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,,Troska o dziecko jest
pierwszym i podstawowym sprawdzianem
stosunku człowieka do człowieka”
Jan Paweł II

Wstęp
Wczesne wspomaganie rozwoju to specjalistyczne oddziaływania diagnostyczno - terapeutyczne
i leczniczo - rehabilitacyjne, skierowane na małe dziecko wykazujące nieprawidłowości
w rozwoju psychoruchowym. Podmiotem tych oddziaływań jest również, a w początkowym okresie
przede wszystkim, rodzina dziecka niepełnosprawnego.
Celem wczesnego wspomagania jest pokonywanie trudności rozwojowych dzieci, tak,
aby w przyszłości były w miarę swoich możliwości samodzielne, potrafiły komunikować się
z otoczeniem, mogły korzystać z odpowiednich dla siebie form edukacji.
Innym bardzo ważnym celem jest uświadomienie rodzicom ogromnej roli jaką odgrywają w życiu
swojego niepełnosprawnego dziecka, włączenie i zaangażowanie ich w proces terapii. Wczesne
wspomaganie rozwoju daje rodzicom szansę na zrozumienie potrzeb swoich dzieci, wyrabia
umiejętność dostrzegania mocnych stron swojego dziecka i stwarzania mu jak najlepszych
warunków rozwoju. Dzięki wsparciu specjalistów wzmacniają oni swoje kompetencje rodzicielskie
i mają szansę zaakceptować tak trudną sytuację, jaką jest wychowanie dziecka niepełnosprawnego.
Terapia i wsparcie powinny rozpocząć się w jak najkrótszym czasie od momentu uzyskania przez
rodziców informacji o niepełnosprawności ich dziecka. Idea wspomagania dziecka od najmłodszych
lat, wiąże się z chęcią wykorzystania plastyczności i podatności młodego organizmu –
w szczególności układu nerwowego (mózgu) – do kompensacji zaburzeń.
Wczesne wspomaganie to proces, którego założeniem jest, aby zespół specjalistów czuwał nad
rozwojem dziecka na każdym etapie. Daje to możliwość śledzenia postępów, odpowiedniego
dostosowania rehabilitacji – metod, środków – do potrzeb dziecka, sprawienia, aby warunki rozwoju
były jak najbardziej optymalne. Wczesna diagnoza i rehabilitacja to podstawa, baza,
na której opierają się dalsze losy dziecka.
Wcześniactwo, wady wrodzone czy inne choroby i zaburzenia, wiążą się z poważnymi
konsekwencjami rozwojowymi i funkcjonalnymi, które w znacznym stopniu mogą ograniczać
dziecko w poznawaniu świata, rozumieniu i inicjowaniu zmian w swoim otoczeniu oraz
komunikowaniu się z rodzicami. Właśnie, wczesne wspomaganie, podjęte od chwili wykrycia
nieprawidłowości rozwoju, do podjęcia nauki szkolnej, jest szansą na zniwelowanie wielu
negatywnych zjawisk i problemów tych dzieci.
W ciągu ostatnich kilku lat blisko 260 dzieci zostało objętych opieką Zespołów Wczesnego
Wspomagania Rozwoju działających w Łodzi.
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WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU
PRZED DIAGNOZĄ
Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. z 2009r. Nr 23, poz.133)

Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania?
Jeżeli Rodzic jest zaniepokojony rozwojem swojego dziecka, obserwuje niepokojące sygnały
w zachowaniu malucha, równolegle z wizytą u lekarza pediatry powinien zgłosić się do poradni
psychologiczno - pedagogicznej w swoim mieście lub gminie. Zatrudnieni tam specjaliści dokonają
obserwacji i zdiagnozują dziecko pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego oraz dokonają
szczegółowej diagnozy funkcjonalnej. Na podstawie wyników tych badań poradnia wydaje stosowną
opinię i kwalifikuje (lub nie, jeżeli dziecko rozwija się prawidłowo) dziecko do zajęć w ramach
wczesnego wspomagania.
Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać
opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
Gdzie można uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?
Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespoły orzekające
działające w publicznych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym
specjalistycznych. Należy się udać do poradni właściwej dla miejsca zameldowania lub – jeżeli
dziecko jest zameldowane w miejscu innym niż chodzi do przedszkola – do poradni, która opiekuje
się danym żłobkiem, przedszkolem. Pracownicy tych placówek poinformują, co jest potrzebne, by
starać się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
Jakie dokumenty są wymagane, aby dziecko otrzymało Opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju?
Aby zespół orzekający działający w danej poradni mógł rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba wydania
ww. opinii, dziecko musi mieć wykonane badania psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne. Zostaną one
wykonane w poradni psychologiczno – pedagogicznej (w poradni publicznej – nieodpłatnie).
Dodatkowo rodzice lub prawni opiekunowie dziecka muszą dostarczyć do poradni następujące dokumenty:
 zaświadczenie lekarskie na specjalnym druku (odpowiedni druk otrzymają w poradni),
 opinię przedszkola, jeśli dziecko uczęszcza do niego,
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 wniosek rodziców o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Dodatkowe informacje:
 Wcześniejsze uzyskanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
organizowanego

w

przedszkolu

nie

wyklucza

możliwości

korzystania

z

zajęć

organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
 Wczesne wspomaganie obejmuje dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do
momentu rozpoczęcia przez nie edukacji szkolnej.
 Wszelka pomoc udzielana przez Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju w publicznych
szkołach lub placówkach jest bezpłatna.

PO DIAGNOZIE
Z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka rodzic powinien zgłosić
się do wybranej placówki, która prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju i specjalizuje
się w pracy z małym dzieckiem z daną niepełnosprawnością.

Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju
W skład Zespołów wchodzą terapeuci o różnej specjalności, przygotowani do pracy z małym
dzieckiem. W zależności od niepełnosprawności dziecka są to: logopedzi (surdologopedzi,
neurologopedzi), pedagodzy specjalni (oligofrenopedagodzy – zajmują się dziećmi upośledzonymi
umysłowo, tyflopedagodzy – pracują z dziećmi słabo widzącymi i niewidomymi, surdopedagodzy –
zajmują się dziećmi z wadą słuchu), rehabilitanci ruchowi, terapeuci Integracji Sensorycznej,
terapeuci widzenia, orientacji przestrzennej i inni. Z zespołami współpracują psycholodzy, którzy
udzielają wsparcia rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Po dokonaniu wielospecjalistycznej
diagnozy, sporządzany jest indywidualny program terapeutyczny, który jest podstawą dalszych
oddziaływań terapeutycznych.
Każdy

z

Zespołów

dysponuje

specjalistycznymi

gabinetami,

salami

terapeutycznymi

i rehabilitacyjnymi, odpowiednio dostosowanymi do potrzeb małych podopiecznych. Są one
wyposażone w potrzebny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zespoły przygotowują bogatą ofertę zajęć
dla dzieci i ich rodziców, co pozwala na coraz lepsze wspieranie rozwoju zgłaszających się do nich
po pomoc dzieci niepełnosprawnych.
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Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju
dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi

Kontakt:
91-866 Łódź, ul. Dziewanny 24
tel. 42 657 22 75, 42 657 79 41
www.blind.edu.pl
pracowniawwr@interia.eu

DZIAŁA JUŻ OD 1997 ROKU
Pod opieką Zespołu aktualnie znajduje się 110 dzieci w wieku od 0 do rozpoczęcia nauki
w szkole (do 8 lat) oraz ich rodzice. Wiek metrykalny naszych najstarszych podopiecznych nie
odpowiada ich wiekowi rozwojowemu, który jest w sposób istotny opóźniony, z powodu często
występujących dodatkowych niepełnosprawności. Dlatego będąc na bardzo wczesnym etapie
rozwojowym korzystają one z rehabilitacji oferowanej przez Zespół. Wśród naszych najmłodszych
podopiecznych są niemowlęta,

u których rozpoznano problemy wzrokowe, wynikające

z przedwczesnego porodu lub problemów okołoporodowych lub innych, opuszczające łódzkie
oddziały neonatologiczne. Rozpoczęcie wspomagania rozwoju w tak wczesnym okresie ich życia
pozwala pomyślnie rokować o dalszym rozwoju dziecka i zapobiega powstawaniu zaburzeń
w zakresie funkcji poznawczych, małej i dużej motoryki, komunikacji z otoczeniem oraz
funkcjonowaniu społecznym.
Aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach musi odbyć wizytę u lekarza okulisty
przyjmującego w Ośrodku oraz posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju.
Opinie wydawane są przez zespoły orzekające w poradniach psychologiczno- pedagogicznych.

Koordynatorem Zespołu Wczesnego Wspomagania jest Ewa Abramowicz.

Zapewniamy codzienną opiekę lekarza okulisty.
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Posiadamy wykwalifikowaną kadrę i doświadczenie w diagnozowaniu i wspomaganiu rozwoju
małych dzieci z problemami wzrokowymi i ich rodziny.
Nasi specjaliści
Ewa Abramowicz – mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, tyflopedagog, ukończyła
3-letnie polsko – niemieckie szkolenie z zakresu wczesnego wspomagania
rozwoju Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących, kurs podstawowy z zakresu
terapii metodą integracji sensorycznej, szkolenie z zakresu masażu Shantalla,
ukończyła szkolenie podstawowe w zakresie terapii psychomotorycznej wg
Procus- Block.
Agnieszka Zarzycka – mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, logopeda, tyflopedagog,
terapeuta metody stymulacji audio- psycho-lingwistycznej (Metoda
Tomatisa), certyfikat w zakresie strategii postępowania diagnostycznoterapeutycznego w obszarze oralnych funkcji pokarmowych, motorycznych
i sensomotorycznych u dzieci z obciążonym wywiadem neurologicznym oraz
certyfikat wczesnego wspomagania funkcji oralnych dziecka wg koncepcji
NDT Bobath. Ukończyła praktyczne warsztaty wczesnej interwencji
i wspomagania rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka i dzieci
z
mózgowym
porażeniem
dziecięcym
na
podstawie
metod
neurorozwojowych ergoterapii w pediatrii. Ukończyła szkolenie podstawowe
w zakresie terapii psychomotorycznej wg Procus- Block oraz I stopień terapii
integracji sensorycznej. Kurs masażu Shantala oraz Castillo Moralesa.
Ewa Olczak - mgr pedagogiki - terapeuta rehabilitant ruchu, fizjoterapeuta, oligofrenopedagog,
terapeuta metody Vojty, ukończyła kurs „Patomechanika jako podstawa planowania
i usprawniania leczniczego narządu ruchu” – kończyna dolna i górna, kurs
A diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego,
kurs „Zabiegi manualne w fizjoterapii”, kurs podstawowy z zakresu
„Neurofizjologiczne podstawy integracji sensorycznej”, szkolenie „Nowoczesne
koncepcje stabilizacji kręgosłupa i kończyn”, szkolenie „Funkcjonowanie społeczne
i edukacyjne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, warsztaty
szkoleniowe „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z grupy
wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii
i integracji sensorycznej”, kurs „Kontakt i komunikacja dorosłego z małym dzieckiem
niepełnosprawnym w sytuacji wspomagania rozwoju”.
Joanna

Janaszczyk - mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, tyflopedagog,
oligofrenopedagog, ukończyła studia podyplomowe w zakresie Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących, w tym
z niepełnosprawnością złożoną; ukończyła warsztaty Usprawnianie widzenia
dzieci i młodzieży, warsztat I stopnia Metoda Ruchu Rozwijającego
Bazującego na Pracy Weroniki Sherborne, praktyczny warsztat ,,Ergoterapia
w pediatrii. Terapia ręki”, kurs kinezjologii edukacyjnej Dennisona;
ukończyła szkolenie „Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg Procus
i Block”.
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Tisa Kręzel - mgr pedagogiki wieku dziecięcego, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej,
tyflopedagog, oligofrenopedagog, technik masażysta; ukończony kurs z zakresu
zabaw muzyczno- ruchowych Klanza.
Joanna Cichocka - psycholog, uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej – ukończyła
dwustopniowe szkolenie; szkolenia w zakresie psychoterapii dotyczące: Terapii
dzieci z zaburzeniami lękowymi, Pracy z dzieckiem o zaburzonej
emocjonalności; Szkolenie doskonalące dla realizatorów metody obejmującej
procedury i procesy pracy z rodziną na rzecz jej reintegracji; Szkolenia w zakresie
wczesnego wspomagania rozwoju i neuropsychologii rozwojowej: „Wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka”, „Kontakt i komunikacja dorosłego z małym
dzieckiem niepełnosprawnym w sytuacji wspomagania rozwoju.”; „Wczesna
Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na
podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji
sensomotorycznej; Więź jako czynnik chroniący rozwój.
Bogumiła Golemba - rehabilitant wzroku, tyflopedagog, oligofrenopedagog, ukończone warsztaty
Usprawnianie widzenia dzieci i młodzieży, kurs kinezjologii edukacyjnej
Dennisona;
ukończone
szkolenie
,,Teoria
i
praktyka
terapii
psychomotorycznej wg Procus i Block”.
Marzena Wilczyńska- tyflopedagog, oligofrenopedagog, instruktor orientacji przestrzennej, terapia
pedagogiczna.

Zespół ma do dyspozycji: dużą salę do integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej oraz
zajęć grupowych, gabinet psychologa, logopedy (pracownia Tomatisa) oraz salę doświadczania
świata/polisensoryczną, ciemnię do stymulacji widzenia.

Wszystkie pracownie są wyposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne i rehabilitacyjne,
m.in.:
- specjalistyczne testy i pomoce do oceny funkcjonalnej widzenia, m.in. testy
diagnostyczne Lea Hyvarinen;
- pracownię do terapii Metodą Integracji Sensorycznej;
- łóżko wodne do rehabilitacji ruchowej;
- skrzynię rezonansową;
- piankowy plac zabaw;
- duży basen z piłeczkami;
- zestaw świetlno- dźwiękowy;
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- domek świetlny do terapii widzenia;
-stolik podświetlany;
- lampę Q- light
- wyspę świetlną.

Rehabilitacja małych dzieci słabo widzących i niewidomych oraz wspieranie ich rodzin wymaga
wielospecjalistycznych działań. Proponujemy:











Terapię psychologiczną; wsparcie psychologiczne dla rodzin;
Profilaktykę i terapię logopedyczną;
Diagnozę i terapię widzenia;
Zajęcia z orientacji przestrzennej;
Zajęcia pedagogiczne usprawniające rozwój poznawczy, motoryczny i samoobsługę;
Zajęcia muzyczno-ruchowe;
Diagnozę i terapię z zakresu integracji sensorycznej;
Diagnozę i terapię metodą Tomatisa;
Rehabilitację ruchową;
Koloroterapię.

Zakres działań poszczególnych specjalistów:
1. Lekarz okulista ocenia funkcje narządu wzroku u małych dzieci, bada oraz zleca
odpowiednie leczenie i/lub korektę wzroku. Posiadamy specjalistyczne testy diagnostyczne
dla malutkich dzieci, fińskiej okulistki Lea Hyvarinen.

2. Tyflopedagog po rozmowach z rodzicami i wnikliwej obserwacji dziecka dokonuje oceny
zaburzeń koordynacji zmysłów i ich integracji oraz rozwoju ruchowego dziecka (sprawność
dłoni, palców, przemieszczania się) a także samodzielności i samoobsługi.
Tyflopedagog we współpracy z rodzicami rozwija i usprawnia funkcje psychomotoryczne,
które wpływają na wyrównanie dysproporcji rozwojowych.
3. Logopeda prowadzi u dzieci badanie i usprawnianie funkcji połykania i oddychania, badanie
zgryzu i warunków anatomicznych narządów mowy, ocenia analizę i syntezę słuchową.
Ponadto prowadzi usprawnianie rozwoju mowy i kształtuje umiejętności posługiwania się
językiem. Dokonuje diagnozy i prowadzi terapię metodą Tomatisa.
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4. Psycholog określa poziom rozwoju dziecka, stopień wykorzystania informacji z analizatorów
zmysłów do poznawania otoczenia, poruszania się w nim i reagowania na różne bodźce.
Ponadto ocenia stopień rozwoju emocjonalnego i funkcjonowania społecznego. Psycholog
jest partnerem rodziców w pokonywaniu zaburzeń w funkcjonowaniu psychofizycznym
dziecka i jego komunikacji z otoczeniem.
5. Terapeuta orientacji przestrzennej ułatwia dziecku poznanie schematu własnego ciała
i wpływa na ustalenie własnego „ja”, pomaga w przyswojeniu przez dziecko podstawowych
pojęć przestrzennych: wewnątrz - na zewnątrz, góra-dół, daleko-blisko, itp. Ponadto ułatwia
orientację w małej i dużej przestrzeni dziecka- przemieszczanie się w pomieszczeniach i na
zewnątrz budynku. Uczy niewidome dziecko wykorzystania zmysłów oraz białej laski, jako
niezbędnika w bezpiecznym poruszaniu się.
6. Terapeuta widzenia dokonuje funkcjonalnej oceny widzenia, czyli określa stopień
i umiejętność wykorzystania przez dziecko funkcji wzrokowych. We współpracy z rodzicami
proponuje dla dziecka optymalne warunki aranżacji otoczenia, doboru przedmiotów do
zabawy, aby dziecko mogło wykorzystywać osłabiony wzrok.
W zależności od wieku, stopnia problemów wzrokowych i dodatkowych niesprawności
dziecka konstruuje dla niego program usprawniania widzenia. W programie tym terapeuta
uwzględnia różne sposoby oddziaływań, których uczy rodziców do wykorzystania podczas
zabaw z dzieckiem i wykonywania różnych czynności życiowych, np.: zabiegi pielęgnacyjne,
karmienie, rehabilitacja ruchowa.

7.

Terapeuta integracji sensorycznej zajmuje się obserwacją i diagnozowaniem zaburzeń

w zakresie odbioru, organizacji, interpretacji i przetwarzania bodźców płynących do układu
nerwowego dziecka z poszczególnych zmysłów (dotyk, wzrok, słuch, smak, węch), zmysłu
równowagi (ukł. przedsionkowy) oraz z receptorów czucia głębokiego znajdującego się
w mięśniach i ścięgnach. W zależności od rodzaju i stopnia występujących zaburzeń, terapeuta
opracowuje indywidualny program usprawniania procesów integracji sensorycznej dla danego
dziecka. Terapia polega głównie na aktywnościach ruchowych, które wykonywane są
w odpowiednio wyposażonej sali i ma charakter „naukowej zabawy”.

8. Rehabilitant ruchu

wykonuje diagnozę neurokinezjologiczną niemowląt, dzieci do

pierwszego roku życia oraz starszych – obserwuje motorykę spontaniczną w pronacji
i supinacji w odniesieniu do prawidłowych wzorców psychoruchowych, bada

odruchy
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reakcji posturalnych oraz wybranych odruchów pierwotnych, ocenia napięcie mięśniowe.
W jego zakres włączona jest ocena postawy ciała oraz ocena funkcjonalna kończyn górnych
i dolnych. Terapia dobierana jest indywidualnie dla każdego dziecka i prowadzona jest
elementami różnych metod fizjoterapeutycznych. W swoim obszarze obejmuje również
masaż klasyczny, masaż Shantala, zabiegi pielęgnacyjne. Praca terapeutyczna obejmuje także
rodziców naszych dzieci dla których powadzony jest instruktaż ćwiczeń do pracy w domu.

Przyjęcie dziecka pod opiekę
Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Pierwszy kontakt rodziców dziecka niepełnosprawnego z Zespołem rozpoczyna się wizytą
u lekarza okulisty i terapeuty widzenia. Kolejnym etapem jest wywiad dotyczący stanu zdrowia
dziecka, jego rozwoju oraz funkcjonowania. Przeprowadzana jest również obserwacja dziecka,
mającą na celu ocenę funkcji poznawczych, małej motoryki, oraz komunikacji dziecka
z opiekunami. Do obserwacji włącza się również logopeda, dokonując oceny prawidłowości budowy
i funkcjonowania narządów mowy oraz jej rozwoju. Każde nowe dziecko omawiane jest na
spotkaniach Zespołu, które odbywają się systematycznie raz w tygodniu.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przebiega zgodnie z ustaleniami zespołu, które są
podstawą do przygotowania zadań programowych do realizacji w placówce i w domu rodzinnym.
W planowaniu pracy na bieżąco oraz ocenianiu postępów w rozwoju dziecka pomaga zespołowi
analiza filmów wideo ze spontaniczną aktywnością dziecka, jego zabawą z rodzicami oraz
spotkaniami ze specjalistami.
Praca z dziećmi obejmuje zarówno indywidualne jak i grupowe spotkania na terenie Ośrodka,
a także wizyty domowe w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości.
W pracy rehabilitacyjnej z dzieckiem stosujemy między innymi przedstawione niżej programy
i metody:


Rejestr Osiągnięć Rozwojowych "Początek" Moniki Orkan-Łęckiej,



Oregoński program rehabilitacji niewidomych i słabo widzących dzieci w wieku 0 - 6 lat,



Testy diagnostyczne (ocena widzenia) Lea Hyvarinen



Program rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem N. C. Barragi, J. E. Moris,



Program rozwijający percepcję wzrokową M. Frostig, D. Horne,



Lilly and Gogo - zbiór materiałów do usprawniania widzenia opracowany przez G. Jaritz,



Program rehabilitacji w zakresie orientacji i poruszania się niewidomych i słabo widzących
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dzieci z dodatkowo ograniczoną sprawnością R. K. Harleya, T. Wooda, J. B. Merblera,


Program A. Maurer służący kształceniu świadomości fonologicznej u dzieci,



Program dr E. Stecko dotyczący wczesnej interwencji logopedycznej,



Rozwojowy program percepcji dotykowej i rozpoznawania znaków brajlowskich S. Mangold,



Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,



Program rozwijający świadomość ciała i aktywność Ch. Knilla,



Metoda muzykoterapii z wykorzystaniem skrzyni rezonansowej



Światłolecznictwo, koloroterapia



aromatoterapia



INSITE - Program dla Dzieci od 0-6 lat z niepełnosprawnościami sensorycznymi
i dodatkowymi uszkodzeniami



Metoda Tomatisa.

ZAPRASZAMY!!!
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Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju
dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 w Łodzi

Kontakt:
90-149 Łódź, ul. Krzywickiego 20 (wjazd od ul. Zelwerowicza)
tel. 0 42 678-47-00; 0 42 678-19-31
www.sosw.edu.lodz.pl mailto:sosw_lodz@poczta.onet.pl

DZIAŁA JUŻ OD 2001 ROKU

Naszymi

podopiecznymi

są

dzieci

w

wieku

od

0

do

8

lat

i

ich

rodzice.

Opieką obejmujemy:
 Dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
z wadami słuchu o różnym stopniu i etiologii.
 Dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, której towarzyszy wada słuchu.
Wszelka udzielana przez nas pomoc jest bezpłatna. Aby dziecko mogło uczestniczyć
w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju. Opinia wydawana jest przez zespoły orzekające w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych.

Zgłaszając

się

do

nas,

otrzymacie

Państwo

pomoc

i informacje na temat potrzebnych dokumentów oraz adresu Poradni, do której należy się zgłosić.

Koordynatorem Zespołu Wczesnego Wspomagania jest Monika Wagner
e-mail: w_monia@o2.pl
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Posiadamy wykwalifikowaną i wciąż dokształcającą się kadrę terapeutów, w skład której wchodzą:
Halina Ośkiewicz – surdopedagog, logopeda specjalista wczesne wspomaganie rozwoju, Znajomość
III stopni języka migowego oraz fonogestów. Ukończony warsztat z metody
werbo-tonalnej, specjalistyczne warsztaty neurologopedyczne „Wczesne
wspomaganie funkcji oralnych dziecka w świetle koncepcji NDT-Bobath” cz.1
i cz.2. Kurs masażu Shantala oraz Castillo Moralesa.
Dorota Rzepczyńska – surdopedagog, logopeda – specjalista surdologopedii i neurologopedii,
oligofrenopedagog. Znajomość III stopni języka migowego oraz fonogestów.
Ukończone warsztaty „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej
w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej” cz.1 i cz. 2
Monika Wagner – magister pedagogiki specjalnej - surdopedagog, logopeda, specjalista wczesnego
wspomagania rozwoju, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Znajomość III stopni języka migowego. Ukończony warsztat „Wykorzystanie
metody werbo-tonalnej w rozwoju językowym dziecka”, specjalistyczne
warsztaty neurologopedyczne „Wczesne wspomaganie funkcji oralnych dziecka
o

w świetle koncepcji NDT-Bobath” cz.1 i cz.2. oraz szkolenie I w zakresie
Integracji Sensorycznej.
Aneta Walczak – magister pedagogiki specjalnej - surdopedagog, logopeda, oligofrenopedagog.
Ukończony warsztat szkoleniowy z „Wykorzystania elementów metody werbotonalnej w rehabilitacji małego dziecka z wadą słuchu” - część I i II. Znajomość
III stopni języka migowego oraz fonogestów.
Bogumiła Feret – psycholog o specjalności psychologia kliniczna z wieloletnim doświadczeniem
w pracy surdopsychologa.
Agnieszka Sterczewska – fizjoterapeuta – specjalista masażu leczniczego, instruktor gimnastyki
korekcyjnej, surdopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju.
Ukończone warsztaty metodyczne "Programy Knillów w terapii dzieci
z poważnymi zaburzeniami w rozwoju" oraz kurs masażu Shantala. Znajomość
III stopni języka migowego.
Od września 2012 roku na potrzeby Zespołu Wczesnego Wspomagania przeznaczony jest wolno
stojący budynek na terenie naszego Ośrodka. Dało nam to szansę na rozszerzenie naszej
działalności i zapewnienie opieki i terapii większej liczbie dzieci i ich rodzicom. Nasz budynek
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otoczony jest pięknym ogrodem i posiada własny parking. Na terenie ogrodu znajduje się plac
zabaw dla dzieci.
Zespół ma do dyspozycji trzy gabinety logopedyczne, salę do fizjoterapii, dużą salę
do

zajęć

edukacyjnych

i

logorytmicznych.

Terapeuci

prowadzą

również

zajęcia

w Sali Doświadczania Świata. Wszystkie gabinety przystosowane są do potrzeb małych
podopiecznych i bardzo dobrze zaopatrzone w pomoce dydaktyczne i rehabilitacyjne:
 komputery wyposażone w specjalistyczne programy logopedyczne i edukacyjne,
 gry i zabawki edukacyjne,
 pomoce do usprawniania małej motoryki,
 układanki, dobieranki, nakładki, historyjki obrazkowe,
 pomoce do wychowania słuchowego i treningu słuchowego,
 instrumenty muzyczne, radiomagnetofony i inne specjalistyczne wyposażenie do zajęć
muzyczno- logorytmicznych (instrumentarium Orffa, organy elektryczne, drobne
instrumenty muzyczne),
 stół do masażu, piłki, klin, wałki, materace i inne sprzęty potrzebne do rehabilitacji
ruchowej.
Terapia

małych

dzieci

z

wadami

słuchu

i

wspomaganie

ich

rodzin,

wymaga

wielospecjalistycznego podejścia i zróżnicowanych form pracy. Prowadzimy:


Zajęcia indywidualne (terapia logopedyczna i pedagogiczna), w tym zajęcia rozwijające
funkcje słuchowe i mowę u dzieci z implantem ślimakowym.



Rehabilitację ruchową.



Zajęcia grupowe – logorytmika.



Indywidualne spotkania rodziców z terapeutami – instruktaż do pracy z dzieckiem w domu,
udzielanie informacji na temat badań słuchu, technicznych środków wspomagających
(aparaty słuchowe, implanty ślimakowe, systemy FM).



Indywidualne spotkania z psychologiem – diagnoza psychologiczna dziecka, psychoedukacja
rodziców, wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka z problemami w komunikacji.



Popołudniowe, grupowe zajęcia dla dzieci i spotkania dla rodziców.



Okolicznościowe imprezy integracyjne.

Każdy

z

naszych

małych

podopiecznych

po

przeprowadzeniu

wnikliwej

diagnozy,

ma konstruowany indywidualny program terapii, który jest modyfikowany i uzupełniany
w miarę rozwoju dziecka i postępu terapii. W zajęciach, szczególnie z tymi najmłodszymi dziećmi,
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uczestniczą ich rodzice. Mają możliwość dowiedzieć się jak mogą wpierać rozwój swojego
niesłyszącego dziecka, jak się z nim bawić, i które zabawki wybierać, aby jak najlepiej stymulować
rozwój mowy, sfery poznawczej oraz umiejętności komunikacyjnych. W trakcie zajęć poznają
również różne metody terapeutyczne stosowane w pracy z dziećmi z wadami słuchu.

ZAPRASZAMY!!!
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Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla
Dzieci z Zaburzonym Rozwojem Psychoruchowym
przy Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi

Kontakt:
91-104 Łódź, ul. Plantowa 7
tel. 0 42 652-79-74
www.zss5.edu.lodz.pl/ zss5@szkoly.lodz.pl
www.mniejwięcej.pl/
DZIAŁA od 2005 roku
Nasz Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju powstał w 2005 roku na terenie Zespołu Szkół
Specjalnych nr 5 w Łodzi. Dzieci będące pod opieką zespołu uczestniczą w kompleksowej
wielospecjalistycznej terapii u psychologa, oligofrenopedagoga, logopedy i fizjoterapeuty. Zajęcia
odbywają się 1, 2 razy w tygodniu.
Wszystkim podopiecznym zespołu objętym naszą pomocą opracowujemy indywidualny program
terapii i oferujemy zajęcia prowadzone przez wszystkich specjalistów. Oferta zespołu skierowana
jest do dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym (rozwijających się nieharmonijne,
z dysfunkcjami intelektualnymi, z niepełnosprawnością ruchową oraz z niepełnosprawnością
sprzężoną), od momentu narodzin do rozpoczęcia nauki szkolnej.
W naszym zespole proponujemy dzieciom i rodzicom dodatkowe zajęcia z zakresu:


Integracji sensorycznej,



Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,



Metody Dobrego Startu,



Nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.



Terapii Ręki

Kilka razy w roku organizujemy spotkania integracyjne dla rodzin naszych podopiecznych.
Podstawą przyjęcia na bezpłatną terapię jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
wydana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
W czerwcu 2010 r. powstało Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi
Potrzebami Edukacyjnymi „Mniej Więcej”. Stowarzyszenie swoje działania kieruje na wsparcie,
pomoc naszym podopiecznym i naszej placówce.
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Koordynatorem Zespołu Wczesnego Wspomagania jest Ewa Malańska
e-mail: emalanska@gmail.com
Psycholog – koordynator Zespołu
mgr Ewa Malańska – psycholog, koordynator zespołu wczesnego wspomagania rozwoju.
Absolwentka psychologii na UŁ oraz studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania i
wczesnej interwencji. Ukończyła także kurs kwalifikacyjny pedagogiczny, kurs pedagogiki Marii
Montessori oraz II stopniowe szkolenie na terapeutę integracji sensorycznej, dysponuje
kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.
Ukończyła kurs I stopnia - metody ruchu rozwijającego, ma także ukończony kurs EEG-biofeedback.
Pedagog specjalny
mgr Dorota Olczyk – Dryniak, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na
kierunku oligofrenopedagogika (studia magisterskie) oraz logopedia (studia podyplomowe). Jest
nauczycielem posiadającym kwalifikacje do prowadzenia terapii metodą Tomatisa. Ukończyła kurs I
i II stopień- Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz kurs I stopnia z zakresu
neurofizjologicznych podstaw Integracji Sensorycznej.

Logopedzi
mgr Ewa Zachwieja, - absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologia (studia
magisterskie) oraz Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku logopedia i
surdologopedia (studia podyplomowe), ukończyła również kurs języka migowego I i II stopnia
organizowany przez Polski Związek Głuchych, szkolenie podstawowe z Programu Rozwoju
Komunikacji Makaton oraz Kurs I stopnia z Metody Dobrego Startu.
mgr Julia Kulesza - absolwentka kulturoznawstwa, oligofrenopedagogiki, logopedii, pedagogiki
opiekuńczo - wychowawczej (kurs kwalifikacyjny). Ukończyła również kurs doskonalący Diagnoza i
terapia afazji oraz szkolenie podstawowe znaki manualne i symbole (Program Rozwoju Komunikacji
Makaton).
Fizjoterapeuci
mgr Olga Szymanowska - Absolwentka fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym Łodzi i
pedagogiki rewalidacyjnej na Uniwersytecie Łódzkim. Terapeuta NDT Bobath oraz Integracji
Sensorycznej. Instruktor masażu Shantala, Początkujący praktyk metody PNF. Ma ukończony kurs
kinesiology taping I stopnia, kurs EEG-biofeedback.
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mgr Joanna Rolka - Absolwentka fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z
przygotowaniem

pedagogicznym,

ukończyła

również

studia

podyplomowe

z

zakresu

oligofrenopedagogiki. Posiada tytuł masażysty (kurs II stopnia dla zaawansowanych), terapeuta
Integracji Sensorycznej i Terapii Ręki. Ma ukończony dwustopniowy kurs poświęcony dzieciom z
deficytem neurologicznym oparty na doświadczeniach własnych oraz stosowanych metodach
neurofizjologicznych oraz kurs EEG-biofeedback.

mgr Karolina Marcinowska – absolwenta fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z
przygotowaniem pedagogicznym. Ma ukończony kurs kinesiology taping kurs I stopnia, PNF Basic,
PNF w pediatrii, dwustopniowy kurs poświęcony dzieciom z deficytem neurologicznym oparty na
doświadczeniach własnych oraz stosowanych metodach neurofizjologicznych.
Do dyspozycji zespołu są: dwa gabinety do terapii, Sala Doświadczania Świata, sala
rehabilitacyjna/Integracji Sensorycznej. Wszystkie gabinety przystosowane są do potrzeb małego
dziecka i zaopatrzone w pomoce dydaktyczne i rehabilitacyjne tj:


specjalistyczne programy logopedyczne i edukacyjne,



gry i zabawki edukacyjne,



pomoce do usprawniania małej motoryki,



specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji ruchowej



sprzęt do terapii Integracji Sensorycznej



sprzęt do stymulacji mono i polisensorycznej



pomoce Montessori

Dodatkowo Stowarzyszenie „Mniej Więcej” prowadzi wypożyczalnię pomocy edukacyjnych z której
nieodpłatnie korzystają terapeuci i rodzice dzieci z niepełnosprawnością.

Do oferty Pracowni włączane są różnorodne programy i metody pracy z dzieckiem. Ich dobór
i realizacja są zawsze konsultowane ze specjalistami pracującymi z dzieckiem, dzięki czemu
wzbogacają

indywidualny program terapii. Wśród wykorzystywanych przez nauczycieli metod

można między innymi wymienić:
- metodę M. Ch. Knillów „Świadomość ciała” , „Kontakt i komunikacja”;
- metoda E. Gruszczyk - Kolczyńskiej
- Metoda Montesorri
- Elementy metody Ester Cotton
- metoda M. Frosting i D.Horne
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- stymulacja polisensoryczna
- terapia integracji sensorycznej (si)
- metoda symultaniczno – sekwencyjna j. Cieszyńskiej
- metoda werbo-tonalna
- komunikacja alternatywna Makaton
- metoda dobrego startu
- metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne
W

ramach

wczesnego

wspomagania

rozwoju

rehabilitacja

ruchowa

obejmuje

w zależności od potrzeb i możliwości dziecka:
- terapię metodą NDT – Bobath
- terapie metodą PNF
- terapię ręki
-terapia kranio-sakralna (czaszkowo - krzyżowa)
- masaż leczniczy
- masaż Shantala
- kinesio taping

Dzieci przyjmujemy na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej
przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Na pierwszej wizycie przeprowadzany jest wywiad
wstępny z opiekunami, omawiamy zasady współpracy i podpisujemy kontrakt z rodzicami. Przez
pierwszy miesiąc podczas zajęć dokonujemy obserwacji dziecka i na tej podstawie opracowujemy
indywidualny program pracy.

ZAPRASZAMY!!!
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Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi
Kontakt:
Łódź ul. Motylowa 3
tel/fax 659-15-81
www.ppp2.edu.lodz.pl

poradnia.motylowa@gmail.com

DZIAŁA od 2007 roku

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju działa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2
od 1 września 2007r. Powstał na bazie doświadczeń w pracy z małym dzieckiem i jego rodziną.
Aktualnie pod opieka Zespołu jest 30 dzieci w wieku od 2 r.ż i pozostają objęte pomocą do momentu
rozpoczęcia nauki w szkole. Jako jedyny z zespołów WWR na terenie naszego miasta opiniujemy
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dokonując wcześniej wielospecjalistycznej
diagnozy. Od lutego 2013r. do naszego zespołu dołączyli kolejni specjaliści aby w jak największym
zakresie udzielać wsparcia dzieciom i ich rodzinom.

Oferujemy zajęcia terapeutyczne dla dzieci:
 z niepełnosprawnością intelektualną
 z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
 z wadami genetycznymi (np: Zespół Downa, Zespół Williamsa, Zespół Angelmana)
 z niepełnosprawnością ruchową
 z opóźnionym rozwojem psychoruchowym.

Dzieci są przyjmowane na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
wydanej przez zespół orzekający rejonowej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Pracujemy w godzinach 8.00 – 18.00
Terminy wizyt ustalane są indywidualnie.
Koordynatorem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest Anna Pietrzak
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Nasi specjaliści
Magdalena Bińczyk – pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, ukończone studia
podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjnej
oraz kursy i szkolenia z zakresu:



Dysleksja czy zaburzenia widzenia obuocznego? – podstawy Ortoptyki
Wczesna stymulacja logopedyczna dzieci w wieku od 0 do 3 r.ż i starszych dzieci
z opóźnionym rozwojem mowy, deficytami psychomotorycznymi i wadą słuchu




Terapia ręki i umiejętności grafomotoryczne
Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny,
wg integracji odruchów dr Sally Goddard
Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów SI



Jolanta Frołow –Sadowska – oligofrenopedagog, ukończone studia podyplomowe
z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta Integracji Sensorycznej
oraz studia - Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki korekcyjnej
oraz kursy i szkolenia z zakresu:









Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów SI
Metoda Dobrego Startu
Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci I stopień
Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona I stopień
Ruch Rozwijający bazujący na metodzie Weroniki Sherborne I stopień
Trening umiejętności społecznych
Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy
Zastosowanie integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy dziecka do 3 r.ż.
z uszkodzeniami CUN






Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. I i II
Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym
Trudności w nauce i problemy zachowania dzieci wwieku przedszkolnego i szkolnego
w aspekcie integracji sensorycznej








Nauka czytania metoda symultaniczno – sekwencyjną
Brzydkie pismo, jak przeżyć ten problem
Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić a nie mogą
Dysleksja czy zaburzenia widzenia obuocznego? Podstawy ortoptyki
Zaburzenia uwagi słuchowej u dzieci
Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny,
wg integracji odruchów dr Sally Goddard
Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów SI
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Monika Kowalczyk-Witkowska – logopeda
oraz kursy i szkolenia z zakresu:



Kurs języka migowego. Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem PZG
Kurs II stopnia dla terapeutów zajęciowych

Małgorzata Milczarek – psycholog, ukończone studia podyplomowe z zakresu
wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta Integracji Sensorycznej
oraz kursy i szkolenia z zakresu:














Neuropsychologia kliniczna dziecka – teoria i praktyka
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie
koncepcji neurorozwojowych ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej
Ruch Rozwijający bazujący na metodzie Weroniki Sherborne I stopień
Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania 
Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić a nie mogą
Terapia ustno – twarzowa i stymulacja osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym
Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych, usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci
Diagnoza rozwoju i ocena funkcjonowania dziecka w wieku od 0-3 lat
Zróbcie mi miejsce między wami – rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym
Wczesna diagnoza autyzmu. Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera
Techniki masażu, masaż dziecięcy, masaż Shantala

Anna Pietrzak – pedagog, ukończone studia podyplomowe z zakresu
wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta Integracji Sensorycznej,
ukończone studia podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjnej, koordynator zespołu
oraz kursy i szkolenia z zakresu:






Ruch Rozwijający bazujący na metodzie Weroniki Sherborne I stopień
Program M.CH. Knillów w terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju
Dysleksja czy zaburzenia widzenia obuocznego? – podstawy Ortoptyki
Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania 
Wczesna stymulacja logopedyczna dzieci w wieku od 0 do 3 r.ż i starszych dzieci
z opóźnionym rozwojem mowy, deficytami psychomotorycznymi i wadą słuchu





Wczesna diagnoza autyzmu. Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera
Terapia ręki i umiejętności grafomotoryczne
Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg
integracji odruchów dr Sally Goddard
Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów SI
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Małgorzata Płoszaj - pedagog, ukończone studia podyplomowe z zakresu
wczesnego wspomagania rozwoju, ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej
oraz kursy i szkolenia z zakresu:



Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych, usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
Program M.CH. Knillów w terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju

Monika Sas – psycholog, ukończone studia podyplomowe z zakresu
wczesnego wspomagania rozwoju,
oraz kursy i szkolenia z zakresu:









Neurofizjologiczne podstawy SI - I stopień
Trening relacji opiekuńczych - certyfikat
Program M.CH. Knillów w terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju
Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny,
wg integracji odruchów dr Sally Goddard
Ruch Rozwijający bazujący na metodzie Weroniki Sherborne I stopień
Kryzys w rodzinie – rozpoznawanie i diagnozowanie problemów rodziny oraz dobieranie
poziomu dyrektywności i odpowiednich form pomocy w zależności od diagnozy
Praca terapeutyczna z rodziną w rozpadzie
Regulacje emocjonalne w świetle teorii przywiązania

Renata Wojtas - psycholog, ukończone studia podyplomowe z zakresu
wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta Integracji Sensorycznej
oraz kursy i szkolenia z zakresu:













Neuropsychologia kliniczna dziecka – teoria i praktyka
Ruch Rozwijający bazujący na metodzie Weroniki Sherborne I stopień
Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania 
Wczesna diagnoza autyzmu. Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera
Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny,
wg integracji odruchów dr Sally Goddard
Genetyczne podłoże problemów neurorozwojowych u dzieci
Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci
Prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo
w stopniu głębokim
Techniki masażu, masaż dziecięcy, masaż Shantala
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym
Wykorzystanie elementów metody werbotonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem
mowy cz.
Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić a nie mogą
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Osoby pracujące w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju posiadają kwalifikacje do
prowadzenia diagnozy i terapii małego dziecka.
Formy pomocy:
Dzieci
 ciągła diagnoza rozwoju dziecka,
 ustalanie głównych obszarów pracy z dzieckiem, kierunków i harmonogramu działań
w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju,
 w przypadku konieczności pogłębienia diagnozy o opinie innych specjalistów- skierowanie
dziecka na dodatkowe badania,
 opracowanie Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania dla dziecka i jego
rodziny, omówienie go z rodzicami,
 zajęcia terapii indywidualnej zgodnie z Indywidualnym Programem Wspomagania
 zajęcia terapii grupowej w zależności od wieku, potrzeb i możliwości psychofizycznych
dziecka:
- grupy ogólnorozwojowe dla 4-latków, 5-latków i 6-latków,
- zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi prowadzone metodą Ruchu
Rozwijającego Weroniki Sherborne,
- grupa usprawniania manualnego „Rysowanki”,
- grupa „Zabawy matematyczne przedszkolaka”
- zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu
- warsztaty dla rodziców z małymi dziećmi,
- oraz wiele innych tworzonych w zależności od potrzeb dzieci.
 zajęcia w domu rodzinnym dziecka,
 systematyczne ocenianie postępów dziecka, weryfikowanie i wprowadzanie zmian
w Indywidualnym Programie Wspomagania Rozwoju Dziecka, planowanie dalszych działań
w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
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Procedura przyjmowania i diagnozy:


nowe dzieci zgłaszające się do Poradni po opinię o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju diagnozowane są zgodnie z procedurami obowiązującymi w Poradni: do diagnozy
wyznaczony zostaje zespół- pedagog, psycholog, logopeda, lekarz, którzy po dokonaniu
czynności

diagnostycznych

opartych

na

obserwacji,

badaniach

testowych

i

kwestionariuszowych, wywiadzie z rodzicami, próbach testowych, analizie dostarczonej
przez rodzica dokumentacji medycznej decydują o zasadności złożonego przez rodzica
wniosku i wydają opinię.


dzieci posiadające opinię o potrzebie wwr kierowane są na pierwsze spotkanie do
koordynatora zespołu, który po przeprowadzeniu analizy potrzeb dziecka i rodziny oraz
w ramach możliwości zespołu oferuje dziecku konkretne formy pomocy

ZAPRASZAMY!!!
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Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju
dla Dzieci z Zaburzonym Rozwojem
Psychoruchowym
przy Zespole Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi

Kontakt:
93-143 Łódź ul. Siarczana 29/35
Tel. 42 643 66 26
www. Zss7.pl
siarczana@poczta.onet.pl
wwr7@o2.pl

DZIAŁA od 2012 roku

ZASADY OBJĘCIA DZIECKA ZAJĘCIAMI WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU
1. Zgłoszenie się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (Publiczna bądź Niepubliczna ) z
wnioskiem o wydanie opinii o potrzebie objęcia dziecka zajęciami wczesnego wspomagania
rozwoju.
Do wydania opinii niezbędna jest:

2.
3.
4.
5.
6.
7.

a. aktualna diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna
b. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Po otrzymaniu opinii – złożenie wniosku u dyrektora szkoły o objęcie dziecka zajęciami
wczesnego wspomagania rozwoju.
Decyzja o ilości przyznanych godzin jest wydana przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta
Łodzi na podstawie opinii poradni i diagnozy zespołu.
Zajęcia WWR odbywają się na terenie szkoły lub w domu dziecka (zgodnie z potrzebami i
możliwościami podopiecznych).
Wszelka pomoc udzielona jest bezpłatnie.
Przyjmujemy dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w
szkole.
Aktualnie opieką objętych jest 4 dzieci w wieku od 2 do 4 lat

Koordynatorem Zespołu Wczesnego Wspomagania jest Anna Czajkowska
e-mila.czaj@o2.pl
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Nasi specjaliści:

mgr Anna Czajkowska
psycholog , terapeuta integracji sensorycznej
studia kwalifikacyjne z zakresu terapii pedagogicznej,
kurs kinezjologii edukacyjnej I stopnia,
kurs dogoterapii
kurs MAKATON I stopnia
mgr Maciej Walczak
oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania
podyplomowe)
terapeuta integracji sensorycznej, kurs MAKATON I stopnia
mgr Agnieszka Walczak
oligofrenopedagog,
specjalista wczesnego wspomagania
podyplomowe),

rozwoju

(studia

rozwoju

(studia

kurs MAKATON I stopnia
mgr Agata Lesiowska:
neurologopeda, kursy specjalistyczne, certyfikowany terapeuta Hanen Center ITTT ,
kurs MAKATON I stopnia,
mgr Małgorzata Dobrowolska
rehabilitant, specjalista masażu specjalistycznego
mgr Halina Fajcht
pedagog szkolny, oligofrenopedagog, kurs MAKATON I stopnia

BAZA SZKOŁY
 sala wczesnego wspomagania/rehabilitacji:
łóżko do masażu, masażery, materace, maty, piłki, wałki, system podwieszany, drobny sprzęt
do zajęć, moduły piankowe, instrumenty muzyczne, pomoce do treningu słuchowego, gry
i zabawki edukacyjne
 sala doświadczania świata: kolumna bulgocząca, panel świetlny, kula świetlna, projektor,
maty, drobny sprzęt do stymulacji zmysłów
 sala integracji sensorycznej: sprzęt podwieszany, podwiesia, zestawy piankowe, materace,
maty, basen z kulkami, drobny sprzęt do stymulacji zmysłów
 gabinet psychologiczno – pedagogiczny:: pomoce do ćwiczeń, komputer, programy
multimedialne
 gabinet logopedyczny – komputer, programy multimedialne, lustro, sprzęt logopedyczny
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FORMY PRACY
 zajęcia indywidualne (terapia logopedyczna, pedagogiczna, integracji sensorycznej,
rehabilitacja ruchowa)
 indywidualne spotkania z rodzicami – konsultacje, instruktaż
 okolicznościowe imprezy integracyjne

METODY PRACY

PSYCHOLOG:
 zajęcia terapii pedagogicznej
 zajęcia terapii integracji sensorycznej
(stymulacja sensoryczna prowadząca do odpowiednich reakcji adaptacyjnych, zgodnych
z neurologicznymi potrzebami dziecka mająca na celu poprawę sposobu przetwarzania
i organizowania przez mózg docierających do niego wrażeń sensorycznych)
 zajęcia dogoterapii
 komunikacja alternatywna MAKATON
 porady, instruktaż, konsultacje dla rodziców, wspieranie kompetencji rodzicielskich,
monitorowanie rozwoju interakcji rodzic-dziecko
NEUROLOGOPEDA







psychostymulacyjna Metoda Kształtowania i Rozwoju Mowy
Komunikacja Alternatywna i Wspierająca – PICS, Makaton, Boardmaker
Glottodydaktyka
Metoda Słów Kluczowych
Trening Domowy według metody „It takes two to talk” Hanen Center
porady, instruktaż, konsultacje dla rodziców

SPECJALIŚCI WWR








stymulacja polisensoryczna, metoda stymulacji sensorycznej Carla H. Delacato
elementy treningu słuchowego Tomatisa, badanie słuchu, uwagi i lateralizacji słuchowej
komunikacja alternatywna MAKATON
terapia integracji sensorycznej
zabawy fundamentalne
metoda ruchu rozwijającego V. Sherborne
porady, instruktaż, konsultacje dla rodziców
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REHABILITANT





metoda NDT Bobath
metoda E. Cotton
masaże specjalistyczne
porady, instruktaż, konsultacje dla rodziców.

PEDAGOG
 komunikacja alternatywna MAKATON
 porady, instruktaż, konsultacje dla rodziców, wspieranie kompetencji rodzicielskich,
monitorowanie rozwoju interakcji rodzic-dziecko

ZAPRASZAMY!!!
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Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju
dla Dzieci z Zaburzonym Rozwojem
Psychoruchowym i Autyzmem
przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi

Kontakt:
92-208 Łódź, ul. Niciarniana 2a
Tel. 42 678-93-05
zssnr4_lodz@poczta.onet.pl

www.zss4.edu.pl

DZIAŁA od 2012 roku
Zapraszamy na zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. Zajęcia przeznaczone są dla
dzieci z trudnościami w rozwoju, w wieku od 0 do momentu rozpoczęcia nauki w szkole, oraz dla
ich Rodziców. Podstawą przyjęcia dziecka jest Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
wydana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
Opieką obejmujemy dzieci z:


opóźnieniem psychoruchowym



całościowymi zaburzeniami rozwoju (m.in. autyzmem wczesnodziecięcym)



zaburzeniami komunikacji



oraz innymi zaburzeniami wieku rozwojowego.

Koordynatorem Zespołu Wczesnego Wspomagania jest Maria Pielas, dyrektor ZSS nr 4.

Dysponujemy salami przystosowanymi do potrzeb małych dzieci, które znajdują się w wolno
stojącym budynku na terenie naszej Szkoły. Posiadamy w pełni wyposażoną salę do zajęć integracji
sensorycznej oraz rehabilitacji ruchowej. W najbliższym sąsiedztwie budynku znajduje się plac
zabaw dla dzieci.
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Nasi specjaliści:
Agnieszka Rybak – pedagog specjalny – specjalista w zakresie wczesnej interwencji,
oligofrenopedagog. Ukończone studia „Pedagogika korekcyjna” oraz kursy: „Stosowana analiza
behawioralna w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi”, II stopnia HANDLE® (Basics
Course), „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w pracy z dziećmi zaburzeniami
komunikacji językowej” cz. 1 i 2, „Integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddard-Blythe”
(program szkolny), „Terapia taktylna – stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój
psychoruchowy dziecka”.
Małgorzata Bogdańska – psycholog, pedagog specjalny – specjalista w zakresie wczesnej
interwencji, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończony
m.

in.

III-stopniowy kurs

„Wykorzystanie

terapii

behawioralnej w

pracy z

dziećmi

i młodzieżą z autyzmem”, kurs II stopnia HANDLE® (Basics Course), „Wykorzystanie elementów
metody werbo-tonalnej w pracy z dziećmi zaburzeniami komunikacji językowej”, „Integracja
odruchów pierwotnych wg Sally Goddard-Blythe” (program szkolny).
Ewa Gusta – pedagog specjalny – specjalista w zakresie wczesnej interwencji, oligofrenopedagog.
Ukończone studia „Pedagogika korekcyjna” oraz kursy: kurs II stopnia HANDLE® (Basics Course),
„Integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddard-Blythe” (program szkolny), „Wykorzystanie
elementów metody werbo-tonalnej w pracy z dziećmi zaburzeniami komunikacji językowej”.
Katarzyna Gajdzik – pedagog specjalny – specjalista w zakresie wczesnej interwencji. Magister
wychowania plastycznego. Ukończyła kursy: „Integracja odruchów pierwotnych wg Sally GoddardBlythe” (program szkolny), „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w pracy z dziećmi
zaburzeniami komunikacji językowej”.
Beata Bugalska - Barszczak – logopeda, psycholog, terapeuta metody Tomatisa. Ukończone kursy:
„Stosowana analiza behawioralna w parcy terapeutycznej z osobami autystycznymi”, kurs II stopnia
HANDLE® (Basics Course), „Integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddard-Blythe”
(program szkolny), „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w pracy z dziećmi
zaburzeniami komunikacji językowej”, „Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających
sposobów porozumiewania się”.
Agnieszka Sienkiewicz – pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej II stopnia.
Ukończone kursy: „Stosowana analiza behawioralna w parcy terapeutycznej z osobami
autystycznymi”, kurs kwalifikacyjny „Instruktor gimnastyki korekcyjnej”), „Wykorzystanie
elementów metody werbo-tonalnej w pracy z dziećmi zaburzeniami komunikacji językowej”,
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„Terapia taktylna – stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka”,
„Ruch rozwijający bazujący na metodzie Weroniki Sherborne”.
Małgorzata Woroniecka – Huszcza – magister rehabilitacji AWF Warszawa, pedagog specjalny.
Ukończyła m.in. kurs „Integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddard-Blythe” (program
szkolny), Program rozwoju komunikacji MAKATON I stopień.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy różnorodne metody, m.in.:


Stosowana Analiza Zachowania (terapia behawioralna)



Metoda Felicji Affolter



Metoda werbo – tonalna



HANDLE® - metoda terapii zaburzeń neurorozwojowych



Klucz do Uczenia



Metoda symultaniczno
Ponadto korzystamy z następujących metod:



Zabawy Fundamentalne



Alternatywne i wspomagające systemy komunikacji (piktogramy, Makaton)



Stymulacja mono- i polisensoryczna



Programy M. Ch. Knillów



Metoda M. Montessori



Muzykoterapia



Relaksacja.

Prowadzimy zajęcia indywidualne:


terapia pedagogiczna



terapia logopedyczna



rehabilitacja ruchowa



integracja sensoryczna,

oraz grupowe:


Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne



zajęcia plastyczno – muzyczne.
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Dla każdego dziecka opracowywany jest Indywidualny Program Terapeutyczny, którego podstawę
stanowi kompleksowa, wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonalna. Program jest na bieżąco
modyfikowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb dziecka.
Udzielamy również wsparcia Rodzicom w zakresie instruktażu do pracy z dzieckiem oraz udzielania
informacji na temat specjalistycznych placówek medycznych.

ZAPRASZAMY!!!
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OPIS metod stosowanych w zespołach wczesnego wspomagania
rozwoju
Analizując ofertę Zespołów Wczesnego Wspomagania lub rozpoczynając terapię Waszego Dziecka,
spotkacie się Państwo z różnymi fachowymi terminami i nazwami metod stosowanych przez specjalistów.
Mogą być one nieznane, czasem niezrozumiałe. Dlatego ta część informatora będzie poświęcona właśnie tym
metodom terapeutycznym. Tutaj znajdziecie Państwo wyjaśnienie: na czym polegają wykorzystywane
w Zespołach metody oraz krótki opis każdej z nich.

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
Ruch jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Towarzyszy mu od chwili narodzin przejawiając się
w różnych formach: w zabawie, w aktywnym wypoczynku oraz w codziennej pracy (domowej, zawodowej).
Służy do wyrażania emocji, nawiązywania kontaktów i porozumiewania się. Weronika Sherborne tworząc
metodę Ruchu Rozwijającego, zwaną w Wielkiej Brytanii "Developmental Movement", opierała się przede
wszystkim na doświadczeniach z własnej długoletniej pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo.
Wypracowany w latach sześćdziesiątych system ćwiczeń ma zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego
rozwoju dzieci i korygowaniu jego zaburzeń. Główna idea metody wyraża się w stwierdzeniu,
że posługiwanie się ruchem jest narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii
zaburzeń tego rozwoju. Opracowany przez W. Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb
dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi, w trakcie tzw. "baraszkowania". Prostota i naturalność są
głównymi walorami metody Weroniki Sherborne i stanowią o jej wartości i powodzeniu. Podstawowe
założenia metody, to rozwijanie przez ruch:
 świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
 świadomości przestrzeni i działania w niej,
 dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.
Dziecko poznaje więc własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się
współpracować, zdobywa zaufanie do siebie i innych, a czując się bezpieczne może stać się twórcze. Ruch
jest zabawą, która daje przeżycie radości i dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu
kontaktów społecznych.
Opracowano na podstawie: M.Bogdanowicz, E. Kisiel, M. Przasnyska „Metoda Weroniki Sherborne
w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka” WSiP, W-wa 1994
Weronika Sherborne: „Ruch rozwijający dla dzieci”. PWN, Warszawa 2003

Programy Aktywności M i Ch. Knillów
Programy M. i Ch. Knillów są propozycją do pracy terapeutycznej z osobami, które z różnych powodów
mają trudności w doświadczaniu siebie, mają zaburzony obraz swojego ciała, mają poważne problemy
w komunikacji.
Wyróżniamy:
 Program aktywności: "Świadomość ciała”; "Kontakt i Komunikacja"
Zawiera cztery programy oraz Program Wprowadzający i Program Specjalny (SPH) opracowany
z myślą o dzieciach niesprawnych fizycznie.
35

 Program „Dotyk i komunikacja”. Stanowi oprawę muzyczną dla masażu i aktywności, które zamierzamy
przeprowadzić podczas sesji.
Zaletą programów jest ich forma muzyczno-ruchowa. Wykonywany ruch jest prosty, ma określony cel
i wyznaczony czas trwania. Dziecko uczy się rozpoznawać muzykę, kojarzy ją z ruchem fizycznym
i niewątpliwie ma satysfakcję z wykonania ruchu.
Podczas realizacji Programów konieczny jest dobry kontakt z dzieckiem. Wymaga to od terapeuty
(opiekuna) umiejętności fizycznego wsparcia, kontaktu wzrokowego oraz świadomego i aktywnego używania
głosu. Najlepszy rezultat osiąga się wtedy, gdy programy stosowane są regularnie o tej samej porze dnia
(pomaga to dziecku-partnerowi poznać okoliczności ich stosowania i zapewnia poczucie bezpieczeństwa).
Programy Aktywności powodują, że dziecko staje się świadome powiązań pomiędzy własnymi ruchami
i obecnością terapeuty (rodzica) oraz muzyką, która im towarzyszy. Dziecko musi być świadome
wykorzystania swoich rąk, nóg, ust, ramion, stóp i całego swojego ciała, podczas używania ich
w prostych codziennych czynnościach tj. jedzenie, ubieranie oraz podczas zabawy i w komunikacji z innymi.
Opracowano na podstawie: Marianne Knill i Christopher Knill „Programy aktywności” Warszawa1995
Ch. Knill „Dotyk i komunikacja” Warszawa 2009r.
J. Gut „Programy M. i Ch. Knillów w terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju”

Terapia Integracji Sensorycznej

(SI)

Według Jean Ayres (twórczyni metody) Integracja Sensoryczna to proces, dzięki któremu, mózg
otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów, rozpoznając je, interpretując i integrując ze sobą
i z wcześniejszymi doświadczeniami, odpowiada adekwatną reakcją.
Celem terapii jest poprawa w zakresie organizacji wejściowych danych zmysłowych w celu wykształcenia
reakcji adaptacyjnych dziecka dostosowanych do warunków środowiskowych. Terapia oparta jest na procesie
neurologicznym, w którym informacje otrzymywane ze wszystkich zmysłów są rozpoznawane,
interpretowane, syntetyzowane oraz łączone wcześniejszymi doświadczeniami. Terapia wpływa na poprawę
w zakresie integracji wrażeń płynących z ciała, a także z otoczenia w taki sposób, aby mogły być
wykorzystywane do celowego działania dziecka. Do zadań SI należy organizacja informacji wzrokowych,
słuchowych, smakowych, przedsionkowych i czuciowych wykorzystywanych do kształtowania: percepcji
wzrokowej i słuchowej dziecka, planowania motorycznego, praksji, somatognozji, koordynacji ruchowej,
organizacji zachowania, procesów uczenia się oraz wielu innych funkcji niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania dziecka. Terapia związana z modulacją bodźców z wszystkich systemów sensorycznych
w procesie integracji sensorycznej wpływa na regulację zachowań o charakterze nadwrażliwości bądź
podwrażliwości, które wpływają na jakość funkcjonowania dziecka w środowisku.
Metoda terapii SI jest terapią komplementarną w usprawnianiu dzieci z trudnościami
w uczeniu się, dzieci opóźnionych psychoruchowo, dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, dzieci
autystycznych, dzieci z zespołami genetycznymi, dzieci niepełnosprawnych umysłowo, dzieci
z wadami słuchu i wzroku.
Terapia i teoria SI może być wykorzystywana w działalności profilaktycznej. Stymulując prawidłowy
rozwój dzieci już od wieku niemowlęcego, szczególnie w przypadku grupy ryzyka okołoporodowego, staramy
się zapobiegać późniejszym nieprawidłowościom rozwojowym.
Opracowano na podstawie: Violet F. Maas „Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii
integracji sensorycznej” WSiP, W-wa 1998
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Masaż Shantala
Masaż Shantala jest starożytną techniką masażu niemowląt oraz dzieci, wprowadzoną na europejski grunt
przez francuskiego położnika Frederique Leboyer. Wielką popularnością cieszy się w USA i Kanadzie. W
Europie masowanie dzieci jest szczególnie popularne w Holandii, skąd praktyka ta została sprowadzona do
Polski. Regularne masowanie ma pozytywny wpływ na dziecko, jak również na matkę czy inną osobę
wykonującą masaż. Ten rodzaj masażu każdy może wykonywać z łatwością, jego technika wykonywania jest
stosunkowo prosta do nauczenia.
Regularne masowanie dziecka 3-4 razy w tygodniu daje następujące korzyści:
Dla niemowlęcia lub dziecka:
 pomaga w uregulowaniu snu,
 poprawia trawienie,
 wycisza, uspokaja,
 podnosi świadomość własnego ciała, jego granic; w ten sposób wzmaga poczucie
bezpieczeństwa,
 poprawia, wzmaga więzi z rodzicem,
 podnosi odporność organizmu, stymuluje układ hormonalny.
Dla rodzica lub osoby wykonującej masaż:
 poprawia pewność siebie, wiarę w swoje umiejętności opieki nad dzieckiem,
 uspokaja,
 łagodzi lub zapobiega poporodowej depresji u matek,
 wzmaga oraz poprawia więź z dzieckiem,
 pomaga w zrozumieniu dziecka, tego co komunikuje, jakie potrzeby próbuje przekazać.

Opracowano na podstawie: Shantala. Tradycyjna sztuka masażu. Autor: Frédérick Leboyer

Metoda NDT Bobath
Metoda NDT- Bobath została zapoczątkowana w latach czterdziestych XX wieku w Londynie przez
fizjoterapeutkę Bertę Bobath i jej męża Karela - neurologa. Metodę rozwijano i modyfikowano równocześnie
ze zdobywanymi doświadczeniami praktycznymi i osiągnięciami wiedzy medycznej, głównie
z zakresu neurofizjologii oraz obserwacji przebiegu prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju ruchowego
dzieci. Metoda NDT- Bobath jest stosowana na całym świecie. Przyjęte w niej założenia i sposoby
postępowania nie wywołują kontrowersji i są powszechnie akceptowane. Wiedza o Metodzie NDT- Bobath
dotarła do Polski w latach 60-tych, a możliwość praktycznego zapoznania się z nią dopiero w latach 80-tych
XX wieku.
Usprawnianie według Metody NDT- Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak,
aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące
uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).
Uzasadnieniem dla opracowanego postępowania Metodą NDT- Bobath było stwierdzenie, że rozwój
dziecka z dysfunkcją OUN, w tym z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (MPDz), przebiega inaczej niż
rozwój prawidłowy. Doświadczenia czuciowo-ruchowe takiego dziecka są odmienne, co wywołuje
nieprawidłowe odczuwanie własnego ciała oraz nieprawidłowe ruchy. Reakcje prostowania i równowagi
często nie rozwijają się. Zaburzenia w napięciu mięśni i niewłaściwe jego rozłożenie powodują powstawanie
odmiennych wzorców ruchowych, typowych dla poszczególnych zaburzeń. Pierwsze nieprawidłowe objawy
dotyczą zwykle kontroli głowy i tułowia. Następnie rozwijają się nieprawidłowe ruchy w dystalnych
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częściach ciała. Dominują wzorce zgięciowe i wyprostne, a rozwój ruchów rotacyjnych jest znacznie
upośledzony.
W związku z powyższym, główne zasady usprawniania według koncepcji NDT- Bobath obejmują:
• wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego,
co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia,
• hamowanie nieprawidłowych odruchów oraz
• wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych,
co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów
kontroli ruchu, którymi są: głowa, obręcz barkowa , obręcz miedniczna i inne części ciała, oraz
• wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.
Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza
odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Pomoc przy
wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka,
a jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy
stresu. Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony z przemieszczaniem ciężaru ciała i środka
ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie. Podczas ćwiczeń dziecko nie powinno
płakać, gdyż płacz zmniejsza skuteczność działań terapeutycznych oraz powinno mieć zapewnione pełne
poczucie bezpieczeństwa, co warunkuje osiągnięcie współpracy i akceptacji z prowadzącym ćwiczenia.
Mimo, że zajęcia prowadzi się najczęściej indywidualnie, ich celem jest zawsze przygotowanie dziecka do
uczestniczenia w normalnym życiu rodzinnym i społecznym. To indywidualne podejście daje możliwość
uwzględnienia potrzeb psychologicznych dziecka, stopnia jego sprawności, występujących zaburzeń,
warunków rodzinnych i środowiskowych.
Jak już było wspomniane, usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath jest szczególnie przydatne
w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia. Prawidłowo
wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa z nim, są odpowiednimi
momentami do utrwalania ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę. Odpowiednio przeszkoleni rodzice
i opiekunowie, którzy zrozumieją problemy i trudności występujące u ich dziecka kontynuują ćwiczenia
w warunkach domowych. Za szkolenie rodziców odpowiedzialny jest lekarz prowadzący i fizjoterapeuta.
Opracowano na podstawie: ,,Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu
dziecięcym”, Maria Borkowska

Stymulacja dzieci metodą Vojty
Vaclav Vojta ( 1917- 2000)- czeski neurolog dziecięcy, opracował program ćwiczeń pomagający dzieciom
z porażeniem mózgowym zniwelować objawy występujące na skutek uszkodzenia mózgu lub urazów.
Głównym celem tej terapii jest przywrócenie wrodzonych fizjologicznych wzorców ruchowych. Zaburzone
ruchy utrudniają aktywność niemowląt, dlatego należy przeprowadzić rehabilitację, która pomoże poprawić
aktywność dziecka. Vojta zawsze był przeciwny prowadzeniu u dzieci z porażeniem mózgowym ćwiczeń
stania, siadania, chwytu, argumentując to tym, że tego typu czynności będą wykonywane błędnie, jeżeli
zaburzony będzie program genetyczny rozwoju.
Celem tej metody jest stworzenie (torowanie) nowej drogi nerwowej i zastąpienie nią tej uszkodzonej
ścieżki powstałej w wyniku uszkodzenia układu nerwowego. Dzięki tej terapii uzyskujemy pobudzenie układu
nerwowego, obserwowane jako wyraźna reakcja mięśniowa, dodatkowo okazuje się, że poprzez stymulację
kilku miejsc na ciele dziecka np. dwóch, uzyskujemy większy efekt niż sumaryczna wartość stymulacji każdej
z tych stref z osobna. Dziecko układa się w pozycji aktywującej, dzięki której staje się łatwiejsze osiągnięcie
stanu napięcia mięśniowego w czasie procesu stymulacji. Rehabilitacja polega na drażnieniu określonych
punktów ciała, co powoduje powstanie napięcia mięśniowego. Punkty nazwano strefami wyzwolenia. Strefy
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mięśni,
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ścięgnach,
a także na okostnej, w miejscach przyczepu mięśni (więcej niż jednego). Poprzez rozciągnięcie jednego
mięśnia uzyskujemy reakcję skurczową, reakcja ta przenosi się na kolejny mięsień i dochodzi do wytworzenia
reakcji łańcuchowej, w rezultacie całe ciało małego pacjenta ulega napięciu. Uzyskane wzorce ruchu
przypominają odruchy pełzania lub odruch obrotu, stąd metoda ta znana jest również pod nazwą metody
odruchowej lokomocji. Dzięki tej metodzie dochodzi do wytworzenia się nowych połączeń nerwowych.
Metodą tą można wykonywać badanie u noworodków, a także u wcześniaków ze znaczną niedowagą.
Pozwala ono na wykrycie najdrobniejszych objawów uszkodzenia mózgu. Szczególnie narażone na
uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego są dzieci z tzw. zagrożonej ciąży, wcześniaki, dzieci po ciężkim
porodzie, jak również niemowlęta przechodzące w okresie okołoporodowym infekcje, drgawki lub zaburzenia
oddechu. Wczesne wykrycie tych objawów pozwala na przeprowadzenie skutecznej terapii.
W czasie badania zwraca się szczególną uwagę na odruchy pierwotne. Dziecko posiadające prawidłowe
wzorce ruchowe powinno wykazywać, podczas zmiany ułożenia ciała, mechanizmy obronne. W badaniu
uczestniczą rodzice, którzy otrzymują dokładną informację o rozwoju dziecka i o dalszych jego postępach.
Warunki stymulacji Vojty:
 ćwiczenia w warunkach domowych wykonują rodzice po wcześniejszym przeszkoleniu;
 ćwiczenia wykonuje się na stole przykrytym cienkim materacem i obciągniętym dermą;
 dziecko musi być syte i wyspane;
 ćwiczymy z dzieckiem nie ubierając go (nagie dziecko);
 w czasie ćwiczeń można wykorzystywać zwykłe czynności takie jak: przewijanie, przebieranie,
szykowanie do kąpieli;
 stymulacje wykonuje się cztery razy dziennie przez kilka minut, u noworodka i wcześniaka
rozpoczyna się od 15 sekund stymulacji na każdą stronę ciała;
 ćwiczenia przerywa się w czasie choroby dziecka, podwyższonej temperatury, ataku padaczki,
podawania antybiotyków;
 bliski kontakt dziecka z rodzicami służy nie tylko rehabilitacji, ale również budowaniu i wzmacnianiu
więzi między dzieckiem, a rodzicami;
Celem rehabilitacji jest:
 torowanie ścieżek przebiegu ruchu;
 skierowanie mięśni na właściwy tor działania i włączenie ich do łańcucha ruchowego;
 koordynacja postawy ciała, sterowanie narządem równowagi;
Opracowano na podstawie: B. Banaszek „Rozwój niemowląt i jego zaburzenia, a rehabilitacja metodą
Vojty” Medica Press

Metoda Dobrego Startu (MDS)
Została opracowana przez Martę Bogdanowicz. Przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym,
wczesnoszkolnym oraz dla dzieci starszych, których rozwój psychoruchowy przebiega wolniej
lub nieharmonijnie. Założeniem MDS jest wszechstronne wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka
przez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo – kinestetycznych
(czucie dotyku i ruchu) i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno – motorycznej.
Funkcje te leżą u podstaw złożonych czynności pisania i czytania. Celem Metody jest także kształtowanie
lateralizacji oraz orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni oraz rozwijanie mowy. W przypadku
dzieci o opóźnionym rozwoju, MDS służy rozwijaniu aktywności umysłowej, usprawnianiu psychomotoryki,
a tym samym lepszemu funkcjonowaniu w środowisku rówieśniczym i szkolnym. Głównymi elementami
MDS jest nauka piosenki (jednej na każdych zajęciach), wystukiwanie rytmów połączone ze śpiewaniem
piosenki (dłonią, pięścią, palcami, jedną ręką i obiema naprzemiennie), oraz nauka wzoru, który dzieci kreślą
śpiewając piosenkę (dzieci opanowują umiejętność pisania od góry do dołu i od strony lewej
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do prawej), wzory wraz z postępem zajęć ulegają coraz większej komplikacji (od kropek i kresek po złożone
figury geometryczne). Zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu przebiegają według ustalonego porządku:
zajęcia wprowadzające, właściwe i końcowe. Zajęcia wprowadzające służą rozwijaniu koncentracji uwagi,
funkcji słuchowo – językowych, kształtowaniu orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni oraz umiejętności
społecznych, obejmują różnorodne ćwiczenia ruchowe oraz zapoznanie dzieci z piosenką i rozwijanie funkcji
mowy. Zajęcia właściwe obejmują ćwiczenia ruchowe, ruchowo – słuchowe oraz ruchowo – słuchowo –
wzrokowe. Podczas ćwiczeń ruchowych dzieci wykonują różnego rodzaju zabawy ruchowe nawiązujące do
treści piosenki, podczas ćwiczeń ruchowo – słuchowych wybijają rytmy z jednoczesnym śpiewaniem
piosenki, podczas ćwiczeń ruchowo – słuchowo – wzrokowych opanowują polisensorycznie (za pomocą
zmysłu dotyku i wzroku) umiejętność kreślenia wzoru w rytm jednocześnie śpiewanej piosenki.
Opracowano na podstawie: M. Bogdanowicz, M. Jakucka, E. Barańska „Metoda Dobrego Startu.
Piosenki do rysowania” Gdańsk 2007

Rehabilitacja wzroku
Wzrok ma ogromne znaczenie dla każdego człowieka, a szczególnie dla dziecka, jest bowiem jednym
z czynników mających zasadniczy wpływ na jego rozwój. Odgrywa dominującą rolę w poznawaniu
rzeczywistości, a więc przedmiotów, osób i zjawisk pojawiających się w fizycznym i społecznym otoczeniu:
1. Dostarcza takiego rodzaju informacji, które nie są osiągalne za pośrednictwem innych zmysłów.
2. Wzrok jest jedynym zmysłem, który umożliwia integrowanie informacji pochodzących z innych zmysłów
(ok.75% docierających do nas informacji pochodzi z bodźców wzrokowych) .
3. Ułatwia nawiązywanie więzi między dzieckiem a opiekunami (np. kontakt wzrokowy, uśmiech).
4. Pobudza do zabawy.
5. Prowokuje do naśladowania czynności wykonywanych przez dorosłych lub inne dzieci.
6. Pobudza rozwój poznawczy.
7. Pobudza i ułatwia rozwój społeczny
8. Stymuluje rozwój ruchowy.
9. Ułatwia porozumiewanie się, szczególnie komunikację pozawerbalną.
10. Ułatwia nabywanie umiejętności w zakresie samoobsługi (np. jedzenie, mycie, ubieranie się)
11. Tylko wzrok i słuch umożliwiają dzieciom obserwowanie i zbieranie informacji o ludziach,
przedmiotach i zdarzeniach z większej odległości (poza zasięgiem ręki).
12.
Zapewnie
poczucie
bezpieczeństwa
poprzez
wzrokową
kontrolę
nad
otoczeniem.
13. Widzenie odgrywa też krytyczną rolę w uwadze. U dzieci prawidłowo widzących, wskazówki wzrokowe
bardziej niż wskazówki dźwiękowe, dotykowe czy węchowe determinują uważne skupianie się.
Zaburzenia w rozwoju widzenia stanowią zagrożenie dla prawidłowego ogólnego rozwoju dziecka. Tym
bardziej, że rozwój zmysłu wzroku u słabo widzących nie przebiega automatycznie
i spontanicznie. Dlatego też, dążąc do wywołania pozytywnych zmian w funkcjonowaniu dzieci mających
problemy wzrokowe, należy stworzyć im odpowiednie warunki, tak aby ich percepcja wzroku nie
pozostawała na niskim poziomie. Konieczna jest stymulacja i nauka patrzenia a więc rehabilitacja wzroku.
Rehabilitacja wzroku (lub inaczej terapia widzenia) rozwinęła się jako subdyscyplina tyflopedagogiki, jest
jednak dziedziną wymagającą wiedzy zarówno pedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej, jak
okulistycznej i optycznej. Polega na ćwiczeniu wzroku, tj. rozwijaniu umiejętności posługiwania się
wzrokiem,
a
tym
samym
–
zwiększaniu
skuteczności
wykorzystywania
widzenia
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w codziennym funkcjonowaniu osoby słabo widzącej. Rehabilitacja wzroku (poprzedzona diagnozą
funkcjonalną) obejmuje:
1. pobudzanie do patrzenia;
2. stymulowanie widzenia;
3. rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych
(lokalizowanie bodźca, fiksacja, śledzenie, zbieżność, przenoszenie spojrzenia, wodzenie, przeszukiwanie);
4. kształtowanie pojęć i pamięci wzrokowej;
5. osiąganie wyższych sprawności wzrokowych (m.in. identyfikowanie obiektów na obrazkach, dobieranie
obiektów i obrazków wg. określonych cech, odnajdywanie szczegółów na obrazkach prostych
i złożonych, dopełnianie wzrokowe, rozróżnianie i identyfikowanie związków zachodzących na obrazkach,
znakach abstrakcyjnych i figurach);
6. a także ocenę i modyfikację najbliższego otoczenia dziecka, by dopasować je do potrzeb
i możliwości wzrokowych dziecka.
N. Barraga (współtwórczyni Programu rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem)
sformułowała następujące założenia dotyczące rozwoju umiejętności widzenia:
8. Umiejętność widzenia nie jest wrodzona i jej rozwój nie przebiega automatycznie.
9. Umiejętność widzenia nie jest wyznaczana wyłącznie przez ostrość wzroku i nie może być oceniana
jedynie na tej podstawie.
10. Umiejętność widzenia i funkcjonowanie wzrokowe nie jest wyznaczone wyłącznie przez rodzaj
i stopień schorzenia lub uszkodzenia układu wzrokowego.
11. Umiejętności widzenia i sprawności w posługiwaniu się wzrokiem można się nauczyć poprzez
wykonywanie odpowiednio zaprogramowanych ćwiczeń wymagających użycia wzroku.
Należy pamiętać, że spostrzeganie jest złożonym procesem psychicznym, w wyniku którego
w wiadomości człowieka powstają spostrzeżenia, czyli subiektywne obrazy otaczającej rzeczywistości. Przy
widzeniu przedmiotów nie tylko korzystamy z wielu źródeł informacji, które docierają do naszych oczu, ale
także z wiedzy o tym przedmiocie uzależnionej od wcześniejszego doświadczenia. Doświadczenie to nie
ogranicza się tylko do wiadomości nabytych za pomocą wzroku, lecz obejmuje także inne doznania
zmysłowe: dotykowe, słuchowe, smakowe, węchowe, cieplne, czyli ma charakter polisensoryczny. Również
w terapii widzenia nie chodzi tylko o odosobniony trening funkcjonalny oka, ale o pobudzenie zmysłu wzroku
przy jednoczesnym włączeniu procesów psychicznych – uczuć, woli, decyzji, motywacji oraz aktywności
ruchowej. Terapię widzenia rozumiemy więc jako włączanie osłabionego wzroku dziecka we wszelkie
możliwe aktywności poprzez odpowiednie dostosowanie zabawek i otoczenia fizycznego do jego możliwości
wzrokowych, ale także jako podejmowanie pewnych ćwiczeń, których celem jest pobudzanie rozwoju
widzenia, czyli rozwijanie funkcji wzrokowych i prowokowanie zachowań kierowanych wzrokiem.
Terapia widzenia ma szczególnie istotne znaczenie u dzieci z niepełnosprawnością złożoną,
u których terapeuta widzenia poprzez odpowiednio dobrane oddziaływania zewnętrzne stale prowokuje
i przyspiesza rozwój potrzebnych umiejętności oraz wspiera dziecko w osiąganiu poziomu potencjalnego
rozwoju, m.in. poprzez umożliwienie zobaczenia danego przedmiotu, zrozumienie i interpretację oglądanego
obrazu. Warto pamiętać, że stymulując dziecko z wieloma niesprawnościami należy zadbać
o odpowiednie warunki, które sprawią, że terapia będzie bardziej efektywna. Praca indywidualna, podczas
której uwaga terapeuty skierowana jest na wszystkie, najsłabsze nawet reakcje dziecka, zapewnienie mu
odpowiedniego czasu na reakcję, miła atmosfera zabawy, wspólna działalność poznawcza dostosowana do
możliwości dziecka – znacznie zwiększa jego aktywność. Szczególnie efektywne w pracy z dziećmi
z niepełnosprawnością złożoną jest uczenie się przez powtarzanie. E. Gruszczyk-Kolczyńska stwierdza:
"Im częściej coś występuje w naszej świadomości, tym większe są szanse na to, że utrwali się w naszej
pamięci". Tak więc tylko częste i systematyczne ćwiczenia prowadzą do utrwalenia nabytych umiejętności
widzenia, a co za tym idzie lepszego, pełniejszego, bardziej samodzielnego i aktywnego uczestnictwa dziecka
słabo widzącego w życiu codziennym.
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Opracowano na podstawie: Barraga N., (1997): Program rozwijania umiejętności posługiwania się
wzrokiem. Część III Materiały źródłowe na temat słabowidzących. WSPS, Warszawa
Walkiewicz M. Funkcjonalna ocena wzroku i proces wspomagania rozwoju widzenia u dzieci słabo
widzących. APS, Warszawa 2002

Oregoński program rehabilitacji dla dzieci niewidomych i słabowidzących :
Daje on możliwość orientacyjnego ustawienia poziomu rozwoju dziecka w wieku 0-6 lat w zakresie sześciu
sfer - funkcji poznawczych, języka, małej i dużej motoryki, samodzielności oraz socjalizacji. Na podstawie
takiej oceny wstępnej, w programie proponowane są dla poszczególnych przedziałów wiekowych, konkretne
ćwiczenia z opisanym sposobem wykonania, które mają pomóc dziecku w opanowaniu określonych
umiejętności. Zalecone działania mogą być wykonywane przez instruktora wczesnej rehabilitacji lub
rodziców, po uprzednim omówieniu i wyjaśnieniu ich celów oraz zasad prowadzenia.
Opracowano na podstawie: Walkiewicz M. Funkcjonalna ocena wzroku i proces wspomagania rozwoju
widzenia u dzieci słabo widzących. APS, Warszawa 2002

Rejestr Osiągnięć Rozwojowych "Początek" Moniki Orkan-Łęckiej
Metoda oceny rozwoju i funkcjonowania małego dziecka niewidomego słabo widzącego ze złożoną
niepełnosprawnością(0-3 lat). Jest narzędziem służącym do porządkowania obserwacji zachowań
dziecka , w celu oceny poziomu jego funkcjonowania w okresie sensomotorycznym. Ustalenie
w jakim stadium okresu sensomotorycznego funkcjonuje badane dziecko, dostarcza informacji
niezbędnych do podjęcia decyzji, który z modeli Indywidualnego Wspomagania Rozwoju posłuży
jako baza do opracowania programu dla tego właśnie dziecka.
Opracowano na podstawie: Monika Orkan – Łęcka - System diagnostyczno- terapeutyczny,, Początek” dla
małych dzieci niewidomych i słabo widzących ze złożoną niepełnosprawnością.

Rozwojowy program percepcji dotykowej i rozpoznawania znaków brajlowskich S. Mangold
Program dla dzieci niewidomych, który ma im pomóc w rozwoju zdolności percepcji dotykowej i
umiejętności rozpoznawania liter brajlowskich. Materiał podzielony jest na 29 lekcji w ramach, których
dziecko opanowuje określone umiejętności ważne dla osiągnięcia celu programu. Zabawy, gry w czasie
których może ćwiczyć lekki dotyk, szybkie analizowanie przerobionego materiału w pionie i w poziomie,
różnicować symbole, wyszukiwać określonych symboli wśród innych. Przy niektórych ćwiczeniach
przewidziane jest wpinanie pinesek, układanie magnesów. Są to czynności stymulujące pracę mięśni borących
udział w procesie czytania systemem brajla.
Opracowano na podstawie: Walkiewicz M. Funkcjonalna ocena wzroku i proces wspomagania rozwoju
widzenia u dzieci słabo widzących. APS, Warszawa 2002
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Testy diagnostyczne (ocena widzenia) Lea Hyvarinen
Obserwacje i testy służące do oceny funkcjonowania wzrokowego u małych dzieci z osłabionym
widzeniem, także z niesprawnością złożoną. Przy użyciu tzw. lizaków Heidi”- z rysunkiem twarzy o
wysokim kontraście- ocenie podlega: zasięg widzenia, fiksacja, zwroty gałek ocznych, kaskady, pole
widzenia, uwaga wzrokowa, ostrość widzenia wg czarno- białych prążków (Lea Grating). Istotne jest
aby badający zapoznał się ze sposobami reagowania dziecka.
Opracowano na podstawie: Walkiewicz M. Funkcjonalna ocena wzroku i proces wspomagania rozwoju
widzenia u dzieci słabo widzących. APS, Warszawa 2002

Metoda Tomatisa
Metodę kształcenia uwagi słuchowej, zwaną także treningiem słuchowym lub metodą stymulacji audiopsycho-lingwistycznej (SAPL), wynalazł 40 lat temu francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra - prof.
Alfred Tomatis. Wiodącą funkcją ucha według Prof. Tomatisa nie jest słyszenie a słuchanie. Bardzo wyraźnie
odróżnia on te dwa zjawiska:
słyszenie to proces fizjologiczny, bierny, zależny od stanu obwodowej części narządu słuchu, podczas gdy
słuchanie to proces psychiczny, aktywny, umiejętność świadomego odbierania bodźców słuchowych, czyli
ich analizowania, selekcji. Sprawne przetwarzanie danych sensorycznych eliminuje zbędne bodźce,
co umożliwia koncentrację bez poczucia natłoku informatycznego. Trening uwagi słuchowej w formie
opracowanej przez francuskiego badacza, ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania
w sposób efektywny i zorganizowany. Przy pomocy tego treningu można eliminować szereg zaburzeń, jeśli
wynikają one z zaburzeń słuchania, czyli uwagi słuchowej oraz z zaburzeń lateralizacji słuchowej.
Metodę Tomatisa można stosować w pracy z dziećmi z:
 zaburzeniami mowy,
 zaburzeniami głosu,
 dysleksją,
 ADHD,
 problemami szkolnymi
Przeciwwskazania do jej stosowania to: epilepsja, uporczywe bóle głowy, leki psychotropowe, choroby
psychiczne i depresja.
Podstawowym celem tej metody jest wspieranie percepcji słuchowej, dzięki czemu następuje poprawa
koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także
zwiększanie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych.
Badania przeprowadzone przez prof. Tomatisa dowodzą, iż dźwięki o wysokiej częstotliwości
pobudzają nasz umysł, natomiast te o niskiej częstotliwości mają skutek wręcz odwrotny. Podczas słuchania
dźwięków o różnej częstotliwości wykorzystanych w terapii, wpływamy na usprawnienie czynnego słuchania.
Jeśli nasze ucho nie słyszy pewnych częstotliwości, to nie pojawią się one także w głosie. Poprzez trening
stwarzamy narządowi słuchu możliwość usłyszenia brakujących częstotliwości, a tym samym automatycznie
pojawiają się one w głosie.
Podczas treningu indywidualnie dobrany materiał dźwiękowy dociera do pacjenta drogą powietrzną
i kostną. W trakcie trwania sesji można rozmawiać, grać w gry planszowe i logiczne, bawić się. Cały trening
składa się z kilku faz, od bardzo intensywnego pobudzania dźwiękowego inicjującego terapię, do aktywnego
udziału pacjenta. Trening uwagi słuchowej poprzedzony jest testem pomagającym określić stopień uwagi
słuchowej oraz ucho dominujące.
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Opracowano na podstawie: DAVIS, Ronald D. ; BRAUN, Aldon M. Dar uczenia się : sprawdzona nowa
metoda korekcji AAD, problemow z matematyką i pisaniem odręcznym. Poznań : „Zysk i S-ka”, 2006. – 380 s.

Metoda symultaniczno-sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej
Nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną opiera się na założeniu, że to sylaba jest najmniejszą
jednostką percepcyjną oraz wiedzy na temat funkcjonowania mózgu, dotyczącej jego zdolności w odbiorze
informacji w sposób symultaniczny (prawopółkulowy) i sekwencyjny (lewopółkulowy).
Struktura symultaniczno – sekwencyjnej nauki czytania wygląda następująco:
Czytanie symultaniczne (prawopółkulowe) to:
- czytanie samogłosek
- czytanie wyrazów
Czytanie sekwencyjne (lewopółkulowe) to:
- czytanie sylab otwartych
- czytanie dwóch sylab
- czytanie sylab zamkniętych
- czytanie nowych wyrazów i zdań
Nauka czytania metodą sylabową zakłada więc powtórzenie sekwencji rozwoju dziecka – od samogłosek,
sylab, przez wyrażenia dźwiękonaśladowcze, do wyrazów i zdań. Jej przebieg także odwołuje się do
naturalnego sposobu pojmowania i budowania systemu językowego – od powtórzeń poprzez rozumienie do
nazywania. Dziecko nie rozpoczyna nauki czytania od głoskowania, zależność głoska – litera poznaje dopiero
na dalszym etapie, a nawet po zakończeniu procesu nauki czytania.
Twórczyni tej metody - Jagoda Cieszyńska, zakłada, że nowa rzeczywistość (komputer, telewizja,
reklamy) oraz coraz większa wiedza na temat funkcjonowania mózgu zmusza nas (nauczycieli, terapeutów)
do znalezienia nowej metody. Nauka czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną jest skuteczna dla dzieci
rozwijających się w sposób harmonijny i zarazem odpowiednia dla dzieci, u których z różnych powodów
nabycie umiejętności czytania metodą analityczną (poprzez głoskowanie) staje się trudnym i męczącym
wyzwaniem. Tak więc, metoda ta nie tylko wspiera wczesną naukę czytania u dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym, ale sprawdza się także w pracy z dzieckiem z zaburzeniami komunikacji językowej,
np. z dzieckiem:
- autystycznym i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
- z alalią i afazją dziecięcą,
- z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnością intelektualną,
- z opóźnionym rozwojem mowy,
- z wadami wymowy,
- z niedosłuchem oraz dzieckiem niesłyszącym,
- zagrożonym dysleksją.
Metoda symultaniczno – sekwencyjna, dzięki wykorzystaniu sekwencyjnych umiejętności lewej
i symultanicznych zdolności prawej półkuli, dzięki wiedzy o różnym, ale uzupełniającym się sposobie
przetwarzania informacji językowych obu półkul, jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności
czytania ze zrozumieniem. Dlatego etapy nauki czytania skonstruowane są tak, aby zadania opierające się na
pracy prawej półkuli mózgowej wzbudzały zainteresowanie, motywację dziecka i pozwalały przejść jak
najszybciej do myślenia/czytania analityczno – sekwencyjnego, czyli lewopółkulowego. Metoda powinna być
wspierana przez ćwiczenia ogólnorozwojowe (analiza i synteza wzrokowa, ćwiczenia operacji myślowych,
koordynacja wzrokowo – ruchowa) będące treningiem umysłowym, inaczej gimnastyką mózgu. Naukę
czytania można rozpocząć już od 12 miesiąca życia dziecka, zaczynając oczywiście od samogłosek
i pamiętając, aby podczas krótkich „zajęć” panowała atmosfera zabawy i budowania wspólnych relacji.
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Profesor Jagoda Cieszyńska twierdzi, że umiejętność czytania u najmłodszych dzieci buduje poczucie własnej
wartości, wiarę we własne możliwości i eliminuje w znacznym stopniu złe i agresywne zachowania. Mówi:
„Dziecko, które czyta, ma poczucie że jest dobre. A najlepszą rzeczą, która pozwala osiągać sukcesy w życiu,
jest przeświadczenie: „jestem dobry”.
Opracowano na podstawie: J. Cieszyńska „ Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji.”
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 1995r.
Informacje zawarte na stronach: www.cieszynska.pl, www.sylaba.info.

Logorytmika
Są to zajęcia muzyczno–słowno–ruchowe. Logorytmika jest swoistą formą połączenia rytmiki
i terapii logopedycznej. Na bazie ćwiczeń muzyczno-ruchowych stosuje się ćwiczenia słowno-ruchowe,
których wiodącym składnikiem jest rytm. Metoda ta jest korzystnym dopełnieniem indywidualnej terapii
dzieci między innymi z zaburzeniami mowy, wadami słuchu lub wzroku, zaburzeniami zachowania.
Wykorzystuje ona naturalną u każdego dziecka potrzebę ruchu.
Muzyka towarzysząca ćwiczeniom organizuje ruch w czasie, a swoją dynamiką reguluje napięcie
mięśniowe u dzieci. Podczas ćwiczeń kształtuje się orientacja w przestrzeni oraz w schemacie własnego ciała,
koordynacja wzrokowo-ruchowa. Ćwiczenia proponowane w trakcie zajęć logorytmiki prowadzą do
zmniejszenia deficytu sprawności ruchowej całego ciała (tzw. makroruchy), przez co wpływają pośrednio na
usprawnianie tzw. mikroruchów – czyli na przykład ruchów narządów mowy.
Metoda ta uwrażliwia dzieci na zjawiska akustyczne i wyrabia gotowość do percepcji zróżnicowanych
bodźców słuchowych (muzyka, mowa, dźwięki instrumentów). W konsekwencji pozwala to na prawidłowy
odbiór wzorca dźwięku podawanego np. przez logopedę, a także kształci umiejętność dokonywania
samokontroli słuchowej, koniecznej w czasie mówienia. Zadaniem logorytmiki jest kształtowanie uwagi
słuchowej dziecka oraz uwrażliwianie go na zjawiska wspólne dla muzyki i mowy, takie jak: natężenie
dźwięku, jego wysokość, tempo, akcent, rytm, intonacja i frazowanie. Dlatego między innymi zajęcia
logorytmiczne są tak istotne w terapii dzieci z zaburzeniami słuchu, stanowią bowiem ważny element
wychowania słuchowego. Jednym z rodzajów ćwiczeń logorytmicznych jest łączenie ruchu z piosenką.
Oprócz rozwijania koordynacji słuchowo-ruchowej dzieci, zwiększają wydolność aparatu głosotwórczego,
regulują oddech, usprawniają aparat artykulacyjny.
Zajęcia logorytmiczne są prowadzone w grupie, dzięki czemu spełniają również funkcję uspołeczniającą
i wychowawczą. Kształcą takie cechy jak: zdyscyplinowanie, cierpliwość (umiejętność czekania na swoją
kolej), aktywność, poczucie odpowiedzialności, samodzielność, umiejętność współdziałania w grupie
i koncentracji uwagi. Praca w grupie wyzwala u dzieci rywalizację i chęć naśladownictwa, dzięki czemu
można zrealizować cele, których nie udaje się osiągnąć na zajęciach indywidualnych.
Opracowane na podstawie: red. J. Kosmalowa „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem
słuchu” Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
E. Kilińska-Ewertowska „Logorytmika” UMCS, Lublin 1980
J. Stadnicka „Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową” WSiP, W-wa 1998

Metoda audytywno – werbalna

(czyli metoda słuchowo-słowna)

Jest to metoda wykorzystywana głównie w pracy z dziećmi z wadami słuchu. Metoda audytywno-werbalna
oznacza naukę mowy na drodze słuchowej. Zakłada konieczność maksymalnej stymulacji istniejącego,
zawężonego pola słuchowego dziecka, w celu naturalnego rozwinięcia mowy. Nauka słyszenia (czyli
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odbierania bodźców dźwiękowych) i słuchania (identyfikacji i różnicowania bodźców dźwiękowych) odbywa
się z pomocą coraz doskonalszych technicznych środków wspomagających, czyli aparatów słuchowych bądź
implantów ślimakowych, bez odczytywania mowy z ust czy wspomagania się manualnymi sposobami
komunikacji. Nadrzędnym celem tej metody jest rozwój mowy biernej, wytworzenie podstawowego zasobu
słownictwa oraz wykształcenie u dziecka umiejętności porozumiewania się za pomocą mowy. Aby dziecko
mogło to osiągnąć niezbędne jest jak najwcześniejsze wprowadzenie wychowania słuchowego.
Wychowanie słuchowe ma na celu rozwijanie i udoskonalanie zdolności do akustycznego odbierania
i różnicowania dźwięków, w tym dźwięków mowy. Dokonuje się to poprzez rozbudzenie
w dziecku zainteresowania światem dźwięków. Celowe i przemyślane kierowanie uwagi dziecka na dźwięki,
otaczanie je mową, śpiewem i muzyką. W tym celu prowadzi się zabawy, które dostarczają dziecku różnego
rodzaju bodźców słuchowych, kształtują umiejętność kojarzenia dźwięków ze zjawiskami i przedmiotami,
które je wywołują. Uwrażliwianie dziecka na dźwięki płynące z otoczenia odbywa się nie tylko w sytuacji
zabawowej, ale przede wszystkim w różnych sytuacjach życia codziennego. Wszystko co nas otacza jest
źródłem dźwięków, takich sytuacji jest więc nieskończenie wiele. W terapii zwraca się szczególnie uwagę na
takie dźwięki otoczenia, które wydają instrumenty muzyczne, ludzie (płacz, śmiech, kichanie, kasłanie,
mowa…), zwierzęta, pojazdy, przyroda (szum drzew, burza, deszcz, wiatr…), różnego rodzaju czynności
(pukanie do drzwi, odkurzanie, mycie…), oraz różnego rodzaju przedmioty (czajnik, klucze, łyżeczka,
telefon, radio…).
Do najważniejszych warunków wychowania słuchowego należą:
 wyposażenie dziecka w starannie dobrane i dobrze dopasowane aparaty słuchowe lub w implant ślimakowy,
 aparatownie i rozpoczęcie rehabilitacji w jak najwcześniejszym wieku.
Właściwie prowadzone wychowanie słuchowe, zawierające kolejne etapy (od dźwięków naturalnych do
dźwięków mowy), kształcące umiejętność rozpoznawania takich cech dźwięku jak: wysokość, natężenie,
długość, itp., daje możliwość uniknięcia negatywnych skutków uszkodzenia słuchu oraz przygotowuje
dziecko do nawiązywania kontaktów z otoczeniem i życia w środowisku osób słyszących.
Najważniejszym bodźcem akustycznym dla dziecka jest mowa matki, dlatego od najwcześniejszych
miesięcy, mama powinna przemawiać do dziecka. Ważne jest również dostosowanie cech prozodycznych
głosu, takich jak: melodyjność, śpiewność, odpowiednia modulacja. To jedne z wielu wskazówek jakie
przekazuje rodzicom logopeda. Prezentuje on pewne zachowania, pomaga, zaś efekt zależy od pracy
opiekunów. Złożony, długotrwały i zależny od wielu czynników proces usprawniania metodą audytywno –
werbalną, odbywa się przede wszystkim w środowisku rodzinnym. Podstawą terapii jest zaangażowanie osób
najbliższych dziecku. Jednak systematyczna praca stwarza dzieciom z wadą słuchu szansę nauki języka tak
jak uczą się go ich słyszący rówieśnicy.
Opracowano na podstawie: Csanyi Yvonne „Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym
narządem słuchu” WSiP, W-wa 1994r.
Lowe Armin „Wychowanie słuchowe. Historia, metody, możliwości” PWN, W-wa 1995r.

Metoda werbo-tonalna
Została ona opracowana przez profesora Petara Guberinę, który w latach 50. badał percepcję mowy przez
mózg. Celem tej metody jest nauka mowy dzieci nawet z głębokim uszkodzeniem słuchu. Założeniem jest
przełożenie ruchów całego ciała, na ruchy narządów mowy i wykorzystanie związku, jaki pomiędzy nim
istnieje. Osiąga się to przez stosowanie takich elementów jak: zabawy fonacyjne, rytm ciała, rytm muzyczny,
drama, ćwiczenia równowagi, graficzne odwzorowywanie rytmu.
W procesie nadawania i odbierania dźwięków uczestniczy całe ciało. Określone ruchy są powiązane
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z odpowiednimi dźwiękami. Ruchy ciała, jego napięcie ma pomóc przenieść i pokazać te cechy głosek
i naszego języka, które dzieci nie są w stanie odebrać droga słuchową. Aktywność wokalna dziecka jest więc
odpowiedzią nie tylko na bodźce słuchowe, ale również na bodźce prioprioceptywne (ruch, dotyk).
Procedury stymulacji wykorzystywane w metodzie werbo-tonalnej naśladują schemat rozwoju mowy dzieci
słyszących.
Zabawy fonacyjne i rytm ciała jest wykorzystywany do wywołania głosu i korygowania nieprawidłowej
artykulacji. Ruchy ciała służą nie tylko do tworzenia sylab, ale też do układania zdań bez pomocy
odczytywania mowy z ust. W rytmie muzycznym w trakcie terapii wykorzystywane są wyliczankirymowanki, które podkreślają elementy suprasegmentalne mowy tj. akcent , melodia, tempo oraz pauzy.
Dlatego dzieci uczą się mówić w sposób melodyjny, z prawidłową intonacją i artykulacją, taką jak u dzieci
słyszących.
Peter Guberin zastosował także w tej metodzie różne sprzęty (podłoga wibracyjna, aparat SUVAG,
wibratory na rękę), aby wyeliminować niepotrzebne częstotliwości dźwięków i wspomóc odbiór niskich
częstotliwości drogą słuchową. Niestety nie ma jeszcze w Polsce tej aparatury.
Dla dziecka ćwiczenia z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej to nie terapia, lecz miła zabawa,
do której można włączyć też rodziców.
Opracowano na podstawie: "Metoda werbo -tonalna w rewalidacji dziecka z wadą słuchu" W: (pod red.) M.
Klaczak, P. Majewicza "Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi" Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej Kraków, 2006.

Język migowy
To zbiór społecznie wytworzonych i obowiązujących znaków migowych (słownictwa) oraz reguły określające
ich użycie, stosowanych przez osoby niesłyszące w porozumiewaniu się między sobą
i z osobami słyszącymi. Język migowy cechuje się własną morfologią, składnią oraz słownictwem.
Poszczególne wyrazy i krótkie zwroty są określane przez migowe znaki ideograficzne. Uzupełnieniem ich są
znaki daktylograficzne, na które składa się alfabet palcowy, oznaczający poszczególne litery alfabetu,
liczebniki, itp. Dzięki nim możemy na przykład zwrócić uwagę na skróty wyrazowe oraz końcówki fleksyjne
wyrazów, gdyż wyrazy w zdaniu są nieodmienne. Język migowy posiada własną strukturę pozycyjnoprzestrzenną, stosunki między wyrazami wyrażane są przez odpowiedni szyk. Porozumiewanie się
za pomocą języka migowego polega na odpowiednim użyciu znaków migowych, naturalnych gestów
pantomimicznych, mimiki.
Metoda ta jest stosowana w pracy z dziećmi niesłyszącymi, które z różnych przyczyn nie mogą opanować
języka fonicznego, bądź są dziećmi rodziców niesłyszących i język migowy jest ich prymarnym językiem.
Wtedy na jego bazie można budować język foniczny oraz wprowadzać naukę czytania i pisania.
Opracowano

na

podstawie: B. Szczepankowski „ Język migowy w szkole”
„Stan badań nad Polskim Językiem Migowym” PZG łódź 2008r.

WSiP,

W-wa

System językowo-migowy
Jest to migana wersja naszego języka ojczystego. System ten łączy w sobie słownictwo języka migowego
w postaci znaków ideograficznych oraz gramatykę języka polskiego. Umożliwia zachowanie szyku
gramatycznego i końcówek fleksyjnych języka polskiego. Informacja mówiona i migana przekazywane są
zawsze równocześnie. Takie sztuczne systemy, migane wersje języków narodowych, zostały opracowane
w wielu krajach. Autorem polskiego systemu językowo-migowego, opublikowanego w 1996r. jest Bogdan
Szczepankowski.
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Opracowano na podstawie: B. Szczepankowski „Niesłyszący, głusi, głuchoniemi” WSiP, W-wa 1999r.

Komunikacja totalna
Metoda ta oparta jest na założeniu, że w komunikacji z dzieckiem niesłyszącym należy stosować wszystkie
dostępne środki i metody. Posługujemy się więc mową ustną i wyraźną artykulacją, odczytywaniem mowy
z ust, systemem językowo-migowym i klasycznym językiem migowym, naturalnymi gestami oraz pismem
i systemami graficznymi. Wykorzystywane są także resztki słuchowe, dzięki systematycznemu treningowi
słuchowemu, bazującemu na stosowaniu odpowiednio dobranych aparatów słuchowych, systemów FM,
implantów ślimakowych. Te wszystkie strategie mają prowadzić do celu jakim jest zagwarantowanie
skutecznego porozumiewania się, w sposób spontaniczny i akceptowalny przez otoczenie. Wyboru tej metody
dokonuje się najczęściej u dzieci z wadami sprzężonymi, u których istnieje ryzyko, że brak możliwości
komunikacyjnych wpłynie negatywnie na ich osobowość i spowoduje nieodwracalne zaburzenia emocjonalne.
Opracowano na podstawie: A. Korzon „Totalna komunikacja jako podejście wspomagające rozwój zdolności
językowych dzieci głuchych” Wydawnictwa Naukowe WSP, Kraków 1996

Dziecięca matematyka Ewy Gruszczyk – Kolczyńskiej
Metoda zakłada:
 Rozwijanie umiejętności matematycznych niezbędnych w codziennym życiu i wymaganych potem na
lekcjach matematyki.
 Intensywne wspomaganie operacyjnego rozumowania na poziomie konkretnym.
 Kształtowanie odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności.
 Kształtowanie sprawności manualnej, precyzji spostrzegania i koordynacji wzrokowo – ruchowej.
W programie tym wyodrębnionych jest 14 bloków programowych, w których znajdują się treści tak dobrane,
aby poprzez osobiste doświadczenia, dziecko rozwijało najważniejsze czynności intelektualne
i ukształtowało te umiejętności, które są ważne dla edukacji matematycznej (koncentracja uwagi, tworzenie
pojęć).
Opracowano na podstawie: E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska „Wspomaganie rozwoju umysłowego
trzylatków i dzieci wolniej rozwijających się” WSiP, W-wa 2000r.

Stosowana Analiza Zachowania (terapia behawioralna)
Podstawę tej metody terapii stanowią prawa uczenia się. Głównymi celami są: rozwijanie zachowań
deficytowych, redukowanie zachowań niepożądanych oraz generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii.
Wzmacnianie zachowań pożądanych a wygaszanie niepożądanych umożliwia dziecku adaptację w środowisku
społecznym.
Opracowano na podstawie: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem Teoria, badania i praktyka stosowanej
analizy zachowania Suchowierska Monika, Ostaszewski Paweł, Bąbel Przemysław
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Metoda Felicji Affolter
F. Affolter mówi o prowadzeniu ciała dziecka podczas czynności z zakresu dużej motoryki tzn. chodzenia,
schylania się, kucania, ale przede wszystkim skupia się ona na przekazywaniu informacji czuciowych przez
ręce. Zadaniem terapeuty jest w takiej sytuacji nałożenie swoich rąk na ręce dziecka, w taki sposób, aby kciuk
terapeuty pokrywał się z kciukiem dziecka, palec wskazujący z palcem wskazującym itd. Terapeuta staje za
dzieckiem i inicjuje kolejne czynności. Dzięki działaniom terapeuty, dziecko może poczuć właściwości
przedmiotu, jego opór, zmiany położenia ręki w stosunku do podłoża, różnice w działaniu jednej i drugiej
ręki. Zarówno ręce jak i mózg dziecka odbierają bodźce, których bez pomocy terapeuty nie byłyby w stanie
doświadczyć. Nie należy mówić do dziecka podczas prowadzenia jego rąk, ponieważ wykonywane czynności
wymagają od dziecka dużego skupienia, które mowa terapeuty może zakłócać. Czas odpowiedni na rozmowę
z dzieckiem o wykonywanych czynnościach jest przed ich rozpoczęciem i po ich zakończeniu.
Opracowano na podstawie: Metoda Felicji Affolter w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, [w:]
Dykcik W., Szychowiak B (red.), Nowatorskie i alternatywne metody w praktyce pedagogiki specjalnej.
Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001
HANDLE®
Metoda terapii zaburzeń neurorozwojowych, takich jak autyzm, ADHD, dysleksja, zaburzenia uwagi czy
trudności w uczeniu się. Wykorzystuje zjawisko plastyczności mózgu. Ćwiczenia oddziałują na elementy
układu nerwowego (wzrok, słuch, zmysł równowagi, czucie powierzchniowe i głębokie, węch, smak, napięcie
mięśniowe) oraz na powiązania między nimi. Terapia polega na codziennym wykonywaniu przez rodziców
prostych ćwiczeń, które demonstruje terapeuta.
Opracowano na podstawie: Judith Bluestone ,,Materia autyzmu”
Klucz do Uczenia się
Metoda oparta na pedagogice Lwa Wygotskiego, wybitnego rosyjskiego psychologa. Jego teoria zakłada, że
najważniejszym elementem terapii jest rozwinięcie umiejętności uczenia się. Program ten rozwija trzy
kluczowe umiejętności: samoregulację (m.in. zdolność do skupienia uwagi, panowania nad własnym
zachowaniem) , umiejętności poznawcze (stymulacja wszystkich rodzajów inteligencji -matematycznologicznej, ruchowej, językowej, wizualno-przestrzennej, muzycznej, interpersonalnej, interpersonalnej,
przyrodniczej) oraz komunikatywne (umiejętność rozumienia innych i bycia rozumianym).
Opracowano na podstawie: Łukaszewicz M.(1999). Sukces w szkole. Poznań: Ośrodek doskonalenia
umiejętności.
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Adresy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Łodzi, w których można
uzyskać opinię
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju:


Specjalistyczna

Poradnia

Psychologiczno

-

Pedagogiczna

Doradztwa

Zawodowego

i dla Dzieci i Młodzieży z Wadami Rozwojowymi
al. Wyszyńskiego 86 tel. 688-20-70, 688-16-68


Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1
ul. Hipoteczna 3/5 tel. 651-49-72



Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2
ul. Motylowa 3 tel. 659-15-81



Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3
ul. Kilińskiego 141 tel. 676-73-05



Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 4
al. Piłsudskiego 101 tel. 674-45-88, 674-59-73



Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 5
ul. Kopernika 40 tel. 637-16-08



Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 6
ul. Rzgowska 25 tel. 684-27-93, 681-92-82

Zakończenie
Należy pamiętać, że każde dziecko może odnieść sukces!
Wymiar tego sukcesu zależy od jego możliwości funkcjonalnych, ale również od jak najwcześniej
rozpoczętego specjalistycznego wspomagania. Dla jednego dziecka i jego rodziny sukcesem może być
utrzymywanie równowagi w pozycji siedzącej czy samodzielne jedzenie. Dla innego podjęcie nauki w szkole
czy specjalnej, czy integracyjnej, czy ogólnodostępnej.
Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest dla dzieci szansą na pokonywanie trudności rozwojowych, tak,
aby w przyszłości były w miarę swoich możliwości samodzielne, potrafiły komunikować się z otoczeniem,
mogły korzystać z odpowiednich dla siebie form edukacji i mogły po prostu godnie i szczęśliwie żyć.
Dla rodziców Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest szansą na zrozumienie potrzeb swoich dzieci,
wzmocnienie się w swoich kompetencjach rodzicielskich i zaakceptowanie tak trudnej sytuacji, jaką jest
wychowywanie dziecka niepełnosprawnego, każda rodzina powinna mieć możliwość na realizację swoich
różnorodnych potrzeb życiowych.
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