfikacja znajduje się w Tabeli 1).
Tabela 1. Okres dojrzewania – podział na lata
Okres dojrzewania
A. Wczesny okres dojrzewania .......................... ....... 11-14………..lat (dziewczęta)
13-15............. .lat (chłopcy)
B. Średni okres dojrzewania.................................. ... 14-16............. lat (dziewczęta)
15-17.............. lat (chłopcy)
C. Późny okres dojrzewania.................................... .16-21............. lat (dziewczęta)
17-21..............lat (chłopcy)

2. Rozwój fizjologiczny i seksualny w okresie dojrzewania
Pod względem rozwoju biologicznego i płciowego okres dojrzewania to okres przejściowy od
niedojrzałości wieku dziecięcego do dojrzałości płciowej w wieku dorosłym. Dojrzewaniu
w układzie rozrodczym towarzyszą zmiany drugorzędowych cech płciowych nastolatków.
Dziewczęta zazwyczaj wchodzą w okres dojrzewania około dwa lata wcześniej niż chłopcy i osiągają
dojrzałość płciową wcześniej niż chłopcy.
Rys.1. Czynniki wpływające na kształtowanie się obrazu ciała nastolatka
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3. Rozwój emocjonalny w okresie dojrzewania
Można powiedzieć, że pierwszym punktem, który zwraca uwagę na rozwój emocjonalny i przemianę
nastolatków, jest wzrost intensywności emocji i niestabilność. W tym kontekście wahania
emocjonalne to sytuacje afektywne, takie jak zakochanie się w płci przeciwnej, zawstydzenie i
nieśmiałość, nadmierne marzenie, niepokój i niepewność, chęć samotności, niechęć do pracy i
szybkie podniecenie.
Rys. 2. Czynniki wpływające na rozwój emocjonalny nastolatków
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4. Rozwój moralny w okresie dojrzewania
Nie można mówić o w pełni dojrzałej strukturze moralnej przed okresem dojrzewania. W tym
kontekście orientacja na dojrzałość moralną może rozwijać się tylko równolegle z rozwojem myśli
abstrakcyjnej w okresie dojrzewania. Tak, więc oba procesy wzajemnie się wspierają i rozwijają.
Rys.3. Proces formowania się sfery moralnej w okresie dojrzewania

Istnieje ważny związek między rozwojem moralnym a rozwojem osobowości w okresie dojrzewania.
W tym kontekście niektóre istotne czynniki, takie jak samoocena, posiadanie zrównoważonej i ciągłej
koncepcji samego siebie/ego oraz samoakceptacji, mają szczególne znaczenie dla dorastania, aby
rozwinąć harmonijną osobowość pod względem dojrzałości religijnej i siły moralnej.
5. Rozwój społeczny w okresie dojrzewania
Kolejnym ważnym wymiarem rozwojowym w okresie dojrzewania jest rozwój społeczny. Jak
wiadomo, socjalizacja jednostki zaczyna się najpierw w rodzinie. W tym kontekście proces
socjalizacji nastolatka faktycznie rozpoczął się w dzieciństwie, a w okresie dojrzewania proces ten
wykracza poza rodzinę i przebiega bardzo szybko w środowisku szkolnym, a co za tym idzie,
w grupach przyjaciół. W tym procesie socjalizacji rodzina młodego człowieka nadal jest punktem
odniesienia dla tematów, które uważa za ważne dla dorastania. W tym sensie nastolatek za priorytet
przyjmuje decyzje dotyczące szkoły, wyboru kariery i przyszłości.
6. Sugestie dla Rodziców dotyczące poprawy relacji z nastolatkami
• Rodzice, którzy chcą zrozumieć zachowania nastolatków lub wywołać pozytywne zmiany
w ich zachowaniu, kierując nimi i pomagając im w usamodzielnianiu się, powinni przede
wszystkim wziąć pod uwagę psychologiczne potrzeby swojego dziecka.
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Należy zadbać o to, aby postawy i zachowania rodziców wobec nastolatka były prawidłowe
i właściwe w kontekście edukacji. Złe nastawienie, które ogranicza niezależność młodego
człowieka, może wywołać konflikt, negatywnie wpływając na jego rozwój oraz zachowanie.
Kolejną bardzo ważną kwestią, która zakłóca relacje rodzic-dziecko, jest niekonsekwentne
zachowanie rodziców wobec dzieci. Podejście rodziców do każdej sprawy powinno być
stanowcze i konsekwentne, przy czym nie powinni za każdym razem okazywać sprzecznego
stanowiska.
Inną kwestią, o której rodzice nie powinni zapominać, jest to, że przesadne zachowanie może
być niezwykle niebezpieczne. Konieczne jest zapewnienie dziecku niezależności. Jednak nie
należy zbyt wcześnie dawać mu zbyt dużo wolności lub nadmiernie zaspokajać jego potrzeb.
Kiedy młoda osoba chce zrobić w domu coś, co jest w jej mocy, nawet, jeśli jej pierwsze
wysiłki nie przyniosą wielkiego skutku, rodzina powinna dać dziecku taką możliwość
i zachęcać do kontynuowania wysiłku.
Rodzice powinni dawać dobry przykład młodemu człowiekowi odpowiednio postępując. W
takiej sytuacji nie powinni oni oczekiwać, że dziecko zastosuje standardy zachowania,
których sami nie przestrzegają.
To naturalne, iż młodzież popełnia błędy nawet w najlepszych rodzinach. Jednak dobry rodzic
nie powinien nieustannie obwiniać dziecka, ale powinien próbować spokojnie z nim
rozmawiać wybierając do tego dogodny moment.
Należy uszanować prywatność dziecka i przyjąć do wiadomości, iż jego osobowość ulega
zmianie z biegiem czasu.
Rodzice powinni zachęcać młodych ludzi do podejmowania decyzji dotyczących ich samych.
W trudnych sytuacjach w okresie dojrzewania młodego człowieka rodzice mogą zwrócić się
o wsparcie i pomoc do specjalistów/nauczycieli pedagogiki specjalnej, doradców
psychologicznych i psychologów

Nasze dziecko nadal rośnie, wraz z końcem okresu dojrzewania rozpocznie się okres młodości,
w jego życiu pojawią się nowe sytuacje i zajdą duże zmiany. Oto, co można zrobić, aby je
pozytywnie ukształtować w okresie młodzieńczym.
7. Zalecenia dotyczące okresu młodzieńczego
● Możemy wspierać nasze dziecko w nawiązywaniu przyjaźni w celu integracji społecznej
i upewnić się, że przebywa w środowiskach, w których może nawiązywać nowe znajomości.
● Możesz wspierać swoje dziecko w kontynuowaniu nauki zgodnie z jego własnymi
życzeniami lub w podjęciu zatrudnienia, które mu odpowiada.
● Jako dorośli możemy teraz sprawdzić opcje opieki, nadzoru i zakwaterowania na resztę
życia naszego dziecka w jego dorosłym życiu.
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● Aby zmniejszyć obciążenie związane z opieką nad dzieckiem, możesz zadbać o to, aby we
wczesnym wieku nabyło ono umiejętności samoopieki w codziennym życiu.
● Jeśli Twoje warunki ekonomiczne są odpowiednie, możesz założyć konto oszczędnościowe,
z którego będzie mogło korzystać tylko Twoje dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
oraz osoba, która się nim zaopiekuje.
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MODUŁ 3

POSTAWY
RODZINNE
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POSTAWY RODZINNE
Cel:. Celem tego modułu jest zapewnienie rodzinom informacji na temat postaw rodzicielskich oraz
tego, aby miały możliwość przeglądu swoich relacji i komunikacji z własnymi dziećmi, a także
zyskania świadomości dotyczących negatywnych postaw rodzicielskich.
Czas trwania: 150 minut
Liczba sesji: 2
SESJA 1
Cele:
● Członkowie grupy mają możliwość dzielenia się swoimi uczuciami i przemyśleniami.
● Wzrost dynamiki grupy
Czas trwania: 20 minut
Materiały:
● Komputer
● Głośnik
● Projektor
Etapy realizacji:
● Trener omawia spotkanie przeprowadzone na ostatniej sesji.
● Lider grupy krótko przypomina tematy z Modułu 2.
● Prosi jednego z uczestników o ocenę poprzedniego modułu.
● Wyraża swoje uczucia na temat sesji, która ma się odbyć.
● Następnie członkowie grupy proszeni są o opowiedzenie o swoich emocjach.
● Następnie omawiane są tematy, cel i przebieg Modułu 3.
● Zakończenie rozgrzewki. (Etap1)

ĆWICZENIE 1 - TORBA NA ZAKUPY
Cel: Przeprowadzenie rozgrzewki uczestników i przygotowanie ich do ćwiczenia.
Materiały – nie dotyczy
Czas trwania: 10 minut
Etapy realizacji:
● Trener informuje uczestników, że przeprowadzi grę pamięciową i prosi ich, aby wstali
i utworzyli koło.
● Najlepiej będzie przeprowadzić to ćwiczenie w grupie 10-15 osób. W przypadku dużej liczby
uczestników należy podzielić uczestników na grupy i poprosić ich, aby wykonali to zadanie
osobno.
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● Trener przekazuje uczestnikom instrukcję: „Dzisiaj pójdziemy z Tobą na zakupy. Mamy dużo
do kupienia. Więc każdy z nas musi coś kupić. Najpierw powiem: „Dzisiaj pójdziemy na targ
i kupimy jajka. Wtedy uczestnik obok mnie powie „Dzisiaj pójdziemy na targ, kupimy jajka
i mleko”. Następna osoba musi powiedzieć, że zarówno ja, kolejna osoba i ona sama zrobią
to samo. Zaczynamy?"
● Kiedy ostatnia osoba powtarza całe zdanie, trener powtarza grę, zaczynając od końca grupy
lub przestawiając osoby w kręgu.
● Trener kończy ćwiczenie, zadając poniższe pytania.
● Jakich metod użyłeś do zapamiętania listy?
● Jak się teraz czujesz?
SESJA 2
Cel:
● Dostarczanie informacji na temat postaw rodzicielskich
● Uczestnicy dokonują przeglądu własnych postaw i zachowań
● Dostrzeganie negatywnych postaw rodzinnych
● Rozpoznawanie pozytywnych postaw rodzinnych
Czas trwania: 40 minut
Materiały
● Komputer
● Głośnik
● Projektor
Etapy realizacji:
● W celu zwiększenia świadomości uczestników, przeprowadza się ćwiczenia z kartami
sytuacji (Ćwiczenie 2)
● Trener przygotowuje prezentację związaną z tematem. „Postawy rodzicielskie”
ĆWICZENIE 2
KARTY SYTUACYJNE
Cel: Wykazanie wstępnej wiedzy uczestników na temat postaw rodzinnych.
Materiały:
● Komputer
● Projektor
● Karty sytuacyjne
Czas trwania: 30 minut
Etapy realizacji
● Trener pokazuje uczestnikom poniższe zdjęcie, a uczestnicy są pytani o postawę rodziców.
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Kaynak:https://www.ucarecdn.com/2f4f57b1-9319-4631-b452-3e489a43a1f1/-/resize/700x/

● Po przekazaniu swoich komentarzy uczestnicy zostają podzieleni na 3 grupy, a każda grupa
otrzymuje pierwszą kartę sytuacji. Jedna grupa omawia reakcje rodziny, która przyjmuje
„postawę autorytarną”, a druga „postawę nadmiernie pobłażliwą”, a trzecia „postawę
obojętną” ze swoimi członkami grupy. Następnie każda grupa przedstawia pozostałym
grupom swoje poglądy.
Sytuacja 1:
„Dziecko nie chce założyć czystych ubrań, które mama wyjęła z szafy i przygotowała. Natychmiast
chce nosić swoją brudną niebieską koszulę. Kiedy matka próbuje założyć mu czystą koszulkę,
dziecko stawia opór, rzucając się na podłogę. Matka rozpaczliwie próbuje zająć się dzieckiem i nie
wie, co robić. "
● Po tej sytuacji uczestnicy przechodzą so karty z sytuacją 2.

Sytuacja 2:
„Chłopiec ma trzy lata. Rodzice zabrali go do restauracji na obiad. Mama i tata są skrupulatni oraz
wymagający. Dziecko przypadkowo przewraca swój napój, który wpada do jedzenia. „Po pokazaniu
karty przypadku trener zadaje uczestnikom następujące pytania.
a. Jak reagują rodzice, którzy przyjmują postawę perfekcjonizmu?
b. Jak reagują rodzice, którzy przyjmują postawę demokratyczną?
Uczestnicy krótko oceniają ćwiczenie a trener przekazuje prezentację postaw rodziców.
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POSTAWY RODZICIELSKIE
Czym jest postawa?
Postawa określa nasze regularne tendencje w wymiarach emocji, myśli i zachowań wobec konkretnej
osoby, przedmiotu, sytuacji. Podstawą wypracowanych postaw jest komunikacja i cykl życia w
rodzinie. Obecność zaburzeń emocjonalnych, napięć i konfliktów w rodzinie może negatywnie
wpływać na rozwój dziecka i powodować zaburzenia osobowości psychicznej. Kiedy bada się
przyczyny, które konstytuują postawy i zachowania rodziców, widać, że stosunek rodziców do dzieci
jest wytworem uczenia się, jak to ma miejsce w przypadku wszystkich postaw.
Jakie są główne czynniki wpływające na stosunek rodziców do dzieci?
● Model dziecka w umysłach rodziców (wyobrażenie dziecka),
● Wartości kulturowe społeczeństwa,
● Czy rodzice czują się kompetentni w kwestii odgrywanej przez nich roli,
● Czy ich dzieci są zadowolone z ich miejsca w rodzinie, swojej płci i cech osobowości,
● Doświadczenie rodziców z dzieciństwa,
● Charakter relacji między małżonkami w rodzinie.

AUTORYTARNA POSTAWA RODZICIELSKA
● Są to rodzice, którzy starają się wychować swoje dzieci według pewnych ideałów
i określonych wzorców, nieomal starając się uczynić z nich małych dorosłych.
● Dziecko nie ma prawa odzywać się.
● Zastosowane zasady nie mają logicznego wyjaśnienia lub nie są ujawniane dziecku, nawet,
jeżeli istnieje ich logiczne uzasadnienie.
● Tych, którzy nie przestrzegają reguł, powinno się ukarać, opinia rodziców jest dominująca.
● W relacjach z dzieckiem dominuje krytyka i upokorzenie.
● Błędy dzieci są stale podkreślane, przy czym ignoruje się ich pozytywne działania
● Dziecko nie otrzymuje uczucia, miłości ani ciepła.
● Matka i ojciec sprawują pełną kontrolę w domu.
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● Zachowanie dziecka jest oceniane według ścisłych standardów. Nie ma ono prawa popełniać
błędów i pomyłek.
● Oczekuje się, że dziecko będzie przestrzegać zasad bez pytania, wszystko w domu jest
podporządkowane zasadom i terminom.
● Matka nie idzie na kompromis w kwestii życzeń ojca, ponieważ jej zdaniem zawsze ma ona
rację.
● W opresyjnej i autorytarnej rodzinie wychowanie dziecka oparte jest na zasadzie kary.
Rodzina kieruje się logiką, iż będzie to dobrą nauczką dla dziecka, które więcej nie będzie
popełniać błędów.
● W zależności od dziecka kary są zazwyczaj wysokie.
● Dyscyplina ze strony rodziny sprawia, że życie zaczyna dziecko nudzić.
● Oczy rodziców są nieustannie zwrócone na ich dzieci. Jeśli dziecko się nie boi, nie będzie
przestrzegać zasad. W takich sytuacjach, zgodnie z wyznawaną przez rodziców logiką, karzą
je za najmniejszy popełniony błąd.

Zachowanie dzieci dorastających w rodzinie z nadmiernie autorytarną postawą rodzicielską
● Dziecku brakuje pewności siebie.
● Wykazuje bierną osobowość.
● Kreatywność jest zablokowana.
● Przyjmują pogląd, że ci, którzy popełniają błędy, muszą zostać ukarani.
● Wybierają rutynowe i określone zawody.
● Mogą nie tolerować nawet najmniejszego błędu.
● Istniej prawdopodobieństwo, że w życiu szkolnym nie będą odnosili większych sukcesów.
● W środowiskach, w których ich rodzice (lub autorytet) nie są dostępni, czują się, jakby byli
w próżni i szukają autorytetu.
● Są sterowane zewnętrznie. Nie mogą decydować o sobie, czekają, aż ktoś z zewnątrz nimi
pokieruje.
● Może zaistnieć odwrotna sytuacja, w której dziecko też może wykazywać postawę
buntowniczą i w pewnych warunkach przyjmie postawę nie respektowania żadnych
autorytetów.
● Dzieci mogą przejawiać tendencję do kłamania.
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● Dziecko jest niezwykle posłuszne wobec silnych i bezwzględne i opresyjne wobec słabych.
● Najważniejszym wyznacznikiem postawy autorytarnej jest kontrola.
TOLERANCYJNA POSTAWA RODZICIELSKA
● Zamiast skłonności rodziców do dominowania nad dzieckiem i wywierania na nie presji,
dziecko musi samodzielnie dorosnąć, zachowywać się tak, jak chce, przy czym rodzina nie
sprawuje kontroli nad jego zachowaniem.
● Dziecko ma prawo do swobodnego poruszania się i zachowania. Nawet w zachowaniach,
które mogą zaszkodzić jemu samemu i otoczeniu, nie jest kontrolowane, a rodzina w to nie
ingeruje.
● Rodzina chce, aby dziecko uczyło się dobra i zła, w sposób praktyczny, jednak dziecko nie
jest informowane o tym, co ma robić, a czego nie powinno.
● Prawa dziecka w rodzinie są nieograniczone. Nie określono, jakie jest jego miejsce
w rodzinie. Od dziecka nie oczekuje się przestrzegania zasad, przy czym stosowanie
oraz przestrzeganie reguł jest chaotyczne.
●

Rodzice nie ingerują w zachowanie dziecka, dają o sobie znać tylko wtedy, gdy pojawia się
duży problem.

● Rodzina czasami onieśmiela i karze. Jednak w żadnym temacie nie ma w niej elementu
zastraszania.
● Nawet, jeśli rodzice widzą, że zachowanie dziecka jest złe, nie ingerują, ponieważ działają
zgodnie z zasadą „trzeba dać mu wybór”.
● Takie postawy często występują w rodzinach, w których dzieci pojawiają się późno lub
rodzinach z jednym dzieckiem.
● Dzieci, które dorastają w atmosferze braku kontroli ze strony rodziców, stają się
rozpieszczone i po pewnym czasie przejmą kontrolę nad swoimi rodzicami.
● Są nienasycone, ponieważ w każdym środowisku dostają to, czego chcą. Te pobłażliwe
postawy rodziców obowiązują zarówno w domu, jak i poza nim.
● „Niech nie płacze, czy nigdy nie byłeś dzieckiem?” mówią. Tego typu rodzice chcą, aby ich
dzieci zaznały tego, czego oni sami nie doświadczyli.
● Dziecko ma liczne prawa, przy minimalnych obowiązkach i oczekiwaniach ze strony
rodziców.
● W niektórych rodzinach myli się tolerancję z zaniedbaniem.
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● Rodzice mogą nie komunikować się z dzieckiem, chyba, że jest to konieczne lub istnieją
między nimi powierzchowne relacje.
Zachowania dzieci dorastających w rodzinie o tolerancyjnym nastawieniu
● Ciągle oczekują od kogoś pomocy.
● Ich każde życzenie jest spełnione.
● Są rozczarowani, gdy w szkole musza respektować zasady.
● Próbują zwrócić na siebie uwagę innych.
● Są samolubni i nie szanują innych.
● Ich prośby mają charakter rozkazów.
● Starają się przyznać sobie prawa, których społeczeństwo sobie nie daje sobie.
● Zauważono, że te dzieci nie uznają granic. Zachowują się, jakby znajdowały się w próżni.
● Demonstrują niespójne zachowanie.
● Nie są otwarci na krytykę.
● Zachowują się w sposób niepohamowany i samolubny.

NIEZAANGAŻOWANA POSTAWA RODZICIELSKA
● Rodzice, którzy zachowują się obojętnie i bezdusznie wobec zachowania dziecka. Dla takich
rodzin obecność i nieobecność dziecka nie jest oczywista.
● Dopóki dziecko nie przeszkadza rodzicom, nie ma z nim problemu. Jeśli dziecko przeszkadza
rodzicom, powstaje spis zasad dla dziecka. Z reguły zawiera on skargi rodziców.
● W tego typu rodzinach dziecko pozostawione jest w izolacji fizycznej i emocjonalnej.
● Brak poważnej komunikacji.
● Struktury osobowości rodziców są różne. Mogą one obejmować postawy zrelaksowane,
bierne, bezduszne, a także agresywne.
● Niektórzy rodzice uważają, że należy być obojętnym wobec dziecka i nie okazywać mu uwagi
i miłości.
● Działania dziecka są ignorowane i odrzucane.
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● W tych rodzinach dziecko pozostaje bez opieki i obserwuje się, że prawie nie zwraca się na
nie uwagi, z wyjątkiem zaspokajania jego podstawowych potrzeb.
● Istnieje brak dyscypliny, co wynika z obojętności w stosunku do własnego dziecka.
● Taka postawa jest szczególnie widoczna w rodzinach o niskim poziomie społecznoekonomicznym, wielodzietnych, w których oboje rodzice intensywnie pracują.
●

Dziecko może utożsamiać się z modelem zewnętrznym, głównie negatywnym, ponieważ nie
może przyjąć za wzór swoich rodziców i może wykazywać tendencję do przyjmowania
szkodliwych nawyków.

Zachowania dzieci dorastających w rodzinie o niezaangażowanej postawie rodzicielskiej
●
●
●
●
●

Dziecko ma problem z samooceną.
Dziecko może dokonać samookaleczenia, aby zwrócić na siebie uwagę.
Rozwój społeczny może być opóźniony w wyniku niemożności komunikowania się z ludźmi.
Dzieci mogą przejawiać agresywne zachowania.
Z powodu braku komunikacji werbalnej mogą wystąpić opóźnienia w rozwoju języka oraz
zaburzenia mowy.
● Nie ma żadnych oczekiwań wobec życia i siebie.
NADOPIEKUŃCZA POSTAWA RODZICIELSKA
● Rodziny tego typu zwracają na dziecko większą uwagę, niż to konieczne. Postawę
nadopiekuńczą obserwuje się najczęściej między matką a dzieckiem.
● Każda decyzja jest podejmowana przez rodzinę, a nie dziecko.
● Dzieci, które urodziły się późno, wyczekiwane, jedynacy, jedynak lub jedynaczka, często
stają się ogniskiem przesadnej miłości. Rodzice nieomal nie zdejmują ich z kolan.
● Zazwyczaj takie dzieci mówią wcześnie i późno zaczynają chodzić.
● Rodzina spełnia każde życzenie dziecka.
● Rodziny tego typu rozpieszczają swoje dzieci. Unikają otoczenia, które mogłoby zaszkodzić
dziecku. Członkowie rodziny starają się, aby dzieci nie płakały, nie przeziębiały się, nie
pociły, nie chorowały, nie męczyły, nie zraniły, ani nie złapał zarazków.
● Dziecko nie ma możliwości działania zgodnie ze swoim rozwojem.
● Nadopiekuńcza matka tak bardzo integruje się ze swoim dzieckiem, że nigdy nie chce
przyznać, że ono rośnie i dojrzewa.
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● Rodzice wybierają dziecku lub młodej osobie ubrania. W domu dziecko nie ma wiele do
powiedzenia.

Zachowania dzieci dorastających w rodzinie o nadopiekuńczej postawie rodzicielskiej
● Rozwój społeczny jest zakłócony.
● Z trudnością jest akceptowany przez społeczeństwo.
● Narzucając się grupie może wykazywać buntownicze nastawienie.
● Nie potrafią samodzielnie podejmować decyzji.
●

To powoduje, że rozwija osobowość nadmiernie zależną, nieśmiałą, nieśmiałą i niepewną.

● Dziecko nie doświadcza konsekwencji popełnionych błędów, nie zostaje obarczone
odpowiedzialnością, unika się poczucia odpowiedzialności.
● Dziecko będzie miało trudności z podejmowaniem i wdrażaniem decyzji w swoim przyszłym
życiu i odczuwa lęk przed życiem.
● Osobowość dziecka nie rozwija się. Uparte dziecko, które dostaje to, czego chce, prowadzi
irracjonalne kłótnie, jest nieszczęśliwe teraz i będzie takie w przyszłości.
● Ma trudności w komunikowaniu się z ludźmi w swoim otoczeniu.
● Uważa, że nie odwdzięczy się za to, co otrzymał i wykazuje tendencję do popełniania błędów.
POSTAWA WSPIERAJĄCA: POSTAWA DEMOKRATYCZNA
● Akceptacja dziecka przez rodziców, traktowanie go z miłością i czułością, znajduje
odzwierciedlenie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Akceptacja rodziców przygotowuje
środowisko, w którym dziecko może rozwijać swoje umiejętności, uwzględniając jego
zainteresowania. Dziecko akceptowane jest na ogół uspołecznionym, gotowym do
współpracy, przyjaznym, zrównoważonym emocjonalnie i społecznie oraz szczęśliwym
człowiekiem. Rodzice mają klarowne i otwarte uczucia wobec siebie i swoich dzieci.
W rodzinie panuje zaufanie i zrozumienie. Rodzina jest spokojna. Wspólnie zastanawiają się,
jak radzić sobie z problemami. Znajduje to dokładnie odzwierciedlenie w cechach osobowości
u dziecka wychowanego w tym środowisku.
● Wszyscy członkowie rodziny są jednakowo traktowanie, mają poczucie własnej wartości
i wiary w siebie. Dominuje perswazja, a nie przemoc domowa i sankcje emocjonalne.
W takiej rodzinie granice zachowań akceptowanych i nieakceptowanych w domu
i społeczeństwie są wyraźne. Dziecko wie, co robić i gdzie robić. Dziecko wyjaśnia zasady
obowiązujące w domu i społeczności. Mama i tata są dobrymi modelami. Nie robią rzeczy,
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których nie chcą widzieć u swoich dzieci. Granice nie są dziecku narzucane. Dziecko jest
słuchane i czuje się docenione i otoczone opieką przez dorosłych. Rozwija poczucie własnej
wartości i pewności siebie.
● Dziecko jest w pełni akceptowane.
● Rodzice prowadzą dziecko, ale pozostawiają mu swobodę podejmowania decyzji.

Zachowania dzieci dorastających w rodzinie o wspierającej postawie rodzicielskiej
● Są dziećmi uspołecznionymi, współpracującymi.
● Są przyjaźni i emocjonalni.
● Są szczęśliwymi i zrównoważonymi społecznie osobami.
● Mają dużą pewność siebie i wykazują się odpowiedzialnością.
● Ufają sobie i innym.
● Są kreatywne i niezależne.
● Szanują zasady i autorytet.
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SESJA 3
BARIERY KOMUNIKACYJNE
Cele:
● Rozpoznawanie barier komunikacyjnych
● Osiągnięcie poziomu wiedzy niezbędnego do efektywnej komunikacji
Czas trwania: 40 minut
Materiały
● Komputer
● Markery do pisania
● Projektor
Etapy realizacji
● Trener rozpoczyna ćwiczenie dotyczące barier komunikacyjnych (Ćwiczenie 1)
● Trener przedstawia prezentację na temat barier komunikacyjnych.
ĆWICZENIE 1
Nazwa ćwiczenia: Bariery komunikacyjne
Cel: Uczestnicy uświadamiają sobie bariery komunikacyjne
Czas trwania: 15 minut
Materiał:
● Karteczki samoprzylepne
Etapy realizacji:
● Wszyscy uczestnicy siedzą na krzesłach w kręgu.
● Różne wypowiedzi na temat barier komunikacyjnych są zapisywane przez instruktora na
małych karteczkach i przyczepiane do pleców lub czoła 5-6 losowo wybranych osób, ale
osoby te nie wiedzą, co jest na nich napisane.
● Jedna osoba z tej grupy podchodzi do innych, a pozostałe traktują ją zgodnie z tym, co jest
zapisane na kartce. Na przykład, słuchaj i akceptuj mnie krytykuj mnie, śmiej się ze mnie, nie
słuchaj i nie troszcz się o mnie. Pod koniec ćwiczenia wszystkie grupy omawiają wyrażane
emocje.

47

BARIERY KOMUNIKACYJNE

Istnieje wiele czynników, które uniemożliwiają podjęcie skutecznego i zdrowego procesu
komunikacji. Czynniki te można podzielić na fizyczne, techniczne, psychologiczne lub społeczne
oraz organizacyjne.
Bariery psychologiczne i społeczne
Określenie celu komunikacji. Aby właściwy komunikat został przekazany odpowiednim osobom
we właściwym czasie, przy użyciu stosownego narzędzia należy spełnić pewne warunki.
Uprzedzenia. Stereotypy można zdefiniować, jako zbiór stanowczych opinii w ludzkich umysłach,
które często są kreowane nieświadomie. Ludzie na ogół nie próbują sprawdzać, czy takie
przemyślenia są poprawne i unikają wszelkich informacji, które mogłyby je zmienić.
Różnice zdań. Jeśli strony komunikujące się nie zgadzają się ze sobą, jeśli istnieją poważne różnice
zdań, a zwłaszcza, jeśli te różnice zdań dotyczą przekonań i systemów wartości, nie będzie możliwe
ustanowienie zdrowej i wysokiej jakości komunikacji.
Różnice w postrzeganiu Ludzie mogą wykazywać zainteresowanie różnymi wydarzeniami,
sytuacjami, informacjami lub postrzegać te same wydarzenia lub sytuacje na różnych poziomach.
Dlatego w komunikacji mogą pojawić się przeszkody w wyniku złego lub niepełnego postrzegania.
Innymi słowy, dzięki selektywnemu postrzeganiu przez odbiorcę, może on odebrać komunikat
niezależnie od nadawcy nadawanego komunikatu i zareagować w taki sposób, w jaki on postrzegany.
Z tego powodu całkowity sukces w komunikacji zależy od tego, co odbiera postrzegający.

Postawy i zachowania: Bariery komunikacyjne spowodowane postawami.
a) Stosunek do samego siebie. Jeśli osoba ufa sobie w kontekście komunikowania się z innymi
odbiorcami, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że informacje zostaną przekazane zgodnie
z intencją nadawcy.
b) Stosunek osoby do tematu. Osoba, która nie jest zainteresowana tematem przekazywanej
wiadomości i która nie ma do niej pozytywnego nastawienia, poniesie porażkę w komunikacji.
c) Postawy uczestników komunikacji wobec siebie nawzajem. Jeśli nadawca będzie pozytywnie
odnosił się do odbiorcy, łatwiej będzie mu przekazać właściwą informację. Jest też odwrotnie.
d) Ludzie komunikują się w zależności od tego, czy postawy są pozytywne-negatywne, atrakcyjneodpychające. W tym kontekście im bardziej skrajna i silna jest postawa, tym trudniej będzie ją
zmienić. Te silne postawy będą nadal stanowiły barierę komunikacyjną.
Różnice społeczno-kulturowe: ponieważ ludzie różniący się strukturą społeczno-kulturową nie
znają się nawzajem, mogą wystąpić błędy w kodowaniu i interpretacji przekazu. Ze względu na takie
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różnice kulturowe mogą wystąpić zakłócenia w procesie komunikacji. Uwzględnienie wartości
społeczno-kulturowych, które odgrywają ważną rolę w powodzeniu procesu komunikacji, jest
niezbędne, aby przebiegał on bez przeszkód.
Poziom posiadanej wiedzy: Jest związany ze statusem edukacyjnym uczestników komunikacji,
posiadaną przez nich wiedzą na temat przedmiotu i zakresu przekazu. Brak wystarczających
informacji stwarza barierę między nadawcą a odbiorcą w procesie komunikowania się. Jeżeli
nadawca pozostawi w treści wiadomości luki ze względu na brak informacji, wiadomość odebrana
przez odbiorcę będzie się różniła od tej wysłanej.
Thomas Gordon pogrupował bariery komunikacyjne w 12 kategoriach, nazywając je „brudną
dwunastką”:
❖ Dowodzenie, rozkazywanie
❖ Ostrzeżenie, zastraszanie

❖ Moralizowanie, nakazywanie

❖ Udzielanie porad, proponowanie rozwiązań
❖ Odwoływanie się do logiki, dyskusja
❖ Osądzanie, krytyka, obwinianie

❖ Pochwała, zgadzanie się z czyjąś opinią

❖ Stygmatyzowanie, przezywanie, ośmieszanie
❖ Analizowanie, stawianie diagnozy

❖ Uspokajanie, łagodzenie, pocieszanie

❖ Sprawdzanie, dociekanie, dochodzenie
❖ Zmiana tematu, odwracanie uwagi

USUWANIE BARIER KOMUNIKACYJNYCH

Aby wyeliminować bariery komunikacyjne, osoby lub organizacje powinny na pierwszym etapie
zastosować pewne metody, przedstawione poniżej:
•
•
•
•

Przekazujący informację powinien używać komunikatów słownych w sposób jasny oraz
zrozumiały dla odbiorcy.
Wysyłane wiadomości powinny być nie tylko werbalne, ale także w postaci symboli, takich
jak rysunki, zdjęcia i teksty.
Wiadomości powinny być sformatowane tak, aby przyciągały uwagę odbiorcy.
Wiadomość musi zostać wysłana kanałem, który dotrze do odbiorcy.
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•
•

Środowisko komunikacyjne powinno być dogodne do komunikacji,
Należy sprawdzić, czy wiadomość jest zrozumiała, czy nie.

Najskuteczniejszym sposobem usunięcia barier komunikacyjnych jest najpierw określenie, na czym
polega przeszkoda, a następnie podjęcie konstruktywnych działań w celu usunięcia tej przeszkody.
Różne przeszkody w komunikacji można wyeliminować za pomocą poniższych metod, w świetle
głównych danych uzyskanych w wyniku badań literaturowych.

Sposoby eliminowania barier utrudniających właściwą komunikację:
•

Używanie prostego języka.

•

Komunikowanie się patrząc na odbiorcę.

•

Zastosowanie wzmocnienia.

•

Wzbudzenie zainteresowania.

•

Wzbudzenie empatii.

•

Korzystanie z innego, ale odpowiedniego kanału komunikacji.

•

Eliminowanie różnic w postrzeganiu.

•

Eliminacja bariery akustycznej.

•

Eliminacja niepewności.

•
•
•
•

Korzystanie z informacji zwrotnych.
Eliminowanie różnic językowych
Eliiminacja reakcji emocjonalnych.
Słowa powinny być spójne z zachowaniem i postawami.
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MODUŁ 4
WZMOCNIENIE /
REDUKCJA
ZACHOWAŃ
oraz
NAUCZANIE
NOWYCH
ZACHOWAŃ
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WZMOCNIENIE/REDUKCJA ZACHOWAŃ ORAZ NAUCZANIE NOWYCH ZACHOWAŃ
Czas trwania modułu: 180 minut
Liczba sesji: 3
Cel: Celem tego modułu jest zapewnienie rodzinom informacji o sposobach i metodach, jakie
należy stosować w poprawianiu zachowań swoich dzieci niepełnosprawnych, łagodzeniu
nieodpowiednich zachowań i uczeniu nowych.
SESJA 1
Cele:
● Członkowie grupy mogą wyrażać własne uczucia i myśli.
● Przyczynianie się do rozwoju umiejętności wspólnego podejmowania decyzji.
● Rodziny uzyskują wiedzę na temat wzmacniania zachowania i metod stosowanych
w nauczaniu nowych zachowań.
Czas trwania: 60 minut
Materiały:
● Komputer
● Głośnik
● Projektor
Etapy realizacji:
● Trener udziela uczestnikom ogólnej informacji na temat materiału zawartego w Module 3.
● Krótko objaśnia treść Modułu 4.
● Rozpoczyna się Ćwiczenie 1.
● Trener pobieżnie informuje o tematach takich, jak wzmacnianie stosowane w poprawie
zachowania i uczeniu nowych zachowań, adaptacje przed-behawioralne, tworzenie
łańcuchów, modelowanie.
ĆWCZENIE 1
Nazwa ćwiczenia: Balon i muzyka
Cel: Interakcja wewnątrzgrupowa, spójność.
Materiały:
● Balony, ich liczba powinna być taka sama, jak liczba uczestników.
● Pisaki
● Komputer,
● Głośnik
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Czas trwania: 15 minut
Etapy realizacji:
● Każdy uczestnik otrzymuje jeden balon. Wszyscy są proszeni o nadmuchanie balonów
i wpisanie na nich swojego imienia i nazwiska.
● Instruktor informuje uczestników, że włączy muzykę. W tym czasie zadanie polega na
utrzymaniu wszystkich balonów w górze jak najdłużej, starając się, aby nie spadły na podłogę,
a gdy muzyka się skończy, należy złapać jeden balon.
● Zaczyna grać muzyka (około 2,5 minuty), a uczestnicy rzucają w powietrze balony, tak aby
się wzajemnie wymieszały.
● Kiedy muzyka przestaje grać, wszyscy łapią najbliższy balon.
● Trener wchodzi do środka grupy i daje uczestnikom 2 minuty, w ciągu, których mają oni
oddać balony w ręce właściciela bez nawiązania z nim rozmowy.

WZMOCNIENIE I JEGO RODZAJE
Wzmocnienie to proces zwiększania prawdopodobieństwa i częstotliwości zachowania
w przyszłości, jeśli do otoczenia zostanie dodany przyjemny bodziec lub jeśli impuls odpychający
zostanie usunięty.
Istnieją dwa rodzaje praktyk wzmacniających, pozytywne i negatywne.
Pozytywne wzmocnienie
Dodanie przyjemnego bodźca do otoczenia natychmiast po wystąpieniu jakiegoś zachowania oraz
zwiększenie prawdopodobieństwa jego powtórzenia w przyszłości z tym bodźcem nazywa się
wzmocnieniem pozytywnym.
Przykład: Ojciec dostarcza dziecku cukierek, ażeby zachęcić je do sprzątania swoich zabawek
Negatywne wzmocnienie
Usunięcie odpychającego bodźca ze środowiska w celu zwiększenia prawdopodobieństwa lub
częstotliwości zachowania w przyszłości nazywane jest wzmocnieniem negatywnym.
Przykład: Rodzice narzekają, gdy dziecko nie sprząta swojego pokoju. Dziecko zaczyna sprzątać
swój pokój, po to, aby przestali narzekać. Teraz dziecko regularnie sprząta swój pokój, aby uniknąć
narzekania ze strony rodziców.
Rodzaje wzmocnienia
Wzmocnienia są podzielone na dwie grupy, jako wzmocnienia pierwotne i wtórne.
Wzmocnienia, które mają na celu zaspokojenie życiowych potrzeb jednostki bez żadnego
doświadczenia w nauce lub warunkowania i wywołują przyjemną sytuację u danej osoby, nazywane
są wzmacniaczami pierwotnymi.
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Bodźce, które są przyjemne dla danej osoby, a nie mają na celu zaspokojenia jej życiowych potrzeb,
nazywane są dodatkowymi wzmacniaczami. Wtórne wzmocnienia są podzielone na cztery grupy:
wzmocnienia obiektywne, wzmocnienia aktywności, wzmocnienia społeczne i wzmocnienia
symboli.
Proces określania skutecznych wzmocnień
Regulacje zwiększające skuteczność praktyki wzmacniającej zależą od prawidłowego zdefiniowania
docelowego zachowania, stosowania praktyk dydaktycznych, takich jak podpowiedź, kształtowanie
i łączenie w razie potrzeby, ustalania skutecznych wzmocnień dla jednostki, motywowania jednostki,
ograniczania dostępu do wzmocnienia, stosowania wzmocnień efektywnie, odpowiednio
wykorzystując wzmocnienia i oceniając wyniki.
Rozkład wzmocnień
Z czasem wzmocnienia należy redukować. System, w którym wzmocnienie jest określane podczas
realizacji programu wzmocnień, z jaką częstotliwością (liczbą zachowań) i / lub w jakich odstępach
czasu, nazywany jest rozkładem wzmocnienia.
Istnieją dwa podstawowe rozkłady wzmocnień: ciągłe i przerywane. Przerywane wzmocnienie jest
również podzielone na dwa rodzaje, jako proporcjonalne i przedział czasowy.
Ciągłe wzmacnianie można zdefiniować, jako docieranie do wzmocnienia za każdym razem, gdy
osoba wykazuje docelowe zachowanie. Zaleca się stosowanie go na etapie przyswajania wiedzy.
Wzmocnienie niektórych prawidłowych zachowań, jednak nie wszystkich prawidłowych, nazywa się
wzmocnieniem przerywanym.
Praktyki przed-behawioralne
Działania motywacyjne
Działania motywacyjne definiuje się, jako zdarzenia, sytuacje lub bodźce środowiskowe, które
czasowo powodują zmiany w organizmie. Istnieją dwa rodzaje zmian, a mianowicie zmiana efektów
wzmacniających/karnych niektórych bodźców, obiektów i zdarzeń oraz zmiana częstotliwości
występowania zachowań wzmocnionych / karanych przez przedmiotowe zdarzenie, przedmiot i
proporcje.
Działania motywacyjne i kara
Działania motywacyjne obejmują konstruktywne i destruktywne działania w celu zastosowania lub
uniknięcia kary.
Bodziec i kontrola bodźców
Bodziec definiuje się, jako zdarzenie, sytuację lub obiekt, który reguluje i kontroluje środowisko, aby
nastąpiła reakcja. Każdy bodziec może być prezentowany samodzielnie lub z kilkoma bodźcami.
Bodźcem wywołującym określoną reakcję podczas nauczania jest bodziec różnicujący.
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Uczenie różnicowania
W celu uzyskania możliwości kontroli bodźca należy nauczyć się, jak go odróżnić. Rozróżnianie to
umiejętność odróżnienia bodźca od zdarzeń środowiskowych.
Czynniki wpływające na kontrolę bodźców
Inne czynniki wpływające na rozwój kontroli bodźców można podzielić na trzy grupy: nabywanie
niezbędnych umiejętności, używanie niezwykłych bodźców oraz ukrywanie i zanikanie.
Wskazówka i jej typy
Wskazówka jest bodźcem przed-behawioralnym, który zwiększa prawdopodobieństwo, że bodziec
rozróżniający wywoła pożądaną reakcję. Wskazówki zapewniające prawidłową reakcję nazywane są
wskazówkami kontrolującymi, a wskazówki, które nie zapewniają prawidłowej odpowiedzi, ale
zwiększają prawdopodobieństwo odpowiedzi, nazywane są wskazówkami niekontrolującymi.
Zanikanie wskazówki
Aby uzyskać kontrolę nad bodźcem, wskazówka musi się wycofać, a zachowanie powinno nastąpić
tylko w obecności rozróżniającego bodźca. Stopniowe usuwanie wskazówek nazywa się zanikaniem.
Jeśli zanikanie nie nastąpi na czas, rozwija się zależność od wskazówki, a jeśli nastąpi to z
wyprzedzeniem, uczenie się nie nastąpi. Wskazówki można wzmocnić w kontekście czasu lub
intensywności. Przy korzystaniu ze wskazówek należy wybrać te efektywne.
Wskazówki bodźca i wskazówki odpowiedzi
Istnieją dwa rodzaje systemów wskazówek, mianowicie wskazówki reakcji i wskazówki bodźców, w
nabywaniu nowych zachowań.
Sygnały odpowiedzi to wskazówki, które ułatwiają / umożliwiają jednostce prawidłową reakcję
poprzez oferowanie wskazówek, zanim dana osoba zareaguje.
Sygnały bodźca to adaptacje (np. wyolbrzymienie różnych aspektów bodźca) w bodźcu docelowym,
który ma zainicjować zachowanie docelowe oraz w bodźcu dostarczającym wskazówkę, w celu
ułatwienia percepcji bodźca docelowego.
ŁAŃCUCH
Zachowania łańcuchowe składają się z dyskretnych odpowiedzi, które są uporządkowane według
określonej kolejności. Zachowania łańcuchowe to złożone zachowania oparte na fakcie, że każdy
krok w łańcuchu wzmacnia poprzedni i rozróżniający bodziec dla następnego. Łańcuch to proces
uczenia się kroków, po których należy podążać, aby zakończyć zachowanie składające się z więcej
niż jednego kroku.
Analiza umiejętności
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Podział skomplikowanej umiejętności na mniejsze części nic umiejętność uczenia się oraz
uporządkowanie jej w krokach podczas jej tworzenia nazywa się analizą umiejętności. Analiza
umiejętności określa niezbędne umiejętności wymagane do pełnego zrealizowania umiejętności, celu
i kolejności nauczania.
Często stosowanymi praktykami są następujące działania, a mianowicie obserwowanie osób, które
wykonują określone zachowanie w celu rozwinięcia analizy umiejętności, obserwowanie człowieka
demonstrującego określone zachowanie i uzyskanie opinii eksperta na temat sposobu wykonywania
danej umiejętności.
Ocena zachowań łańcuchowych
Po potwierdzeniu dokładności kroków poprzez opracowanie analizy umiejętności, należy ocenić
zachowanie osoby, która ma być nauczana. Aby określić, który z etapów analizy umiejętności, czy
dana osoba jest kompetentna, czy nie, stosuje się dwa rodzaje oceny, metoda pojedynczej szansy oraz
metoda wielu szans.
W aplikacji pojedynczej szansy „+” jest podawany za prawidłowe reakcje danej osoby w analizie
umiejętności, a ocena kończy się przez podanie „-” jako pierwszy krok, który wykonuje
nieprawidłowo. W praktyce wielu okazji „+” oznacza prawidłowe reakcje osoby w analizie
umiejętności, a „-” - kroki, które wykazuje nieprawidłowo lub nie reaguje. Jednak kroki, które dana
osoba wykazuje nieprawidłowo lub w ogóle nie reaguje, są wykonywane przez ćwiczącego w miarę
możliwości poza zasięgiem wzroku danej osoby, a wyniki danej osoby w pozostałych krokach są
nadal oceniane w podobny sposób.
Nauczanie metodą łańcuchową
Trzy podstawowe praktyki stosowane w nauczaniu zachowań łańcuchowych można określić, jako
łączenie do przodu, łączenie wstecz i uczenie wszystkich kroków razem.

MODELOWANIE
Modelowanie to proces uzyskiwania nowego zachowania poprzez zróżnicowane wzmacnianie
kolejnych przybliżeń, które osiągają docelowe zachowanie. Przybliżenia sekwencyjne to
zachowania, od których oczekuje się, że doprowadzą do zachowania docelowego, mają wspólne
cechy topograficzne podobne do zachowania docelowego i znajdują się w repertuarze jednostki, jako
warunek wstępny tego zachowania.
Modelowanie różnych wymiarów wydajności
W procesie modelowania można wywierać wpływ na różne aspekty wykonania, takie jak topografia,
częstotliwość, czas trwania, płynność, trudność lub poziom trudności i czas oczekiwania.
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Stosowanie modelowania
Istnieją dwa podejścia do modelowania wydajności w procesie kształtowania, a mianowicie
kształtowanie między topografiami reakcji i kształtowanie w ramach topografii reakcji. W praktyce
modelowania między topografiami reakcji, elementy jednej klasy reakcji są wzmacniane, podczas
gdy elementy z drugiej klasy nie są wzmacniane. W procesie modelowania topografii reakcji forma
zachowania pozostaje niezmienna, kształtują się jednocześnie mierzalne cechy zachowania.
W procesie kształtowania mówi się o zastosowaniu podejścia łańcuchowego.
Przed rozpoczęciem nauczania konieczne jest przeprowadzenie działań wymaganych do ukończenia
umiejętności składającej się z dwóch lub więcej etapów praktyki kształtowania z podejściem
łańcuchowym.

Etapy stosowania procesu modelowania
Kroki, które należy wykonać w procesie modelowania, są zebranie w pięciu etapach: określenie
i zdefiniowanie docelowego zachowania, zebranie danych bazowych poprzez określenie techniki
zbierania danych, przygotowanie planu wdrożenia, wdrożenie aplikacji oraz zebranie danych oraz
ocena.
Korzyści i ograniczenia procesu modelowania
Jedną z najważniejszych korzyści jest to, że jest to metoda polegająca na wzmocnieniu w nabywaniu
nowych zachowań, które nie są uwzględnione w repertuarze jednostki i nie obejmuje w procesie
aplikacyjnym kar ani bodźców odpychających. Ograniczenia kształtowania można określić, jako
potrzebę ciągłego monitorowania wyników, aby móc przełączać się z jednego przybliżenia na drugie
w odpowiednim czasie, jego ograniczone zastosowanie w grupach, zatłoczonych salach lekcyjnych
oraz umiejętność uczenia się tego zachowania w przypadku skupienia się na niewłaściwym
zachowaniu.
Elementy, które należy wziąć pod uwagę w procesie modelowania
● Przede wszystkim, aby modelowanie się powiodło, należy poprawnie określić zachowanie
wejściowe.
● Nie należy zapominać, że określone zachowanie wprowadzające powinno znajdować się
w repertuarze zachowań jednostki i powinno należeć do klasy ukierunkowanej reakcji.
● Podczas procesu modelowania skuteczność aplikacji powinna być zwiększona poprzez
zminimalizowanie zagmatwanych lub zewnętrznych bodźców.
● Podejmowanie środków ostrożności w przypadku problemów, które mogą wystąpić podczas
procesu wdrażania oraz planowanie niezbędnego planowania ma bardzo istotne znaczenie dla
powodzenia aplikacji.
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SESJA 2
Cele:
Rodziny zyskują wiedzę na temat metod przyciągania nieprzyjemnych bodźców, podawania
nieprzyjemnych bodźców, wytrwałości i uogólnienia.
Czas trwania: 60 minut
Materiały:
● Komputer
● Głośnik
● Projektor
Etapy realizacji:
● Trener zaprezentuje poniższy materiał

USUWANIE PRZYJEMNYCH BODŹCÓW
Kara
Kara to zmiana bodźca, która jest aplikowana natychmiast po zachowaniu i zmniejsza częstotliwość
zachowań w przyszłości. Można ten bodziec stosować na dwa sposoby.
Prezentacja nieprzyjemnego bodźca do zachowania w sytuacji po pozytywnej karze niewłaściwego
zachowania. Kara negatywna to wycofanie przyjemnego bodźca w sytuacji będącej następstwem
niewłaściwego zachowania.
Usuwanie przyjemnego bodźca
Tak się określa postępowanie, które koryguje zachowanie poprzez wycofanie przyjemnego bodźca z
otoczenia, pod warunkiem, że zaistnieje niewłaściwe zachowanie.
Powrót reakcji
Jest to praktyka odbierania lub eliminowania wzmocnień, które jednostka otrzymała wcześniej od
innej osoby w celu zareagowania na zachowanie jednostki w przypadku niewłaściwego
postępowania. Można to zastosować na dwa sposoby: wycofanie wzmocnienia i koszt odpowiedzi.
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Etapy aplikacji zastosowania powrotu reakcji
Kroki wdrożeniowe, jakie należy podjąć w procesie stosowania powrotu reakcji, można przedstawić,
jako określenie zachowania docelowego, określenie powrotu strategii reakcji, zebranie danych
bazowych, określenie odpowiedniego gabarytu odpowiedzi i stworzenie zapasu wzmocnień,
zaplanowanie systemu wzmocnień, który zapewni odzyskanie utraconych wzmocnień,
przygotowanie planu wdrożenia, zastosowanie działania i ocena.
Korzyści i ograniczenia wynikające z zastosowania reakcji
Powrót reakcji polega na tym, że można ją skutecznie stosować w połączeniu z innymi metodami
behawioralnymi. Gdy jest stosowana samodzielnie, nie można uzyskać nowych i alternatywnych
zachowań.
Przerwa i jej rodzaje
Praktykę pozytywnego wzmacniania definiuje się, jako przerwę. Zapewnienie, że osoba, która
przejawia niewłaściwe zachowanie wymagające odseparowania od otoczenia, jest oddzielona od
środowiska, w którym zyskuje wzmocnienie na określony czas. Praktyka przerwy, która nie wymaga
wychodzenia z otoczenia, polega na umożliwieniu jednostce przejawiającej niewłaściwe zachowanie
przebywania w środowisku, w którym zyskuje wzmocnienie, ale uniemożliwiając jej udział w
czynności, która umożliwia dotarcie do wzmacniacza po pewien okres czasu. Przerwa powinna być
jak najkrótsza, a lekarz powinien ustalić kryteria zakończenia praktyki.
Wdrożenie kroków zastosowania przerwy
Skuteczną praktykę przerwy można zastosować, wykonując etapy określania i definiowania
docelowych zachowań, określając odpowiednią strategię przerw, decydując o czasie trwania przerwę,
gromadząc dane bazowe, przygotowując plan wdrożenia, realizując wdrożenie i oceniając.
Korzyści i ograniczenia stosowania przerwy
Korzyści płynące ze stosowania przerwy można określić, jako umożliwienie osobom zrozumienia
ograniczeń niewłaściwych zachowań, łatwość stosowania i ułatwienie zrozumienia ograniczeń
zachowania. Największym ograniczeniem jest to, że osoba przejawiająca niewłaściwe zachowanie
wymaga zabrania jej do pokoju wypoczynkowego lub strefy bezpośrednio po zachowaniu, co wiąże
się z koniecznością przygotowaniu takiego pomieszczenia.

STOSOWANIE NIEPRZYJEMNYCH BODŹCÓW
Kara pozytywna
Innym podejściem karnym stosowanym w celu ograniczenia i / lub wyeliminowania niewłaściwych
zachowań jest kara pozytywna, która znajduje się na czwartym poziomie w hierarchii moderacji.
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Kara pozytywna to dostarczenie do otoczenia odpychającego bodźca, który zmniejszy
prawdopodobieństwo docelowego zachowania w przyszłości, warunkowo, gdy jednostka przejawia
niewłaściwe zachowanie. Bodziec odpychający, zwany jest także bodźcem nieprzyjemnym. Jest to
bodziec, który powoduje fizyczny lub społeczny ból, ból i / lub dyskomfort u osoby w trakcie jego
zastosowania, okazuje się być na tyle obrzydliwy, że w miarę możliwości unika się go.
Zastosowanie nieprzyjemnego (nieatrakcyjnego) bodźca
Nieprzyjemne i odpychające bodźce dzielą się na dwie grupy, jako warunkowe bodźce odpychające
i bezwarunkowe bodźce odpychające. Są to samoistne impulsowe bodźce, które powodują ból
fizyczny lub dyskomfort u osoby, u której wprowadzono bezwarunkowy bodziec odpychający.
Warunkowe bodźce odpychające to bodźce, które stają się odpychające dla jednostki w wyniku
doświadczenia ich działania. W praktykach redukcji zachowań opartych na prezentacji bodźca
nieprzyjemnego, bodziec odpychający (a) impuls impulsywny dla funkcji sensorycznych
(warunkowy bodziec elektryczny, amoniak itp.), (b) nagana słowna i pobudzenie, (c) hamowanie /
blokowanie odpowiedzi, (d) ćwiczenie warunkowe oraz (e) można je przedstawić z różnymi
strategiami, takimi jak nadmierna korekta.
Przedstawianie bodźców odpychających dla funkcji sensorycznych
Słowne ostrzeżenie lub upomnienie ucznia, który zachowuje się niewłaściwie, jest strategią mającą
na celu zmniejszenie częstotliwości / intensywności takiego zachowania. Mogą być zastosowane
impulsywne bodźce dla funkcji sensorycznych, takich jak smak, wzrok, słuch, węch i dotyk za
nieodpowiednie zachowanie.
Nadmierna korekta
Nadmierna korekta polega na nadmiernym korygowaniu przez osobę / ucznia wpływu efektów
zachowania na środowisko po niewłaściwym zachowaniu lub nadmiernym prezentowaniu przez
jednostkę odpowiedniej formy w przypadkach, gdy nieodpowiednie zachowanie często występuje.
Nadmierną korektę stosuje się na dwa sposoby: naprawczą korekcję i pozytywne ćwiczenia. Czasami
zastosowanie nadmiernej korekty może obejmować jeden lub oba wymienione procesy.
Zastosowanie naprawczej nadmiernej korekty ma na celu skorygowanie wpływu zachowania na
środowisko, pod warunkiem, że dana osoba przejawia zachowania problemowe. Ćwiczenie
pozytywne polega na wielokrotnym okazywaniu odpowiedniego zachowania, które nie pasuje do
zachowania problemowego lub odpowiedniej formy zachowania w środowisku / sytuacji, w której
jednostka zachowuje się niewłaściwie. W skutecznym procesie nadmiernej korekty należy jasno
zdefiniować zachowanie i konsekwencje, które doprowadziły do nadmiernej korekty. Nie powinno
się reagować na nieodpowiednie zachowanie. Należy upewnić się, że dana osoba zakończy proces
nadmiernej korekty. Nie należy przeoczyć związku między zachowaniem, a rezultatem i należy
dopilnować, aby nadmierna skuteczność korygowania była nieatrakcyjna.
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TRWAŁOŚĆ
Trwałość i jej znaczenie
Kontynuacja zachowania ucznia po zakończeniu nauczania nazywa się trwałością. Po zakończeniu
nauczania szereg strategii, które ułatwiają trwałą zmianę w zachowaniu, uczy umiejętności
funkcjonalnych, kontynuowanie nauki /ćwiczenia aż do wystąpienia trwałej zmiany w zachowaniu,
uczenie za pomocą rozproszonych eksperymentów, wykorzystując naturalne bodźce prebehawioralne w środowisku naturalnym, stosowanie naturalnych wzmacniaczy, wzmocnienie.
spowolnienie i zacieranie aplikacji / programu nauczania.
UOGÓLNIENIE
Uogólnienie to urzeczywistnienie zachowania w różnych sytuacjach, takich jak otoczenie, materiał,
osoba, czas po nauce w określonych warunkach lub przejawiające zachowanie podobne do
wyuczonego zachowania i spełniające tę samą funkcję w różnych sytuacjach.
Uogólnienie obejmuje różne wymiary sytuacji potrzebnych w środowisku naturalnym. Istnieją dwa
rodzaje uogólnień: uogólnienie bodźców i uogólnienie odpowiedzi.
● Uogólnienie bodźca jest wyrazem zachowania, które pojawia się i wzmacnia w obecności
określonego bodźca w obecności innego bodźca, takiego jak wskazówka, materiał, czas,
środowisko lub osoba, czego nie nauczono na zajęciach z bodźców.
● Demonstrowanie zachowań, które są podobne do zachowań docelowych i mają tę samą
funkcję, ale nie zostały jeszcze nauczone, nazywa się uogólnieniem odpowiedzi.
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MODUŁ 5
PRAWA
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWN
YCH
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PRAWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Cel: Informowanie o międzynarodowych i krajowych przepisach, umowach i przepisach
dotyczących osób niepełnosprawnych. Znajomość praw socjalnych osób niepełnosprawnych (w
zakresie regulacji prawnych ich krajów). Podniesienie poziomu wiedzy o prawach i obowiązkach
osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym
Czas trwania: 180 minut
SESJA 1
Cele:
● Członkowie grupy mogą dzielić się swoimi uczuciami i przemyśleniami.
● Zwiększenie dynamic grupy.
Czas trwania: 20 minut
Materiały:
● Komputer
● Głośnik
● Projektor
Etapy wdrażania:
● Trener przekazuje informację zwrotną na temat zagadnień z ostatniej sesji
● Trener krótko omawia tematy Modułu 4.
● Prosi jednego z uczestników o ocenę Modułu 4.
● Wyraża swoje uczucia na temat obecnej sesji.
● Następnie członkowie grupy proszeni są o zgłaszanie emocji.
● Omówienie tematów, celu i procesu modułu.
● Zakończenie rozgrzwki. (Ćwiczenie 1)
ĆWICZENIE 1
Nazwa ćwiczenia: Gra ,,Głuchy telefon”
Cele:. Uczestnicy uświadamiają sobie, jak istotna jest właściwa informacja.
Czas trwania:10 minut
Materiały: -
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Etapy realizacji:
● Uczestnicy siadają w kręgu..
● Trener podaje zdanie osobie siedzącej obok niego, a następnie zdanie jest przekazywane
kolejno od uczestnika do następnego.. Na przykład: kot Salime rozlał mleko, wychodząc
z domu.
● Kiedy grupa zakończyła przekazywanie zdania, uczestnicy proszeni są o przedstawienie go
na głos. W tym momencie widać, w którym punkcie zdanie zostało zmienione.
● W trakcie dzielenia się emocjami oraz informacjami, które pochodzą z wielu z wielu źródeł
wielokrotnie były powtarzane, niekiedy ulegają one zmianie i zniekształceniu. Dlatego też
należy zaistniałe problemy wyjaśnić, jak również emocje, które temu towarzyszą.
SESJA 2
Cel:
● Poinformowanie o międzynarodowych i krajowych przepisach, umowach i rozporządzeniach
dotyczących praw osób niepełnosprawnych
● Pogłębienie znajomości praw socjalnych osób niepełnosprawnych (w zakresie regulacji
prawnych ich krajów)
● Podniesienie poziomu wiedzy osób niepełnosprawnych na temat ich praw i obowiązków w
życiu zawodowym.
Czas trwania: 60 minut
Materiały:
● Komputer
● Głośnik
● Projektor
Etapy realizacji:
Lider grupy przedstawia prezentację na temat praw osób niepełnosprawnych.
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MIĘDZYNARODOWE ZASADY I STANDARDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DEFINICJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Chociaż definicja „niepełnosprawny” jest używana zamiast słów kaleka i niepełnosprawny, słowa te
mają różne znaczenia. Termin niepełnosprawność pojawia się, jako pojęcie, które wymaga skupienia
się na „niepełnosprawności”, czyli zobiektywizowaniu zjawiska niepełnosprawności. Z drugiej
strony niepełnosprawność wydaje się być terminem, który z czasem może skutecznie pozbyć się tej
konieczności, złagodzić i uelastycznić nasze wrażenia (myśli), nawet, jeśli nie od razu.
Definicja niepełnosprawności ONZ: W Deklaracji Praw Osób Niepełnosprawnych przyjętej przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ definicja osoby niepełnosprawnej jest następująca: „Osoby, które nie
mogą realizować czynności, które normalna osoba powinna zrobić samodzielnie w swoim życiu
osobistym lub społecznym z powodu odziedziczonego lub opóźnionego upośledzenia jego zdolności
fizycznych lub umysłowych ”.
WHO - Definicja osoby niepełnosprawnej opracowana przez Światową Organizację Zdrowia:
Światowa Organizacja Zdrowia, Organizacja Narodów Zjednoczonych i MOP podchodzą do pojęcia
niepełnosprawności z różnych perspektyw. Światowa Organizacja Zdrowia sformułowała
następującą definicję i klasyfikację pojęcia niepełnosprawności na podstawie konsekwencji choroby:
• Upośledzenie: „Z punktu widzenia zdrowia„ niedobór ”odnosi się do niedoboru lub braku
równowagi w psychologicznej, anatomicznej lub fizycznej strukturze i funkcjach”.
• Niepełnosprawność: „W dziedzinie zdrowia„ niepełnosprawność ”odnosi się do utraty
i ograniczenia zdolności do wykonywania pracy w porównaniu z normalną osobą”.
• Ograniczenie w pełnieniu ról społecznych (handicapped): „Niepełnosprawność” w dziedzinie
zdrowia odnosi się do niekorzystnej sytuacji, która występuje u określonej osoby w wyniku
ułomności lub niepełnosprawności i która uniemożliwia i ogranicza zdolność tej osoby do
wykonywania czynności, które można uznać za normalne w zależności od wieku, płci, statusu
społecznego i kulturowego. Życie społeczne, zdrowie i dobre samopoczucie osób
niepełnosprawnych, o czym po raz pierwszy wspomniano w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
z 1948 r. przez wiele organizacji międzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów
Zjednoczonych (ONZ), Rada Europejska, Unia Europejska, Międzynarodowa Organizacja Pracy
(ILO) i Światowe Stowarzyszenie Lekarzy, dotyczące zabezpieczenia społecznego, edukacji,
zatrudnienia, dostępności, opieki, rehabilitacji i udogodnień finansowych oraz przepisów.
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Regulacje i badania Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz organizacji stowarzyszonych
Przede wszystkim należy stwierdzić, że ONZ, która od pierwszego dnia swojego powstania
podejmuje wysiłki na rzecz poprawy statusu społecznego osób niepełnosprawnych i polepszenia
jakości ich życia, jest fundamentem działań na rzecz godności oraz praw osób niepełnosprawnych.
Najważniejsza cecha Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która została przyjęta przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 r., jest pierwszym dokumentem przenoszącym prawa
człowieka z poziomu narodowego na poziom uniwersalny. Jest traktowany w całości bez
dokonywania jakichkolwiek rozróżnień. Ponadto w deklaracji stwierdza się, że każdy ma prawo do
odpowiedniego poziomu życia, który zapewni zdrowie i dobre samopoczucie jemu i jego rodzinie.
Stwierdzono, że obejmuje on wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę zdrowotną i niezbędne usługi
socjalne (art. 25). Ponownie w 25. artykule Deklaracji stwierdza się, że każdy ma prawo do
zabezpieczenia w przypadku trudności w życiu wynikających z okoliczności niezależnych od jego
woli, takich jak bezrobocie, choroba, niepełnosprawność, wdowieństwo, starość oraz matki i dzieci.
prawo do specjalnej opieki i pomocy. Na konferencji w Genui zorganizowanej przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ w 1950 r. wspomniano o rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i powołano
komisję do ustalenia międzynarodowych standardów w zakresie edukacji, leczenia, rehabilitacji
zawodowej i zatrudnienia.
OCENA MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DOTYCZĄCA PRAW OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Międzynarodowa konwencja Narodów Zjednoczonych na temat praw osób niepełnosprawnych jest
uznawana za pierwszy dokument dotyczący praw człowieka XXI wieku. Konwencja nałożyła na
państwa-strony obowiązek zapewnienia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym
oraz ich ochrony przed dyskryminacją oraz udostępnienia osobom niepełnosprawnym usług
oferowanych społeczeństwu. Umowa składa się z pięćdziesięciu artykułów. We wspomnianych
artykułach umowy zawarto wiele praw osobistych, społecznych i politycznych.

PRAWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE
Prawa osób niepełnosprawnych w Polsce
- regulacje prawne dotyczące osób niepełnosprawnych. Prawa osób niepełnosprawnych w różnych
obszarach, takich jak zniżki / zwolnienia z podatku, prawa do pracy itp - programy informacyjne dla
studentów / osób niepełnosprawnych.
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WPROWADZENIE
Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr
78, poz. 483, z późn. zm.).
Zapewnia ona prawo do niedyskryminacji stanowiąc, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu
politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 pkt 2.). Ustawa
zasadnicza nakłada też na władze publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej
osobom niepełnosprawnym, (art. 68), a także obowiązek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu
egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej (art. 69).
Sejm uchwalił 1 sierpnia 1997 r. Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych pdf 103 kb.
W dokumencie tym, poza zdefiniowaniem prawa osób niepełnosprawnych do niezależnego i
samodzielnego, aktywnego i wolnego od przejawów dyskryminacji życia, zawarto również katalog
dziesięciu praw, wskazując tym samym najważniejsze obszary, w których niezbędne są intensywne
działania. Dokument podkreśla, że osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego,
samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji.
Więcej na:
http://niepelnosprawni.gov.pl/container/uprawnienia-osobniepelnosprawnych/Karta%20Praw%20Osob%20Niepelnosprawnych.pdf
Szczegółowemu uregulowaniu pomocy dla osób niepełnosprawnych w Polsce służy ustawa z dn. 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. 2018, Poz. 511) - ustawa o rehabilitacji w zakładce PRAWO:
http://niepelnosprawni.gov.pl/p,115,rozporzadzenia-do-ustawy-o-rehabilitacji
Ustawa stanowi, że rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań (organizacyjnych,
leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych, społecznych)
zmierzających od osiągnięcia, przy współudziale tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich
funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej (art.7).
Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym uzyskania i utrzymania
zatrudnienia (służą temu: szkolnictwo zawodowe, poradnictwo i pośrednictwo pracy). Natomiast
rehabilitacja społeczna służy temu, by osobom niepełnosprawnym umożliwić pełne uczestnictwo w
życiu społecznym (art. 8 i 9).
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Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika (PJM)
Na podstawie § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r.
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926, z późn.
zm.) osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z
niepełnosprawności, mogą uzyskać wsparcie ze środków PFRON w zakresie dostępu do usług
tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.
Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może
być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Likwidacja barier
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.), ze środków
Funduszu może być dofinansowana likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
Realizacja powyższych zadań ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie
niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z
otoczeniem.

Turnusy rehabilitacyjne
Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które
posiadają ważne orzeczenie:
1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
lub
2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
3. o niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia.
Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym powinna
złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie, kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus
rehabilitacyjny. Wniosek o dofinansowanie zawiera oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie
oraz liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym.
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Warsztaty Terapii Zajęciowej
Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom
niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w
zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztat
nie jest placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury organizacyjnej wyposażonej w
osobowość prawną lub posiadającej zdolność do czynności prawnych. Warsztaty mogą być
organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. Uczestnikami warsztatów
mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia
pracy. Osoby niepełnosprawne, przyjmowane do warsztatu po 1 stycznia 1998 r., muszą posiadać w
swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.
Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Dofinansowanie wyrobów medycznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych następuje poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
[katalog tych przedmiotów i środków określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29
maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1267, z późn. zm.)], przy czym realizowane jest ono ze środków Narodowego Funduszu
Zdrowia, a środki PFRON mogą być wykorzystane na dofinansowanie dla tych osób
niepełnosprawnych, które spełniają określone w § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być
finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z
2015 r., poz. 926 z późn. zm.) kryterium dochodowe, tj. średni miesięczny dochód tej osoby obliczony
zgodnie z rozporządzeniem nie przekracza 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby
samotnej lub 50% - na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym.
Zgodnie z wymienionym wyżej rozporządzeniem w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu (...),
wysokość dofinansowania wynosi:
•

do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, jeżeli taki udział jest
wymagany przez przepisy,

•

do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa powyżej, wyznaczonego przez NFZ oraz
wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i
środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Zgodnie z § 10 ww. rozporządzenia dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do
powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby
niepełnosprawnej.
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Więcej informacji na stronach:
http://niepelnosprawni.gov.pl/p,1,zatrudnienie-osob-niepelnosprawnych
http://niepelnosprawni.gov.pl/p,4,rehabilitacja-spoleczna

UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYNIKAJĄCE Z INNYCH PRZEPISÓW
PRAWA
Komunikacja/podróż
Zestawienie ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróży środkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS) reguluje ustawa z dnia 20 czerwca
1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.
U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.).
Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela Ministerstwo Infrastruktury
Prawa i obowiązki niepełnosprawnych pasażerów w ruchu kolejowym uregulowane zostały
przepisami Rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
października 2007 r.
Szczegółowych wyjaśnień związanych z tą tematyką udziela Prezes Urzędu Transportu Kolejowego,
jako centralny organ administracji rządowej, właściwy w sprawach nadzoru nad przestrzeganiem
praw pasażerów w transporcie kolejowym – www.utk.gov.pl
Dodatkowo wiele przydatnych informacji dla niepełnosprawnych pasażerów w ruchu kolejowym
można odnaleźć w zakładce „Pasażerowie” w serwisie UTK.

Karta parkingowa
Kwestie związane z otrzymaniem karty parkingowej reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).
Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:
1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone
możliwości samodzielnego poruszania się;
Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia
niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli jednak posiada kartę
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parkingową wydaną przed tą datą to jej karta zachowuje ważność do dnia określonego jako data
ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.
Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na
podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia
o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.
Ważne: Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie
jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że osoba
niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
Uwaga: Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest tożsame z posiadaniem
znacznych ograniczeń w możliwości samodzielnego poruszania się.
Wyjątek: Ustawodawca przewidział odstępstwo od zasady, zgodnie z którą karta parkingowa od
dnia 1 lipca 2014 r. przysługuje na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
wydawanego także od 1 lipca 2014 r. Wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym,
które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny
niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N
(choroba neurologiczna). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez
konieczności ponownego orzekania się - na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera
ono wskazanie do karty parkingowej.
Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową
na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo
orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty
parkingowej.
Ważne: Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności i tego, że osoba
niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
Uwaga: Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno
znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności
oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N
(choroba neurologiczna).
Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę
parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności
zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.
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Uwaga: W przypadku tych osób wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu
przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone
możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka. Jeżeli
zatem to wiek dziecka w chwili orzekania powoduje, że ma ono trudności w poruszaniu się, nie
uzyska ono wskazania do karty parkingowej.
Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony. Karta
parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat.
Uwaga: Jeżeli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas nieokreślony
(bezterminowo) albo na okres dłuższy niż 5 lat to i tak karta parkingowa zostanie wydana wyłącznie
na okres 5 lat od dnia jej wydania. Jeżeli orzeczenie po dniu 1 lipca zostanie wydane na czas
nieokreślony to karta parkingowa straci swoją ważność po 5 latach. Ale w tym przypadku aby
uzyskać kolejną kartę wystarczy złożenie wniosku o jej wydanie, nie będzie potrzebne nowe
orzeczenie.
Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu
samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej
części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie
jej numeru i daty ważności.

Zniżki i ulgi w Urzędach:
1. Poczta
Udogodnienia związane z usługami pocztowymi regulują przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, z późn. zm.).
Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela Ministerstwo Infrastruktury.

2. Telekomunikacja
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w ramach usług telekomunikacyjnych reguluje ustawa z
dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.).
Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela Ministerstwo Cyfryzacji.
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3. Radio i Telewizja
Kwestie zwolnień od opłaty abonamentu RTV regulują przepisy ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o
opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204, z późn.zm.).
Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
4. Podatki
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.
361, z późn. zm.) reguluje kwestie ulg w podatku dochodowym.
Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela Ministerstwo Finansów
5. Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych
Kwestie zwolnień od podatku od czynności cywilnoprawnych określa ustawa z dnia 9 września 2000
r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223, z późn. zm.).
Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela Ministerstwo Finansów.
6. Wybory
Szereg uprawnień związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast gwarantuje wyborcom niepełnosprawnym ustawa z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).
Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela Państwowa Komisja Wyborcza.
SZKOLNICTWO W POLSCE
I.

Edukacja

Najważniejsze zasady dotyczące kształcenia w Polsce, w tym kształcenia osób niepełnosprawnych,
reguluje ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn.
zm.).
Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela Ministerstwo Edukacji Narodowej
Najważniejsze uprawnienia:
Przepisy ustawy o systemie oświaty gwarantują dzieciom z niepełnosprawnością rozmaite
uprawnienia. Jak wcześniej wskazaliśmy, by z nich skorzystać, konieczne jest uzyskanie orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego.
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1. Okres nauki
Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym
roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:
•

18. rok życia – w przypadku szkoły podstawowej;

•

21. rok życia – w przypadku gimnazjum;

•

24. rok życia – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej.

2. Wybór szkoły
Warto podkreślić, że ostateczna decyzja o wyborze formy kształcenia (klasa masowa, integracyjna,
specjalna, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy i inne) należy wyłącznie do rodziców, a zalecenia
co do formy kształcenia, zapisane w orzeczeniu, są tylko sugestią. Organ prowadzący ma natomiast
obowiązek zapewnić dziecku miejsce w wybranej przez rodziców formie kształcenia. Dla szkół
ogólnodostępnych i integracyjnych organem prowadzącym jest gmina, natomiast dla szkół
specjalnych – powiat. Należy zgłosić się do własnej gminy lub powiatu, nawet jeśli nie ma w nich
danej formy kształcenia. Ustawodawca nakłada na gminy i powiaty obowiązek zapewnienia
kształcenia w wybranej formie, a jeśli jej nie prowadzą, to znalezienia jej w innej gminie lub
powiecie.

3. Dowóz
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie dowozu do szkoły dzieciom z niepełnosprawnością. Gmina
powinna więc:
•

zapewnić uczniom z niepełnosprawnością bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do
najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową,
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej
szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 21. roku życia;

•

zapewnić dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do
ośrodka umożliwiającego im realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

•

zapewnić zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, na
zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta
i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę
zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.
74

4. Diagnoza
Każde dziecko z niepełnosprawnością ma prawo do diagnozy, której celem jest w określenie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości
psychofizycznych i wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego
problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
W efekcie wydania diagnozy dzieci z niepełnosprawnością mają prawo do:

•

wydania opinii,

•

wydania orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjnowychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,

•

objęcia ich oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

•

wspomagania nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

5. Sprawdziany
Każde dziecko ma prawo do dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości
psychofizycznych. Uczniowie lub absolwenci z niepełnosprawnością przystępują do sprawdzianu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole zgodnie z przepisami w sprawie warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie dostosowanych do
rodzaju niepełnosprawności. Natomiast uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecznie lub
zagrożeni niedostosowaniem społecznym przystępują do sprawdzianu w warunkach dostosowanych
do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczeń z niepełnosprawnością ma też
prawo do wydłużenia każdego etapu edukacyjnego przynajmniej o jeden rok.

6. Dodatkowy nauczyciel
Dziecko z niepełnosprawnością ma prawo do dodatkowego wsparcia nauczyciela (pedagoga
specjalnego) w szkole ogólnodostępnej. W trakcie nauki w szkole ogólnodostępnej może się okazać,
że uczeń z niepełnosprawnością wymaga profesjonalnego i systematycznego wsparcia podczas zajęć
edukacyjnych. Od stycznia 2016 r. w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania
przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte są dzieci
posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na autyzm, w tym
zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudniać można dodatkowo:
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•

nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, w celu
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub w przypadku klas I–III
szkoły podstawowej – asystenta lub pomoc nauczyciela z uwzględnieniem realizacji zaleceń
zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

7. Podręczniki
Od kilku lat uczniowie z niepełnosprawnością mogą korzystać z dofinansowania podręczników
szkolnych. Obecnie z budżetu państwa dofinansowywane są podręczniki dla uczniów
słabowidzących, niesłyszących oraz z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym lub
znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeśli jedną z niepełnosprawności jest
upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również
zakup materiałów edukacyjnych, w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia
rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są
wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów. Ponadto wykonywane są
adaptacje podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych (w systemie
Braille’a) i słabowidzących (w druku powiększonym). Na bieżąco (w ciągu całego roku) możliwe
jest uzyskanie adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych
i słabowidzących, wybranych spośród wskazanych przez szkoły tytułów, dostosowanych do potrzeb
uczniów niewidomych i słabowidzących. Wersje elektroniczne podręczników, wykonanych w
systemie Braille’a i w druku powiększonym, zamieszczane są na stronie internetowej Ośrodka
Rozwoju Edukacji w specjalnie opracowanym systemie informatycznym, umożliwiającym
dyrektorom szkół i placówek bieżące ich pobieranie oraz wydrukowanie w całości lub części, zgodnie
z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów.

8. Dofinansowania
Uczniowie niepełnosprawni mogą uzyskać dodatkowe wsparcie w ramach niektórych programów
celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych celowych (np. stypendia,
dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu potrzebnego na potrzeby edukacji, wsparcie
finansowe edukacji, wsparcie dojazdów, wsparcie podczas pandemii itp.). Szczegółowe informacje
o programach znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych http://www.pfron.org.pl/

II.

Szkolnictwo wyższe

Kształcenie na poziomie szkolnictwa wyższego reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).
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Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Najważniejsze uprawnienia studentów i doktorantów:
Na polskich uczelniach studiuje coraz więcej osób niepełnosprawnych. W 2005 roku było ich nieco
ponad 9 tysięcy, w 2007 – już prawie 20 tysięcy, a w 2010 – niemal 30 tysięcy. Dzięki rozwiązaniom
wprowadzonym w reformie szkolnictwa wyższego z 2011 roku uczelnie uzyskały nowe możliwości
pomocy niepełnosprawnym studentom.
Do podstawowych zadań uczelni należy stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do
pełnego udziału w:
a. procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia,
b. kształceniu,
c. prowadzeniu działalności naukowej.
Celem wsparcia tych zadań ministrowie nadzorujący uczelnie przekazują dotację podmiotową.
Środki finansowe z dotacji powinny być przeznaczone na zapewnienie kandydatom na studia,
studentom, doktorantom i pracownikom warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na
studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu
działalności
naukowej.
Mogą one być wydatkowane m.in. na kursy języka migowego dla studentów, doktorantów oraz dla
pracowników uczelni, specjalistyczne szkolenia, w tym umożliwiające orientację przestrzenną na
terenie uczelni niepełnosprawnym studentom i doktorantom, udział w olimpiadach, w różnych
wydarzeniach, zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny,
zakup literatury specjalistycznej i naukowej do uczelnianych bibliotek dla potrzeb osób
niepełnosprawnych, dostosowanie infrastruktury.
Ponadto z dotacji uczelnie mogą realizować wydatki na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
potwierdzonymi orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz wydatki na rzecz osób z
niepełnosprawnościami bez stosownego orzeczenia. W tym celu uczelnie mogą opracować
wewnętrzny regulamin, który określi kryteria kwalifikacji oraz formy pomocy
studentom/doktorantom
oraz
pracownikom
prowadzącym
działalność
naukową
z
niepełnosprawnościami bez stosownego orzeczenia.
Pomoc materialna dla niepełnosprawnych studentów
Niepełnosprawni studenci i doktoranci mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium
specjalnego dla osób niepełnosprawnych przysługujące na pierwszym kierunku studiów pierwszego
i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Aby otrzymać takie stypendium, student
bądź doktorant musi jedynie przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności.
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Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, podobnie jak pozostałe świadczenia pomocy
materialnej, przyznawane jest na semestr lub rok akademicki i wypłacane co miesiąc. Można je
otrzymywać tylko na jednym wskazanym przez studenta kierunku studiów.
Pomoc materialna nie zależy od uczelni i typu studiów. Można się o nią starać zarówno na studiach
stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, w uczelniach publicznych i niepublicznych, uczelniach
prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, o ile otrzymują one otrzymują dotację z budżetu
państwa na pomoc materialną dla studentów i doktorantów.
Niezależnie od stypendium specjalnego osoby niepełnosprawne mogą otrzymywać, na takich samych
zasadach jak inni studenci, pozostałe świadczenia pomocy materialnej, m.in. stypendium socjalne,
stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium
ministra za wybitne osiągnięcia i zapomogę.
Ponadto niepełnosprawni studenci i doktoranci mogą ubiegać się o kredyty studenckie z dopłatą do
oprocentowania z budżetu państwa i preferencyjnymi warunkami spłaty.
Ważną rolę w ułatwieniu dostępu do edukacji osób niepełnosprawnych odgrywa także pomoc
udzielana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych., np. w ramach
programów celowych (np. stypendia, dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu potrzebnego
na potrzeby edukacji, wsparcie finansowe edukacji, wsparcie dojazdów, wsparcie podczas pandemii
itp.) Szczegółowe informacje o programach znajdują się na stronie internetowej Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
http://www.pfron.org.pl/
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
• Karta parkingowa
• Psy asystujące
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