
 INDIVIDUAL 
THERAPEUTIC 
PROGRAMS FOR SEN 
STUDENTS ACROSS 
THE EUROPE  
Brochure  from conference  in Leżajsk – Erasmus team 
teachers and Podkarpacie province teachers. 
 



 Konferencja nauczycieli i pedagogów specjalnych w ramach 
realizacji projektu „Thinking Globally, Learning Together” 

    Tytuł konferencji: 

 

„Specyfika pracy nauczycieli z 
europejskich szkół 
specjalnych.  

Sylwetka ucznia - 
Indywidualne Programy 
Edukacyjno-Terapeutyczne.” 

 

11 października 2016 r. 

 

     Leżajsk 



  Spis treści - prezentacji 

 Ogólna charakterystyka projektu  

 System Kształcenia specjalnego i 
tworzenia IPET w Polsce 

 System Kształcenia specjalnego i 
tworzenia IPET w Wielkiej Brytanii 

 System Kształcenia specjalnego i 
tworzenia IPET w  Bułgarii 

 System Kształcenia specjalnego i 
tworzenia IPET w Rumunii 

 System Kształcenia specjalnego i 
tworzenia IPET w Belgii 

 

 

 

 

 

 System Kształcenia specjalnego i 
tworzenia IPET w Turcji 

 System Kształcenia specjalnego i 
tworzenia IPET w Hiszpanii. 

 

 

 

 

 Zapraszamy do lektury… 

 

 





Kraje zaangażowane w realizację projektu 

• Polska 

• UK 

• Belgium  

• Spain 

• Turkey  

• Bulgaria 

• Romania  



Główne założenia projektu 

• Analiza  spersonalizowanych planów nauczania dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami nauczania.  

• Poznanie nowych metod nauczania w celu podniesienia jakości 
świadczonych usług edukacyjnych. 

• Poznanie i wprowadzenie innych metod nauczania w celu poprawy 
wyników szkolnych naszych uczniów. 

• Poznanie metod w zakresie radzenia sobie z problemami z zachowaniem  
i społecznym wykluczeniem uczniów naszych szkół. 

• Zapoznanie z różnorodnymi systemami nauczania  jak i metodami pracy  

    w poszczególnych krajach. 

• Rozwój osobisty jak i zawodowy nauczycieli biorących udział w projekcie.  



Spotkanie organizacyjne 
 Hiszpania –Liderzy projektu 



Podczas tego spotkania zostaliśmy przywitani tradycyjnym tańcem 
ludowym. Uczniowie zaprezentowali również wytwory z metalu, 
drewna, wykonywane na zajęciach. Mieliśmy również okazję próbować 
przysmaków przygotowanych prze uczniów tej szkoły. 



Historyczne centrum miasta  Careces 



W Hiszpanii został dopracowany plan projektu, zadania, zobowiązania wyznaczone do 
realizacji dla każdego z partnerów projektu. Spotkanie to było również okazją do 
opracowania planu ewaluacji  i oceny samego projektu.  



Rumunia- spotkanie służące uczeniu  się  
i nauczaniu  

Tu również zostaliśmy 
przywitani tradycyjnym 
tańcem wykonanym 
przez najmłodszych 
uczniów tej szkoły 



 Szkolenie na temat niepełnosprawności sprzężonych 
uczniów Multisensory impairment training –  zostało 
urozmaicone wieloma interesujący  praktycznymi 
ćwiczeniami jak również materiałami szkoleniowymi na 
temat 
• Upośledzenia wzroku 
• Upośledzenia słuchu 
• Występowania tych wad w postaci złożonej. 



Ćwiczenia praktyczne rozwijające świadomość niepełnosprawności…  
                                                                                                



W trakcie szkolenia zdobyliśmy wiedzę na 
temat sposobów pracy z 

niepełnosprawnością sprzężoną.  

Stworzyliśmy tzw. Książeczki 
sensoryczne. Zostały  one oceniane 
przez uczniów tej szkoły. 

Elementy matematyczne do 
ćwiczeń dla osób 
niewidomych. 



 
 
Szkolenie  było bardzo  
wartościowe ze względu na 
jego charakter,. Mogliśmy 
doświadczyć jak ciężko 
rodzić sobie z prostymi 
czynnościami życia 
codziennego w chwili gdy 
jest się osobą z wieloraką 
niepełnosprawnością 
zmysłową. W trakcie wizyty 
mieliśmy okazję przekonać 
się jak bardzo nasze dzieci 
są uzdolnione, jak bardzo 
muszą walczyć z 
przeciwnościami, które 
zesłał im los.    



W dalszej części 
szkolenia zdobyliśmy 
praktyczną wiedzę z 
zakresu języka Braila, 
prezentowaną przez 
nauczycieli i uczniów.    



Belgia- Spotkanie projektowe uczniów  



W wizycie w Belgii wzięli udział uczniowie z pięciu szkół 
partnerskich. Mieli oni okazję uczestniczyć w wielu zajęciach 
praktycznych.  



Wraz z uczniami szkoły belgijskiej wzięli udział w lekcjach gotowania 



Uczyli się jak samemu zrobić lampkę elektryczną.. 



Wszyscy zakwaterowani byliśmy w ośrodku wczasowym.  Czas spędzony razem długo 
pozostanie w pamięci naszych uczniów. 



Wielka Brytania spotkanie projektowe służące uczeniu się  
Uczniowie Likeside School przywitali gości własnoręcznie wykonanymi 
flagami z danego kraju.  



W trakcie wizyty partnerzy odwiedzający szkołę wzięli udział w 
90tych urodzinach Królowej Elżbiety.  W spotkaniu uczestniczyli 
uczniowie, rodzice jak i  przedstawiciele władz lokalnych. 



Zdobyliśmy wiedze na temat metody Sherbourn używanej w 
terapii z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym 



Mieliśmy okazję zobaczyć w zajęcia pływania sensorycznego 
urozmaiconego śpiewaniem, muzyką i innymi elementami  
wpływającymi na rozwój zmysłów. 



Uczestniczyliśmy również w zajęciach odbywających się poza 
terenem szkoły, w tzw.  naturalnym środowisku, zostały 
zorganizowane zajęcia Pt „Śledząc naturę” i przyrządziliśmy  
również potrawy na ognisku  



Wpływ projektu na nauczycieli biorących w 
nim udział .    

• Zdobywanie nowej wiedzy doskonalenie nabytych umiejętności 

•  Wdrażanie nowych dobrych praktyk we własnych szkołach. 

• Dzielenie się doświadczeniami z innymi nauczycielami w Europie. 

• Autorefleksja na temat własnych umiejętności jako nauczycieli. 

• Poprawa umiejętności komunikacyjnych w innym języku 

• Zwiększenie poczucia swojej wartości. 

• Praca zespołowa. 

• Rozwinięcie umiejętności menadżerskich.  

 

 



Wpływ projektu na uczniów– Students  

• Projekt jest okazją do pierwszego wyjazdu za granicę swojego kraju, 
zazwyczaj pierwszego lotu w ich życiu. 

• Rozwój umiejętności społecznych – zawieranie przyjaźni z kolegami 
koleżankami z innych krajów 

• Rozwój umiejętności praktycznych, niezależności, które daje 
podróżowanie bez ich rodziców 

• Doskonalenie umiejętności językowych 

• Możliwość udziału w różnego rodzaju lekcjach, Taking part in different 
curriculum areas e.g. Electricity and bike maintenance.  

• Poznanie nowej kultury, kuchni poznanie różnic i podobieństw. 

 





O P R A C O W A Ł A  :  M A R I A  P A J Ą K  

INDYWIDUALNY PROGRAM 
EDUKACYJNO - 

TERAPEUTYCZNY 



PODSTAWA PRAWNA 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991  r. (tekst 
jednolity: Dz.U. 2015 poz. 357 z późniejszymi zmianami ). 

 

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

 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 
2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532) 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000357
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000357
http://wszystkojasne.waw.pl/wp-content/uploads/2014/05/rozporzadzenie-pomoch-psych.pdf
http://wszystkojasne.waw.pl/wp-content/uploads/2014/05/rozporzadzenie-pomoch-psych.pdf


CO TO JEST IPET? 

 Indywidualny Program Edukacyjno 
 – Terapeutyczny jest dokumentem, 
zawierającym planowane działania wobec 
ucznia z niepełnosprawnością, posiadającego 
orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 

 

 IPET  to opis działań, które mają doprowadzić do 
optymalnego rozwoju wychowanka, zgodnie z jego 
możliwościami i predyspozycjami. 



RODZAJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Orzeczenie mogą uzyskać uczniowie : 

 niesłyszący, słabosłyszący,  

 niewidomi, słabowidzący,  

 z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

 z niepełnosprawnością intelektualną, 

 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

 z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
oraz uczniowie niedostosowani społecznie i zagrożeni 
niedostosowaniem społecznym. 



JAKI JEST  CEL TWORZENIA PROGRAMU? 

 Planowy i optymalny rozwój dziecka. 

 

 Zintensyfikowanie działań przez wszystkich 
nauczycieli i specjalistów we współpracy z rodzicami  
i opiekunami dziecka. 



PODSTAWA TWORZENIA IPETU 

 

 Zalecenia zawarte w orzeczeniu. 

 

 Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne. 

 

 Możliwości psychofizyczne dziecka/ucznia. 



CZYNNIKI WARUNKUJĄCE  OPRACOWANIE I 
WDRAŻANIE PROGRAMU 

 Rodzaj niepełnosprawności. 

 Wiek rozwojowy dziecka. 

 Etap edukacyjny. 

 Miejsce kształcenia: 

 szkoła specjalna/SOSW 

 szkoła integracyjna 

 szkoła ogólnodostępna. 

 

 



KTO OPRACOWUJE IPET? 

 

 Program opracowuje zespół, który tworzą wszyscy 
nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia  
z uczniem we współpracy z rodzicami dziecka. 

 

 Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do 
której uczęszcza uczeń, lub inna osoba wyznaczona 
przez dyrektora przedszkola lub szkoły. 

 



TERMIN OPRACOWANIA PROGRAMU 

 Do 30 września dla uczniów rozpoczynających 
edukację na danym etapie edukacyjnym. 

  30 dni od dnia złożenia w przedszkolu lub szkole 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 30 
dni przed upływem okresu, na jaki został 
opracowany poprzedni program. 

 

 Program opracowuje się na okres, na jaki zostało 
wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.  



 ETAPY PRACY  

 Poziom diagnozowania – wielospecjalistyczna ocena 
funkcjonowania dziecka. 

 

 Poziom programowania – konstruowanie programu 
– programowanie rozwoju dziecka. 

 

 Poziom praktyczny – wdrażanie programu. 

 

 Ewaluacja programu. 



KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA DZIECKA 

   Grzegorz ma 9 lat. Jest uczniem klasy I szkoły 
podstawowej. Porusza się na wózku inwalidzkim  
– niedowład czterokończynowy. Nie mówi. Nie chodzi. 
Stoi przy meblach z pomocą terapeuty/rodzica. Jest po 
wszczepieniu implantu ślimakowego  - ucho prawe. Ma 
w miarę sprawne ręce. Nie podejmuje żadnych 
czynności samoobsługowych związanych z ubieraniem 
się, rozbieraniem, jedzeniem, sygnalizowaniem potrzeb 
fizjologicznych. Jest karmiony  przez rodziców.  Nosi 
pampersa. Bardzo niesystematycznie nosi aparaty 
słuchowe, dlatego buntuje się i płacze przy każdym 
zakładaniu aparatów.  



CO ZAWIERA IPET? - METRYCZKA 

Imię i nazwisko Grzegorz G. 

Data urodzenia  ………………... r. 

Etap edukacyjny I  etap- edukacja wczesnoszkolna 
Uczeń uczestniczy w zajęciach edukacyjnych w zespole 
klasowym (6 uczniów).  

Numer, data i 

miejsce wydania 

orzeczenia 

…………………… z dnia ………………………… 

w …………………………. na I etap edukacyjny. 

Rodzaj 

niepełnosprawności 

Niepełnosprawność sprzężona: niepełnosprawność 

intelektualna  w stopniu umiarkowanym, słabe słyszenie, 

niepełnosprawność ruchowa. 

Okres realizacji 

programu 

Na czas edukacji wczesnoszkolnej. 

Dostosowanie 

egzaminu OKE 

Nie dotyczy 

Inne uwagi Porusza się na wózku , jest implantowany  



CO ZAWIERA IPET? 

    

Informacje i zalecenia poradni psychologiczno 

– pedagogicznej zawarte w orzeczeniu  

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 



 
 
 
 
 

ZALECENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - 
PEDAGOGICZNEJ 

W ramach rewalidacji zaleca się: 

• usprawnianie z zakresu surdopedagogiki, 

• usprawnianie ruchowe, 

• usprawnianie komunikacji z otoczeniem, 

• rozwijanie  umiejętności w zakresie samoobsługi. 

 

 



ZALECENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - 
PEDAGOGICZNEJ 

 W ramach pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej zaleca się: 

 

 prowadzenie terapii logopedycznej/ komunikacji, 

 usamodzielnianie w czynnościach samoobsługowych, 

 stymulowanie sprawności manualnej i sprawności 
grafomotorycznej. 

 



ZALECENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - 
PEDAGOGICZNEJ 

W ramach dostosowania warunków i metod 
kształcenia zaleca się: 

 dostosowanie miejsca pracy, 

 pracę w oparciu o materiał konkretny, 

 stosowanie zróżnicowanego materiału, 

 dostosowanie czasu pracy do wydolności dziecka, 

 wykorzystywanie różnych zmysłów, 

 bazowanie na mocnych stronach dziecka, 

 częste stosowanie pozytywnych wzmocnień. 

 

 

 



WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU 
FUNKCJONOWANIA UCZNIA 

INFORMACJE Z BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH 
 

OBSZAR MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

PSYCHOLOG 
Sfera poznawcza  
i emocjonalno – 
społeczna  
 

Dobrze reaguje na pochwały. Przejawia nadpobudliwość, 
wpada w histerie, nie chce 
nosić aparatów, płacze, 
zniechęcają go trudności. 

LOGOPEDA 
Sfera 
komunikacyjna 

Rozumie bardzo proste 
polecenia, 
 posługuje się kilkoma 
gestami, 
wydaje nieartykułowane 
dźwięki,  
nawiązuje chwilowy kontakt 
wzrokowy. 
 

Bardzo słaby kontakt (gesty 
naturalne, mimika, płacz, 
śmiech) ,  
brak komunikacji werbalnej, 
nie nawiązuje kontaktów  
z rówieśnikami. 



WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU 
FUNKCJONOWANIA UCZNIA 

INFORMACJE Z BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH 
 

OBSZAR MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

FIZJOTERAPIA 
Sfera ruchowa 

Stoi z pomocą, porusza się na 
wózku tylko z pomocą,  ma  
w miarę sprawne ręce, 
manipuluje zabawkami. 

Bardzo słaba sprawność 
ruchowa kończyn dolnych, nie 
pionizuje się samodzielnie, nie 
chodzi, nie porusza się na 
wózku samodzielnie. 

INTEGRACJA 
SENSORYCZNA 
Sfera 
psychoruchowa 

Dobra percepcja wzrokowa 
 
 
 

Trudności z dostosowaniem 
reakcji do bodźca, reakcje 
odroczone. 

TERAPIA 
PEDAGOGICZNA 
Techniki szkolne 

Pracuje metodą prób i błędów, 
drze papier, buduje wieżę z 
klocków. 
 

Bardzo krótka koncentracja 
uwagi (do 2 minut), nie 
odwzorowuje żadnych 
elementów, nie kończy pracy 



WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU 
FUNKCJONOWANIA UCZNIA 

INFORMACJE WYCHOWAWCY KLASY I NAUCZYCIELI UCZĄCYCH 
 

OBSZAR MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

SAMOOBSŁUGA 
 

Chętny do współpracy  
z terapeutą. 

Nie sygnalizuje potrzeb, 
nie ubiera się, nie je 
samodzielnie, nie chodzi. 

ROZWÓJ SPOŁECZNY Reaguje na widok osób 
znanych. Rozumie przeczenie 
„NIE” oraz  potwierdzenie 
„TAK” 
 

Nie kontroluje emocji, nie 
rozumie zasad, nie 
nawiązuje kontaktu  
z grupą. 

KOMUNIKACJA Używa kilku gestów 
naturalnych, mimiki, krzyku, 
nieartykułowanych dźwięków, 
czasem wskazuje ręką.  

Nie komunikuje się 
werbalnie, złości się, gdy 
coś chce dostać. 

FUNCJE POZNAWCZE 
 

Lubi manipulować. Bardzo słaba koncentracja 
i motywacja. 



WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU 
FUNKCJONOWANIA UCZNIA 

INFORMACJE WYCHOWAWCY KLASY I NAUCZYCIELI UCZĄCYCH 
 

OBSZAR MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

UMIEJĘTNOŚCI 
MATEMATYCZNE 
 
 

Klasyfikuje 
przedmioty wg koloru. 

Nie różnicuje mniej, więcej 
tyle samo, duży, mały. 

DZIAŁALNOŚĆ 
ARTYSTYCZNA 
PLASTYCZNO - 
TECHNICZNA 
 

 Trzyma kredkę całą 
dłonią, kreśli 
chaotyczne linie 
faliste. 

Nie poprawia po śladzie, nie 
łączy kropek, nie wypełnia 
kontur. 

ZACHOWANIE 
 
 

Rozumie  TAK, NIE Nie rozumie zasad i norm, 
wymaga konsekwencji. 



CO ZAWIERA IPET? 

 

 

Cele i zakres zintegrowanych działań 
nauczycieli i specjalistów prowadzących 

zajęcia z uczniem 



WSKAZANIA DO OPRACOWANIA IPET 

 

Wskazania do określenia rodzaju i zakresu 

zintegrowanych oddziaływań (działań 

rewalidacyjnych) nauczycieli i specjalistów 

pracujących z uczniem. 



MOCNE I SŁABE STRONY UCZNIA 

MOCNE STRONY 

Cechy ucznia sprzyjające 

rozwojowi  

SŁABE STRONY 

Trudności rozwojowe i edukacyjne  

 

 Pozytywne nastawienie do 

terapii. 

 Zainteresowanie 

manipulowaniem. 

 Reagowanie na imię  i 

rozumienie bardzo prostych 

poleceń (daj, masz, patrz, tu). 

 W miarę silne kończyny górne. 

 

 Brak chęci komunikacji. 

 Brak samodzielności w ubieraniu się, 

sygnalizowaniu potrzeb fizjologicznych,  

przyjmowaniu posiłków. 

 Brak samodzielnego poruszania się na wózku, 

 Znikome wykorzystywanie kończyn górnych, 

pomimo ich dostatecznej sprawności. 

 Nadpobudliwość psychoruchowa. 

 



CELE EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNE 

OBSZAR 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

Cele edukacyjne  Wdrożenie treningów czystości , samodzielnego jedzenia 
i ubierania się. 

 Stymulowanie do komunikacji werbalnej i 
pozawerbalnej. 

 Stymulowanie do samodzielnego poruszania się. 
 

Cele terapeutyczne  Wprowadzenie komunikacji pozawerbalnej – MAKATON. 
 Nauka samodzielnego pionizowania się,  próba 

chodzenia z pomocą terapeuty. 
 Usprawnianie i wykorzystywanie kończyn górnych. 
 

Cele wychowawcze  Wyrabianie nawyków i uczenie norm społecznych. 
 Uczenie radzenia sobie z emocjami. 
 Ćwiczenia w rozumieniu zasad, integracja z grupą. 



ZAKRES ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ 
EDUKACYJNYCH 

DZIEAŁANIE OCZEKIWANE EFEKTY – WYCHOWANEK 

• Przeprowadzenie treningu czystości 
– potrzeby fizjologiczne. 
 
 

• Sygnalizuje potrzeby fizjologiczne za pomocą 
gestów, słów bądź symboli MAKATONA. 
• Wycofanie pampersa. 

• Uczenie samodzielnego rozbierania 
się i ubierania. 

• Samodzielnie ściąga i ubiera kurtkę, buty, 
czapkę. 
• Zasuwa zamek. 
• Zapina duże guziki, rzepy. 
 

• Uczenie samodzielnego 
przyjmowania posiłków . 

• Potrafi sam pić z kubka,  
• odgryza, żuje i połyka kęsy,  
• wkłada pokarm do buzi za pomocą  łyżki 
bądź widelca. 
 



ZAKRES ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ 
TERAPEUTYCZNYCH 

DZIAŁANIE OCZEKIWANE EFEKTY - WYCHOWANEK 

 Wprowadzenie komunikacji 

pozawerbalnej - Makaton 

 Posługuje się pospolitymi gestami i 

symbolami Makatona (toaleta, jeść, 

pić, daj, spać, itp..) sygnalizuje swoje 

potrzeby za pomocą tych gestów  

 Wzmacnianie mięśni posturalnych – 

pionizowanie się 

 Potrafi stanąć przy ścianie 

 Samodzielnie schodzi i wychodzi na 

wózek 

 Ćwiczenia w chodzeniu  Raczkuje 

 Idzie po twardej powierzchni, 

przytrzymując się terapeuty  



 
 
 
 

ZAKRES ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ 
WYCHOWAWCZYCH 

DZIAŁANIE OCZEKIWANE EFEKTY WYCHOWANEK 

 Ćwiczenia w rozumieniu zasad  Rozumie i stara się respektować 

obowiązujące zasady (siedzenie przy 

stoliku, czekania na swoją kolejkę), 

 Ćwiczenia w kontrolowaniu 

swoich emocji, ograniczenie 

wybuchów histerii i płaczu 

 

 Nie reaguje płaczem bez powodu 

 Podejmuje zadania i realizuje je do 

końca 

 Gry i zabawy integracyjne  Włącza się do zabawy, podaje rękę 



.  
 
 
  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW (WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI, 
WYCHOWAWCÓW, SPECJAISTÓW, RODZICÓW) 

• Wdrażanie  zintegrowanych  działań w czasie 
wszystkich zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pracy  
w domu. 

• Organizowanie zabaw sprzyjających integracji  
i przestrzeganiu norm i zasad. 

• Codzienne usprawnianie ruchowe 30 minut  
wg instruktażu fizjoterapeuty. 

• Wdrożenie komunikacji pozawerbalnej MAKATON. 

• Rozwijanie samodzielności podczas samoobsługi. 

 



PROGRAMY NAUCZANIA – DOSTOSOWANIE DO 
INDYWIDUALNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI UCZNIA 

OBSZARY 

NAUCZANIA 

NAZWA 

PROGRAMU 

NAUCZANIA  

ZAKRES 

DOSTOSOWANIA 

PROGRAMU 

NAUCZANIA 

(dostosowanie 

wymagań 

edukacyjnych) 

INDYWIDUALNE SPOSOBY 

REALIZACJI PROGRAMU 

NAUCZANIA (FORMY, METODY, 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE) 

ZAJĘCIA 

EDUKACYJNE: 

 

SAMOOBSŁUGA 

 

ROZWÓJ 

SPOŁECZNY 

 

KOMUNIKACJA 

Autorski 

program 

nauczania  

„Świat w 

zasięgu ręki”  

Autor : 

Katarzyna G. 

Program 

realizowany  

w wybranych 

obszarach , 

wymagania 

dostosowane do 

możliwości ucznia. 

Wskazywanie 

obrazków. 

Dostosowanie stolika  

i miejsca w klasie. 

Metoda ośrodków pracy. 

Metoda W. Sherborne. 

Wycieczki.  Spacery. 

Praktyczne ćwiczenia. 

Nauka przez zabawę. 

Treningi czystości. 



ZAJĘCIA REWALIDACYJNE  

FORMY I SPOSOBY 

Osoby prowadzące 

OKRES 

UDZIELANIA 

DANEJ FORMY 

POMOCY 

TYGODNIOWY 

WYMIAR 

GODZIN 

UWAGI 

Zajęcia rehabilitacji 

ruchowej 

od 2.09. 2015 r. 1 indywidualny 

program terapii 

Zajęcia integracji 

sensorycznej 

od 2.09. 2015 r.  

1 

indywidualny 

program terapii 

Zajęcia logopedyczne od 2.09.2015 r.  

1 

Indywidualny 

program terapii 



POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA  

FORMY I SPOSOBY 

Osoby prowadzące 

OKRES 

UDZIELANIA 

DANEJ FORMY 

POMOCY 

TYGODNIOWY 

WYMIAR GODZIN 

UWAGI 

Zajęcia rozwijające 

umiejętności 

komunikacyjne 

Od 1.09.2015 1  Program terapii 

grupowej  

(3 uczniów) 

Treningi 

samoobsługi 

 

Od 1.09.2015 1 Program 

indywidualny 

Zajęcia stymulujące 

procesy poznawcze 

Od 1.09.2015 

 

1 Program terapii 

grupowej  

(3 uczniów) 



REALIZACJA PROGRAMU  WYCHOWAWCZEGO  

 

 Program Wychowawczy 

ze szczególnym uwzględnieniem następujących 
celów: 

 rozwijanie umiejętności samoobsługowych, 

 poznawanie otaczającego świata, uspołecznianie. 

 



REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI 

 

Program Profilaktyki  

ze szczególnym uwzględnieniem następujących 
obszarów:  

 bezpieczeństwo uczniów w Ośrodku i poza nim 
(droga do szkoły, pobyt w domu), 

 motywacja do podejmowania wysiłków. 



OPIEKA 

 

 Opieka pielęgniarska na terenie Ośrodka. 

 

 Opieka świetlicowa do czasu odjazdu do domu. 



DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW/PRAWNYCH 
OPIEKUNÓW UCZNIA 

 Udzielanie rodzicom wskazówek, instruktażu 
dotyczącego pracy z dzieckiem w warunkach 
domowych w zakresie samoobsługi (ubieranie się, 
rozbieranie, samodzielne jedzenie pokarmów 
zagęszczonych) 

 Konsultacje i rozmowy indywidualne –nauka 
chodzenia, instruktaż ćwiczeń 

 Prelekcje poparte pokazami multimedialnymi 
dotyczące wdrażania komunikacji za pomocą metody 
MAKATON, udział rodzica w szkoleniu I stopnia 



WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW Z RODZICAMI 
/PRAWNYMI OPIEKUNAMI W REALIZACJI ZADAŃ 

 

 Systematyczne informowanie o postępach i 
problemach telefonicznie poprzez zeszyt kontaktów  
z rodzicami  oraz w ramach wywiadówek. 

 

 Odwiedziny w domu rodzinnym. 

 

 Przygotowanie zestawu ćwiczeń z zakresu  
usprawniania ruchowego oraz komunikacji 
pozawerbalnej do pracy z dzieckiem w domu.  

 

 



WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI 

 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w …………… 

 

 GOPS (pomoc materialna rodzinie). 

 

 Wojewódzki Szpital Podkarpacki w…………………. – 
konsultacje dr ………………… Poradnia słuchu  
w …………………. (konsultacje). 



 
 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
 

 

 Dogoterapia ( 1 raz w tygodniu – 1 godzina) 



EWALUACJA 

 

 Program podlega ewaluacji. 

 

 Wielospecjalistyczna ocen funkcjonowania ucznia 
dokonywana jest co najmniej dwa razy w roku. 

 

 Modyfikacja programu wynika  
z wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia  
i dokonywana jest w miarę potrzeb ucznia,  
w zależności od rozwoju ucznia. 



DZIĘKUJĘ  ZA UWAGĘ 



E D U K A C J A  
S P E C J A L N A   
W  W I E L K I E J  

B R Y TA N I I  

UK 



SPECIAL EDUCATION – UK 
EDUKACJA SPECJALNA 
W 1971 dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi i 

niepełnosprawnościami 

zaistniały formalnie w systemie 

edukacji. Od tego czasu mają 

one prawo otrzymywać 

edukację w szkole, bez względu 

na stopień ich 

niepełnosprawności 



PARENTAL CHOICE – WYBÓR RODZICA 

Wszystkie dzieci mają prawo pobierać edukację w szkołach masowych. Jeżeli jest 

taka wola rodzica, władze lokalne mają obowiązek zapewnić dogodne warunki 

kształcenia takiego dziecka.  

 

Jednakże, w przypadku dzieci ze złożoną niepełnosprawnością rodzice w 

większości wybierają szkoły specjalne.  

 

Gwarantują to określone regulacje. 



EDUCATION HEALTH AND CARE PLAN 
PLAN OPIEKI, ZDROWOTNEJ,EDUKACJI 

• W momencie gdy dziecko napotyka problemy z nauczaniem i uczeniem się, jego rodzice zwracają 
się do podmiotu odpowiadającemu naszym Poradniom Psychologiczno- Pedagogicznym zwanym 
Education Health and Care Plan – EHCP o wydanie  orzeczenia- „Planu”.  Dokument ten 
gwarantuje dziecku otrzymanie dodatkowego wsparcia przez cały okres kształcenia do 25 roku 
życia. 

•  Określona liczba specjalistów odpowiada ze stworzenie tego Planu –terapeuci, nauczyciele, 
pracownicy socjalni, pracownicy służby zdrowia.  

• Plan powstaje w oparciu o aspiracje i dążenia rodziców dziecka.  W jego treść wpisane są 4 
Rezultaty, połączone z rocznymi zadaniami służącymi osiągnięciu celów.   W ten sposób rodzice i 
urzędnicy mogą sprawdzić czy dziecko ze specjalnymi potrzebami specjalnymi otrzymało 
odpowiednią formę edukacji.  

• Plan zawiera informacje dodatkowe dotyczące metod i terapii zalecanych  dziecku 

  needs to receive.  



DECIDING ON A SCHOOL 
DECYDUJĄC SIĘ NA SZKOŁĘ 

Po otrzymaniu Planu dotyczącego potrzeb i 

zaleceń w przyszłej edukacji dziecka, wydanego 

przez  EHCP, mogą zapaść decyzje o jego dalszej 

edukacji.  Specjalnie powołana komisja składająca 

się z przedstawiciela władzy lokalnej, dyrektora 

szkoły i przedstawiciela terapeutów podejmuje 

decyzję  o skierowaniu  ucznia do szkoły, która 

zapewni mu najlepszą formę edukacji zgodną z 

jego potrzebami. 



SPECIAL SCHOOLS SZKOŁY SPECJALNE 
Istnieją różne rodzaje szkół specjalnych. W naszym regionie można pobierać edukacje w: 

 

• SLD / PMLD  dla uczniów z  upośledzeniem w stopniu głębokim                                                                               

• LD                     for pupils with a Moderate Learning Difficulty dla uczniów z upośledzeniem  

                               w stopniu umiarkowanym 

• SEMH                dla uczniów z problemami z zachowaniem, niedostosowanych społecznie,  

                                z problemami psychicznymi 

• PNI                   dla uczniów z problemami psychicznymi 

• HI                     dla uczniów niedosłyszących 

 

Uczniowie z autyzmem kierowani są do szkoły, która 

 najlepiej odpowiada ich potrzebom.  



PLANNING WHAT TO TEACH 
 PLANOWANIE CZEGO UCZYC 



UK CURRICULA  - PROGRAM NAUCZANIA 

• W Wielkiej Brytanii obowiązują  dwa krajowe Plany nauczania 

• Plan Nauczania dla uczniów do 5go roku życia-Early Years Foundation Stage Curriculum for up 

to age 5 

• Narodowy Plan Nauczania do 16 go roku życia The National Curriculum up to age 16 

 

Plany te są przeznaczone dla szkół masowych zawierają one jedynie wytyczne dotyczące 

kształcenia specjalnego 

OFSTED – jest rządową organizację odpowiadającą za prawidłowość wdrażanej edukacji, 

Dokonuje oceny tego stanu co trzy lata.  



PLANNING WHAT TO TEACH 
 PLANOWANIE NAUKI 

Każda szkoła posiada własny Plan nauczania następnie decydujemy co 

będzie wdrażane w zależności od potrzeb indywidualnych dziecka: 

Czynniki wpływające : 

• Poziom funkcjonowania dziecka 

• Narodowe Programy nauczania 

• Zalecenia z Planu EHCP 

• Misję placówki SEC curriculum – Independence Self Esteem 

Confidence 

• Dążenia rodziców 

• Terapie zalecane 

• Potrzeby dziecka autystycznego 

 

 



PLANNING FOR OUR PUPILS  
PLANOWANIE DLA NASZYCH UCZNIOW 

Plan 

Rozwój 
fizyczny  

Terapia 

Wiedza Umiejętności 

Wizja 
placówki 

Porozumiewanie 
się 



PLANNING FOR OUR PUPILS  
PLANOWANIE PRZEDMIOTÓW SZKOLNYCH  

Outdoor Learning      PSHE            Sports 
 

Global education            ICT         sensory             
 

Music                        Drama          Art                                                      

Communication                          Number      

 Vocational Learning       Therapies 
 

 

 

 



ZAGADNIENIA 
 
K AŻDE Z Z AGADNIEŃ POZWAL A 
DZIECKU OSIĄGNĄĆ CELE 
SŁUŻĄCE JEGO 
INDYWIDUALNEMU 
ROZWOJOWI.  



LESSON 
PL AN 
PL AN 
LEKCJI  
 
ONE 
LESSON 
 LEKCJA 
 
MANY 
TARGETS 
WIELE 
CELÓW   
 
  



INDIVIDUAL TARGETS IN A LESSON ON AFRICA  
• Rezultaty nauczania (IEP / ISEC / SALT Individual Targets):    

• Joe:  

• Odpowiada krótko tak nie (SALT Target) 

• Używa symboli aby wyrazić prośbę o wyjście z klasy w przypadku poczucia leku i rozdrażnienia (IEP Target) 

• Katie: 

• Pracuje według trzech zasad systemu motywacyjnego. 15 minut, przy wsparciu nauczyciela(IEP Target) 

• Sorcha: 

• Uczestniczy w zajęciach z u życiem własnego głosu, gestów i mimiki twarzy, języka ciała (P3ii) 

• Ćwiczy spostrzegawczość 5 – 10 minut. (IEP) 

• Charlie: 

• Proszony wyciąga rzeczy z  pojemnika . (IEP) 

• Ćwiczy spostrzegawczość przez 10 minut- dokonuje samodzielnego wyboru. (ISEC) 

• Emily Palmer: 

• Dokonuje samodzielnego używając  tabletu korzysta z podpowiedzi dźwiękowych. (IEP) 

• Pozostaje spokojna, uśmiechnięta zaangażowana podczas lekcji. (ISEC) 

• Ellie:              

• Używa VOCA aby wyrazić swoje opinie na temat zadania, dostaje podpowiedzi i wspacie. (IEP) 

 



 Thinking Globally, Learning Together  
Szkoła specjalna dla dzieci niepełnosprawnych 

umysłowo  
'Dr. PetarBeron‘, Dobrich, Bulgaria 

Edukacja uczniów  
ze SPE w Bułgarii 



Ogólna liczba szkół specjalnych w roku  
2015/2016 wynosiła 64,  są one podzielone na: 

- Szkoły Szpitalne 7 

- Szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną 46 

- Szkoły Specjalne z internatem 4 

- Ośrodki Wychowawcze Specjalne 2 

- Szkoły dla uczniów niedosłyszących  

      i niedowidzących 5  

 Rodzaje szkół specjalnych w Bułgarii  



 W dniu 01.08.2016  

Zostały wprowadzone zmiany 

prawne dotyczące przedszkoli i 

szkół w Bułgarii 



Niektóre ze zmian wynikające z wprowadzonych 

regulacji.     

 Szkoły Specjalne zostały przekształcone w Centra Specjalnego Wsparcia  

Edukacyjnego.  

 Świadectwa  ukończenia klasy będą wystawiane przez szkoły publiczne  

 Centra mają obowiązek wspierać rozwój uczniów  ze SPE zgodnie z przyjętym 

planem. 

 Centra mają obowiązek stworzyć wspierający klimat rozwoju osobistego dla 

poszczególnych uczniów. 

 Każda placówka ma obowiązek zapewnienia wsparcia psychologicznego, 

logopedycznego, dydaktycznego, pedagogicznego uczniom ze SPE.  

 Każdy nauczyciel pracuje z nauczycielem wspierającym. 



 

Zasady dodatkowego wsparcia rozwoju osobistego w Centrach 

Specjalnego Wsparcia Edukacyjnego 

  Aby dziecko otrzymało wsparcie w Centrum Wsparcia Edukacyjnego 

rodzice muszą umieścić dziecko w przedszkolu państwowym.  

 Dyrektor szkoły wysyła dokumenty dziecka złożone przez jego rodzica do 

Regionalnego centrum wsparcia i edukacji specjalnej (PPP) w którym 

dziecko jest kierowane przez zespół specjalistów do odpowiedniej placówki 

przedszkola lub szkoły podstawowej. 

 Dyrektor Regionalnego Centrum Wsparcia i Edukacji Specjalnej (PPP) 

aplikuje do „Naczelnika do Spraw Edukacji „  o zgodę utworzenia grup i 

klas w  Centrach Wsparcia Edukacyjnego. 

 



Klasyfikacja potrzeb specjalnych? 

 Niepełnosprawność zmysłowa/ niedowidzenie, 

głuchota; 

 Niepełnosprawność fizyczna ; 

 Upośledzenie umysłowe; 

 Zaburzenia mowy i języka; 

 Problemy w uczeniu się / zaburzenia uczenia się; 

 Problemy związanie z zachowaniem; 

 Zaburzenia w komunikacji; 

 Choroby przewlekłe prowadzące do SPE; 

 Niepełnosprawność złożona; 



Edukacja uczniów ze SPE 

Do Regionalnego centrum wsparcia i edukacji 

specjalnej (PPP) rodzice uczniów ze SPE, mają obowiązek 

dostarczyć następujące dokumenty: 

 dokumentację medyczną; 

 opinię psychologiczno-pedagogiczną; 

 kopię aktu urodzenia; 

 prace plastyczne ucznia; 



Etapy tworzenia Indywidualnych Programów 
Edukacyjn0- Terapeutycznych  

Ogólna ocena poziomu rozwojowego dziecka; 

Przygotowanie indywidualnego programu rozwoju; 

Regularna ocena osiągnięć dziecka 

 

 



Ogólna ocena poziomu rozwojowego dziecka  zawiera: 

1. Informacje podstawowe o uczniu. 

2.Ocena :  

 Stan zdrowia; 

 Umiejętności umysłowe; 

 Rozwój intelektualny; 

 Rozwój mowy i języka;  

 Umiejętności komunikacji; 

 Wiedza i umiejętności ogólne dotyczące języka 

matematyki, miejsca zamieszkania, przedmiotów 

technicznych; 

 Zainteresowania ucznia; 

 Ocena rozwoju społecznego ucznia; 

3.  Warunki rozwoju . 



4. Cele główne i szczegółowe nauczania i 

rozwoju w poszczególnych obszarach: 

 Samoobsługi; 

 Umiejętności i rozwoju fizycznego; 

 Umiejętności porozumiewania się; 

 Rozwoju umysłowego; 

 Umiejętności społecznych; 

 Zaangażowania w procesie edukacji; 

 Zaangażowania w prace plastyczne; 

 Umiejętności praktycznych; 



5. Ocena osiągnięć. 

 Ocena osiągnięć uczniów odbywa się 

        pod na koniec pierwszego semestru  

       oraz na koniec roku szkolnego; 

 Uczniowie z SPE którzy posiadają IPET 

otrzymują następujące oceny : „osiągnął 

wymagania", „dał radę" i „napotyka 

trudności"; 

 Uczniowie ze specjalnym potrzebami 

edukacyjnymi nie mogą otrzymać oceny 

niedostatecznej tym samym pozostać w tej 

samej klasie; 



6. Wnioski i wskazówki do dalszej realizacji 

rekomendowane przez zespół . 



 
 
 

Thank you for your attention ! 



Indywidualny Program 
Edukacyjno –Terapełtyczny  

Rumunia 



Plan spersonalizowanej pomocy 

• Plan spersonalizowanej pomocy (PSP) jest on narzędziem służącym do 
planowania i zapewnienia odpowiedniego wsparcia dziecku ze 
specjalnym potrzebami edukacyjnymi we współpracy z nauczycielami 
tepapeutami  i rodziną dziecka.  

 



Indywidualny Program Edukacyjno –
Terapełtyczny  

•  W Rumuni każde dziecko otrzymujące pomoc w ramach edukacji 
specjalnej musi mieć skonstruowany IPET. 

• IPET   jest programem edukacji ucznia, jego programem nauczania w 
odniesieniu do jego specjalnych potrzeb tym samym zasad 
stosowanych w trakcie edukacji. 

•  IPET jest on tworzony przez zespół specjalistów we współpracy z 
rodziną ucznia. W skład zespołu wchodzą: nauczyciele uczący w danej 
klasie, nauczyciel specjalista od zajeć rewalidacyjnych, nauczycile 
gimnastyki korekcyjnej. 



Etapy tworzena IPET 

1. Analiza środowiska rodzinnego i poziomu funkcjonowania dziecka w rodzinie  

• Rodzice dostarczają niezbędnych informacji dotyczących umiejętności nabytych  
osiągnięć,  zachowań dziecka w określonych sytuacjach, dokonują ocenych tych 
umiejętności w odniesieniu do relacji ich dziecka z osobami dorosłymi. 
Wypełniają oni odpowiednie kwestionariusze przygotowane przez Zespół 

• Rodzice określają cele jak również sposoby ich realizacji. W tej sytuacji bardzo 
ważne jest określenie możliwości osiągnięcia wyznaczonych celów ale w 
odniesieniu to stanu faktycznego rodziny, jej pochodzenia, zamożności 
umiejętności samych rodziców (np. nie można postawić sobie za cel –częste 
używanie komputera w pracy z dzieckiem podczas gdy ono takiego nie posiada) 

•  Rodzice kontynuują w domu zajęcia prowadzone w szkole (w oparciu o codzienną 
komunikację rodzic-nauczyciel), w tym programie najważniesze jest partnerstwo i 
współpraca 



Etapy tworzena IPET 

2. Ocena poczatkowa 

• Dokonywana przez zespół  (dwóch nauczycieli w klasie, specjalista od 
revalidacji i psychoterapeuta)  

• Ocena dotyczy wszystkich obszarów kształcenia, w formie pytań zadań 
do wykonania, ćwiczeń pratycznych wykonywanych przez ucznia 

• Ocena całościowa pozwoli na korelację metod celów we wsystkich 
obszarach a tym samym rozwój i usprawnianie dziecka. 

  



Etapy tworzena IPET 

3. Wyznaczanie celów 

 

• Cele ogólne; wyznaczane na dłuższy okres czasu do realizacji 

• Cele operacyjne; możliwe do osiągnięcia w którtszym okresie czasu.  



Indywidualny Program Edukacyjno –
Terapeutyczny  

”Cristal” School Center for Inclusive Education, Oradea 

                                                                                     IPET 

Okres od 2015-mai 2016 

I. Informacje podstawowe: 

          Imię i nazwisko ucznia: C.A. 

          Data urodzenia: 27.03.2005 

          Diagnoza: Upośledzenie wzroku, Retinopatia w trakcie ISV i V miesiąca ciaży, upośledzenie w 
stopniu lekkim 

          Nauczyciel terapeuta: O.A. 

          Wychowawca: K.M. 

          Wychowawca: T.B 
       

                                                  



Indywidualny Program Edukacyjno –
Terapeutyczny  

II. Obszary działania: 

1. Kompensacja wielozmysłowa 

2. Orientacja przestrzenna i poruszanie się 

3. Alternatywne sposoby porozumiewania się 

4. Rozwój języka ojczystego i komunikacji 

5. Nauka zagadnień matematycznych i przyrodniczych 

6. Stymulacja umiejętności poznawczych 

 

III. Wspieranie rozwoju 

     Cele ogólne: 

1. Upowszechniać i rozwijać mechanizm kompensacji, nabywać nowe umiejętnośći  

2. Stymulować i rozwijać umiejętności poruszania się.  

3. Stymulować ćwiczyć i rozwijać alternatywne techniki porozumiewania się. 



Indywidualny Program Edukacyjno –
Terapeutyczny  

   Cele szczegółowe: 

   1.  Kompensacja zrokowo-dotykowa -polisensoryczna 

Edukacja i stymulacja dotykowo -zmysłowa. 

1.1Stymulować i rozwijać precyzję w zakresie umiejętności poruszania się. 

1.2 Kształtować ćwiczyć i rozwijać koordynację dłoni. 

1.3 Kształtować ćwiczyć i rozwijać wrażliwość  dotykowo-wzrokową 

1.3 a) Kształtować ćwiczyć i rozwijać dotykowo-wzrokowe cechy przedmiotów. 

       b) Pracować na konkretach 

       c) Kształtować ćwiczyć i rozwijać dotykowo- wzrokowe wrażenia o przedmiotach  

       d) Tworzyć i rozwijać pojęcia symboli (cyfry, litery , znaki matematyczne , nuty) 

Rozwijanie zmysłu słuchu 

1.4 Rozwijać i usprawniać umiejętności słuchowe 

1.5 Kształtować ćwiczyć i rozwijać umiejętność słyszenia, rozumienia i rozpoznawania pisanych i mówionych komunikatów 

1.6 Rozwijanie i używanie zastępczych metod kompensacji w postaci dostępnych urządzeń technicznych. 

 

 



Indywidualny Program Edukacyjno –
Terapeutyczny  

 

1.7  Kształtować i rozwijać umiejętości rozpoznawania smaków (słodki/gorzki/kwaśny/słony ) i zapachów przy 
użyciu jedzenia lub znajomych rzeczy. 

Rozwijanie wzroku 

1.8 a) Pracować nad rozwojem mięśni oka 

1.8 b) Stymulować rozwijać koordynację wzrokową 

1.8 c) Kształtować i rozwijać opercepcję wzrokową  przez szybkie rozpoznawanie cech charakterystycznych. 

1.8 d) Usprawniać szybkość percerpcji 

1.8 e) Usprawniać rozpoznawianie przedmiotów przechodząc od ogółu do szczegółów 

1.8 f) Rozwijać poczucie głębi, oraz tr ój wymirowosci przedmiotów 

1.8 g) Rozwijać umijęność rozróżniania barw chromatycznych. 

 

 



Indywidualny Program Edukacyjno –
Terapeutyczny  

 2. Orientacja przestrzenna i poruszanie się 

 

2.1 Poznawanie i lateralizacja  własnego ciała. 

2.2 Rozwijać umiejętności motoryryczne 

2.3 Kształtować i rozwijać umiejętności poznawcze przestrzeni i  umiejętności strukturyzowania 

2.4 Rozwijanie umijętności poruszania się i umiejętności  orientacji przestrzennej. 

2.5 Rozwijanie umiejętności korzystania z dobrodziejstw techniki  

 

 3. Alternatywne sposoby porozumiewania się 

3.1 Rowzwijać umiejętności leksykalno-graficzne w języku Braille 

3.2 Korygować błędy leksykalno-graficzne w języku Braille 

3.3 Nauka czytania i pisania  metodą tradycyjną. 

 

 

 



Indywidualny Program Edukacyjno –
Terapeutyczny  

Obszar działań Cele i 
umiejętności  

Zadania usprawniające 
 

UWAGI 

Z pomocą  Częściowo z 
pomocą 

Bez 
pomocy 

Techniki 
komunikacji 
alternatywnej 
 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
 

Powtórzenie symboli z klasy 2  
 
Ocena początkowa 
 
 
 
 
 

Rok szkolny 2015-2016 
Topic: Zaczynamy 
Okres: 15.09.2015-03.10.2015 



Obszar działań Cele i 
umiejętno
ści  

Zadania usprawniające 
 

Ocena postępu UWAGI 

Z pomocą  Częściow
o z 
pomocą 

Bez 
pomocy 

Techniki 
komunikacji 
alternatywnej 
 
Posługiwanie się 
językiem 
ojczystym- 
Rumuńskim 
 
Stymulacja  
umijętności 
poznawczych  

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Rozmowa- dialogi 
pomiędzy ludźmi 
Tworzenie dialogów- 
rozmów na temat gier  
zespołowych 
”Mój pierwszy dzień w 
szkole” romowy pomiędzy 
nauczycielem a uczniem- 
Zadania rozwijające wzrok i 
słuch. 



Obszar działań Cele i 
umiejęt
ności  

Zadania usprawniające 
 

Ocena postępu UWAGI 

Z pomocą  Częściowo 
z pomocą 

Bez pomocy 

Techniki 
komunikacji 
alternatywnej 
 
Posługiwanie 
się językiem 
ojczystym- 
Rumuńskim 
 
Stymulacja  
umijętności 
poznawczych  
 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
 

Słuchanie historyjki ” Córka starego 
ojca i starej matki”, by Ion Creangă  
rposzerzenie zakresu złownictwa 
Zakupy, nabywanie umiejętności 
porozumiewania się z użyciem języka 
charakterystycznego dla danego 
zawodu, ćwiczenia praktyczne 
 
W drodze do szkoły, romowa na temat 
kulturalnego poruszania się.  
Opowiadamy o nas i naszej rodzinie 



Obszar działań Cele i 
umiej
ętnoś
ci  

Zadania usprawniające 
 

Ocena Postępu UWAGI 

Z pomocą  Częścio
wo z 
pomocą 

Bez 
pomocy 

Techniki 
komunikacji 
alternatywnej 
 
Posługiwanie się 
językiem 
ojczystym- 
Rumuńskim 
 
Stymulacja  
umijętności 
poznawczych  
 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
 

”Moja klasa”, identifikowanie 
przedmiotów w klasie  sentence 
filling-in assessment 
 
Nabywanie Pre-Braille 
umiejętności 
Orientacja przestrzenna and 
pozycjonowanie, kierunki 
poruszania się 
Grupowanie i porządkowanie 
przedmiotów wedłóg określonych 
kryteriów. 
Części ciała i ich zadania 



Temat Getting to know ourselves better and finding our way 
Okres: 06.10.2015-25.10.2016 

Obszar działań Cele i 
umiej
ętnoś
ci  
 

Zadania usprawniające 
 
 

         Ocena postępu 
 

UWAGI 
 

Z pomocą  
 

Częściowo 
z pomocą 
 

Bez pomocy 
 

Stosowanie 
technik 
komunikacji 
alternatywnej w 
języku. 
Rumuńskim 
Stymulacja 
umiejętności 
poznawczych w 
ramach 
matematyki i 
przyrody 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
 

Podział słów na sylaby 
”A” /”B”/”C” litera i dźwięk 
Znajdowanie ”a”/”b”/”c” w 
wyrazach 
Pisanie ”a”/”b”/”c” metodą Braille 
Czytanie ”a”/”b”/”c” metodą Braille 
 
Numery i cyfry”1”/”2”/”3” 
Pisanie i czytanie 1/2/3 metodą 
Braille 
 
 
 



Indywidualne Programy 

„Terapeutyczne” w Belgii 



Nasza szkoła 

• Według dwóch typów klasyfikacji edukacji szkolnej (jest ich 9) 
          OV 4:  Edukacja uczniów zgodnie z obowiązującymi planami nauczania 

              obowiązującymi w  szkołach masowych z uwzględnieniem uczniów 

                z autyzmem  

– OV1: Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami umożliwiająca na 
funkcjonowanie niezależne od innych  

 

OV 4: Plany nauczania określone są przez rząd  cele 
nauczania określone są dla każdego ucznia 
 

• OV 1: Plany nauczania określanie niezależnie od wskazówek 
rządu   cele wynikają z indywidualnych możliwości ucznia.  



Plan działań 

• Zaczynamy od planu dla całej klasy  
– Czynniki wpływające  

• Wiek 

• Plany nauczania 

• Umiejętności uczniów 

• .... 

– Elementy wspólne dla wszystkich 
• OV1: klasy są tworzone w odniesieniu do umiejętności uczniów 

• OV4: wiek – jeśli osiągnąłeś wymagania w klasie ostatniej danego etapu  możesz 
rozpocząć pierwszą  klasę kolejnego etapu edukacji. 



Od planu dla zespołu klasowego   do planu 

indywidualnego 

• Obserwacje nauczycieli 

• Co tydzień spotkania nauczycieli  w sprawach uczniów: 
– 2 godziny 

– Każdy uczeń: co 5-6 tygodni 

– Spotkania dotyczą:  
• Trudności ucznia 

• Umiejętności 

• Stanu emocjonalnego 

• Celów 

• Sytuacji domowej ucznia 

• ... 

 

 Dzięki tym czynnikom powstaje plan indywidualny. 
 



Indywidualny Program  

• Cele: Co chcemy osiągnąć? 

• Czynności: Co będziemy robić aby te cele osiągnąć? 

• Kto?:  Czyje wsparcie jest najbardziej potrzebne? 

• Czas?: Kiedy będzie dokonywana ewaluacja? 



Nauczanie według indywidualnego planu: 

przykłady 

• Różnica pomiędzy OV1 i OV4 

Cele indywidualne vs. Cele ogólne 

 

Niektóre elementy są wspólne:  
Terapie indywidualne:  

 Logopedia 

Gimnastyka korekcyjna Fizjoterapia 

Wspieranie ogólnego rozwoju 

 

Wsparcie dodatkowe 
Wsparcie nauczyciela wspomagającego podczas lekcji indywidualnych 

Wsparcie nauczyciela w klasie  uczeń realizuje ogólne plany nauczania ma 
przydzielone  indywidualne wsparcie. 

 

 



OV 4 

• Stopień uzyskanego wsparcia indywidualnego:  
1. 1-2 rok ( I etapu): duże wsparcie indywidualne 

2. 3-4 rok   (II etapu):  wprowadzanie większej niezależności podczas 
pracy ucznia 

3. 5-6 rok (III etapu):  dążenie do osiągnięcia niezależności, wsparcie 
tylko w przypadku uzasadnionej potrzeby 
• Etap przygotowujący do szkolnictwa na wyższych etapach edukacji. 

 

 
 

 



OV 1  

• Możliwość wyboru w zależności od: 
– Zainteresowań 

– Umiejętności ucznia 

• Rozwój umiejętności praktycznych 
– Szkolnych 

– Pozaszkolnych 

Określane indywidualnie w zależności od możliwości rozwojowych. 

• Konstruowanie:  
– I etap: zgodne z ich wyborem 

– II etap: zgodne z ich wyborem i rozwojem umiejętności. 

– III etap: określany indywidualnie zgony z  możliwościami rozwojowymi. 



OV 1 :   I etap 

• 4 rodzaje zajęć do wyboru: każdy uczeń dokonuje wyboru 
dwóch przedmiotów z: 
– Matematyka 

– Belgijski 

– Informatyka 

– Historia 

 

• Małe klasy 

• Dużo wsparcia 



OV 1: II etap 

4 rodzaje zajęć do wyboru: zajęcia  praktyczne i teoretyczne 
 

• Working experience:  
– Zajęcia praktyczne w szkole : ogrodnictwo, zajęcia techniczne, ... 

– Zajęcia praktyczne poza szkołą ze wsparciem nauczyciela. 

– Staż  
 

Wszystko dla osiągnięcia jak najlepszego rozwoju zgodnego z 
Umiejętnościami  

 Zainteresowaniami 

 .... 



OV 1: III etap 

• Całościowe podejście indywidualne 

– Każdy uczeń posiada własny: 

• Plan działania 

• Cele 

• ... 

• 25 uczniów  – 6 nauczycieli 

• Przygotowanie do “ życia po szkole” 

– Praktyki zawodowe 

– Trening niezależności 

– ... 

 

 



OV 1 – OV 4 

• Niektórzy nasi uczniowie realizują  OV 1  i OV 4 
 

• Dodatkowe wyzwanie 

– Uczniowie zdolni 

 

• Ważne aby przygotować ich na zmianę: OV 1  
OV 4 or OV4  OV1 



Realizacja programu nie tylko w 
szkole 

• Praca kontynuowana jest również w szkole 

Wszystkie cele są określone i wyznaczane 
przez rodziców 

2-3  razy na rok 

W razie potrzeby dodatkowa konsultacja. 
 

Rola rodziców jest bardzo ważna!  

 

 



INDYWIDUALNY PROGRAM 

EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY 

TURCJA 



Jest to dokument w formie papierowej w którym umieszczono cele i 

zalecenia do pracy z dzieckiem ze SPE  celem którego jest zapewnienie 

kształcenia zgodnie z jego specjalnymi potrzebami  w stopniu i poziomie 

najwyższym z  możliwych.  

RODZAJ EDUKACJI RODZAJ WSPARCIA OBSZAR 

•  Kształcenie 

zintegrowane 

• Klasy specjalne 

• Szkoły Specjalne 

• Szkoły przyszpitalne 

• Terapia indywidualna 

• Wsparcie w klasie 

• Logopedia 

• Gimnastyka 

korekcyjna 

•Udogodnienia 

komunikacyjne 

• Wsparcie rodziny 

• Nauczanie 

indywidualne 

• Samoobsługa 

• Umiejętności 

szkolne 

• Umiejętności 

komunikacji 

•Sprawność 

motoryczna 

• Umiejętności 

społeczne 

• Życie w środowisku 

• Uzdolnienie 

muzyczne 

• Umiejętności 

plastyczne 



Podstawy prawne  

IPET wprowadzony ustawowo dzięki  ustawie-(f) Clause in Article 4 of 

the 573 Secondary Law on Special Education. 

Który stanowi, że kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 

według określonego indywidualnego programu edukacyjnego jest 

niezbędne dla rozwoju zgodnego z jego potrzebami 



Etapy tworzenia IPET w Turcjii? 
1)   Do stworzenia IPET potrzebny jest zespół składający się z : 

  Dyrektor szkoły 

  Pracownik socjalny 

  Nauczyciel szkoły specjalnej. 

  Rodzice 

 

2)  Ocena poziomu  funkcjonowania ucznia dokonywana jest w 
pierwszym miesiącu jego funkcjonowania w szkole. Po tym 
czasie podejmowana jest decyzja  indywidualnym lub 
grupowym sposobie kształcenia 

 Ocena szczegółowa 

 Ocena ogólna 

 Podział klasy(individual or group) 

  

 



 

 

 

 

3) Następnie zostają stworzone warunki odpowiedniego sposobu 

kształcenia zgodnie z potrzebami dziecka. 

 

 

4) Kolejny etap to konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-

Terapeutycznego. 

 

 

5) Ważnym etapem jest wyznaczenie celów krótko i długoterminowych. 

 

 

6) Ujednolicenie materiałów edukacyjnych i  wprowadzenie odpowiednich 

metod nauczania. 

 

 



7) Ustalenie odpowiedzialnych za wprowadzenie, monitorowanie 

 i ewaluację IEPT. 

 Opracowanie planu działania 

 Określenie sposobu ewaluacji 

 Otrzymanie akceptacji rodziców 

Rodzice są obecni na spotkaniach zespołów przynajmniej dwa razy  

w roku. Wtedy też dokonuje się oceny realizacji ewentualnych modyfikacji. 

8)  Ostateczna decyzja o akceptacji IPET następuje po uzyskaniu 

akceptacji  urzędu ds. Edukacji Specjalnej, który to zbiera dane na 

temat indywidualnego nauczania oraz stanu zdrowa dzieci. Ostateczna 

decyzja zostaje podjęta przez  Guidance Study Centre po czym IPET 

jest realizowany w szkole. 



ŚWIADOMI RÓŻNORODNOŚCI 
Hiszpania 



OGÓLNE ZASADY SZKOLNICTWA  

DOTYCZY 
WSZYSTKICH 

UCZNIÓW 

OD 
ZAPOBIEGANIA 
PO DZIAŁANIA 
SZCZEGÓLNE 

NAJWAŻNIESZE 
JEST 

ODDZIAŁYWANIE 
I PRACA Z 
UCZNIEM 



SPOSOBY KLASYFIKACJI 

DZIAŁANIA OGÓLNE 

DZIAŁANIA 
SZCZEGÓŁOWE 

DZIAŁANIA 
NIESTANDARDOWE 

• WYJĄTKOWOŚĆ  

• ORYGINALNOŚĆ 

INNE SPOSOBY 
DZIAŁANIA 

SPOWODOWANE 
POTRZEBAMI 

ODMIENNOŚĆIA 



DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE 

Mogą one pociągać za sobą zmianę 
programu nauczania w celu 

osiągnięcia określonych wyników 
ucznia, pociągają dostosowanie 

sposobu kształcenia. 

Zostają wprowadzone w momencie 
gdy działania na poziomie ogólnym 

nie przynoszą rezultatów. 



SZKOLNICTWO NIESTANDARDOWE 
 

SZKOLNICTWO 
OGÓLNE 

Szkolnictwo ogólne 
wraz z 

dostosowaniem 
programu 
nauczania  

odpowiadającemu 
specjalnym 

potrzebom ucznia 

Nauczanie 
zintegrowane lub 
klasy integracyjne   

 Nauczanie 
zintegrowane lub 
klasy szkolnictwa 

specjalnego 

Nauczanie w   
szkołach 

specjalnych  lub 
ośrodkach do tego 

przeznaczonych  



DZIAŁANIA NIESTANDARDOWE 

ZOSTAJĄ 
WPROWADZONE W 

CHWILI GDY 
SZKOLNICTWO 
OGÓLNE JEST 

NIEWYSTARCZAJĄCE 

DZIAŁANIA NIE 
STANDARDOWE : 

• Edukacja w specjalnych centrach 
kształcenia specjalnego, klasach 
specjalnych i specjalistycznych w 
zależności od wieku i poziomu 
intelektualnego uczniów 

• Kształcenie zintegrowane dla 
uczniów ze specjalnymi 
potrzebami 



CENTRA KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

Kształcenie 
według celów 
ogólnych ze 
zwróceniem 

uwagi na 
odmienność 

Kształcenie specjalne z 
uwzględnieniem 

specjalnych potrzeb oraz 
niepełnosprawności 

(umysłowych, fizycznych, 
niepełnosprawności 

sprzężonych, autyzmu) 



CENTRA KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

ZASADY 
SZKOLNICTWA 
SPECJALNEGO 

W 
ODNIESIENIU 

DO 
SZKOLNICTWA 
OGÓLNEGO: 

• TE SAME CELE KSZTAŁCENIA 
NA WCZESNYM ETAPIE 
KSZTAŁCENIA 

• TAKI SAM OKRES 
KSZTAŁCENIA  (10 LAT) 

• ETAP OD 6 DO 12 ROKU 
ŻYCIA 

• ETAP OD  12 DO 16ROKU 
ŻYCIA  



CENTRA KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

ZAŁOŻENIA 
KSZTAŁCENIA 
DOROSŁYCH 

•CYKL DWULETNI Z MOŻLIWOŚCIĄ 
PRZEDŁUŻENIA DO JEDNEGO ROKU 

•3 OBSZARY ROZWOJU: 

•ROZWÓJ OSOBISTY   

•ROZWÓJ SPOŁECZNY I INTEGRACJA ZE 
ŚRODOWISKIEM ZEWNĘTRZNYM  

•UMIEJETOŚCI PRAKTYCZNE , 
ZAWODOWE 

•MOŻLIWOŚĆ KSZTAŁCENIA DO 21 ROKU. 



CENTRA KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

KSZTAŁCENIE PRZYGOTOWYWUJĄCE DO WEJŚCIA NA RYNEK PRAC 

•UCZNIOWIE PO 16 ROKU ŻYCIA- LIMIT 19 ROK ŻYCIA 

•ODPOWIEDNIE KSZTAŁCENIE: 

•ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z ZAKRESU STOLARSTWA I MEBLARSTWA 

•ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z ZAKRESU OGRODNICTWA I ARANŻACJI ROŚLIN I KWIATÓ 

•ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z ZAKRESU TEKSTYLIÓW I ARANŻACJI UBRAŃ 

•ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z ZAKRESU  SZTUKI I GRAFIKI 

•ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z ZAKRESU PRAC DOMOWYCH: PRANIA SPRZĄTANIA ITD.. 



CENTRUM KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 
“PROA” 

• PROA JEST SZKOŁĄ SPECJALNĄ, CENTRUM KSZTAŁCENIA 

UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI 

 



NASZA SZKOŁA LICZY 96 UCZNIÓW NA 
NASTĘPUJĄCYCH ETAPACH 

EDUKACYJNYCH : 

PZEDSZKOLNYM 
OBOWIĄZKOWEGO 

KSZTAŁCENIA   
PRZYGOTOWANIE 

DO ZAWODU 



ZWRACAJĄC UWAGĘ NA UMIEJĘTNOŚCI 
PRAKTYCZNE PROWADZIMY: 

ZAJĘCIA Z 
OGRODNICTWA 

ZAJĘCIA 
STOLARSKIE 

LEKCJE 
GOTOWANIA I PRAC 

KUCHENNYCH 

ZAJECIA 
ROZWIJAJĄCE 

FUNKCJONOWANIE 
W ŚRODOWISKU 

DOMOWYM 



CZĘŚĆ NASZYCH UCZNIÓW POCHODZI 
Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH ORAZ SĄ 

ZADROŻENI WYKLUCZENIEM 
SPOŁECZNYM 



NASZE PROGRAMY 

E- NAUCZANIE 

„Mus-E” 

„REBEX” 

PRACA DLA 
WSZYSTKCICH 



E-NAUCZANIE 

INNOWACYJNY PROGRAM PRZY 
URZYCIU TECHNOLOGII 

INFRORMACYJNEJ 

PLATFORMA EDUKACYJNA DLA 
REGIONU Extremadura 

NASI UCZNIOWIE UCZESTNICZĄ W PROGRAMIE “Teaching with Digital 
eScholarium”  UDZIAŁ W TEGO RODZAJU KSZTAŁCENIU Z  UŻYCIEM 
TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH PRZYNOSI WIELE KORZYŚCI: 

• NASI UCZNIOWIE PRACUJA METODĄ PROJEKTU 

• TEMPO PRACY DOSTOSOWANE JEST RYTMU PRACY UCZNIA DO JEGO 
INDYWIDUALNYCH MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW 



UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE 
PRZECIWDZIAŁAJĄ WYKLUCZENIU 

DLACZEGO??????? 

 



UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE 
PRZECIWDZIAŁAJĄ WYKLUCZENIU 

ZE WZGLĘDU NA ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE: 

•ZDOBYWANIE WIEDZY JEST WAŻNIEJSZE OD GROMADZENIA, UCZENIE SIĘ ROZWIJA. 

•UCZENIE PRZEZ DOŚWIADCZENIE, TO NAJLEPSZY SPOSÓB ZDOBYWANIA WIEDZY.   

•ROLA NAUCZYCIELA: UCZYMY ZAPEWNIAJĄC NAJLEPSZE WARUNKI A TYM SAMYM  MAKSYMALNY 
ROZWÓJ UCZNIÓW 

•NAJWAŻNIEJSZE JEST INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO UCZNIA WAŻNY JEST JEGO  ROZWÓJ, 
UMIEJĘTNOŚCI, TEMPO NABYWANIA NOWEJ WIEDZY . 



UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE 
PRZECIWDZIAŁAJĄ WYKLUCZENIU 

ZASADY:  

• CAŁA KONCEPCJA JEST OPARTA 
NA UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE 
ŻYCIE 

• ZDOBYWANIE WIEDZY JEST 
WAŻNIEJSZE NIŻ PASYWNE 
OTRZYMYWANIE INFORMACJI 

• W CELEM ŻYCIA JEST JEGO  
DOŚWIADCZANIE 



SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA 



ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE 
POROZUMIEWANIE SIĘ 

 



INNE ZAJĘCIA: 

Uczestnictwo w: 

• ZAJĘCIACH MUZYCZNYCH, KONCERTACH , 
WYJŚCIACH DO KINA 

• ZAJĘCIACH SPORTOWYCH 

• WYCIECZKACH PIESZYCH 

• SPOTKANIACH RÓWIEŚNICZYCH 

 

 





























Do zobaczenia przyjaciele!!! 



   



 KONIEC 


