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Podstawy prawne:

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z 17.11.2010 r. 
(Dz.U. Nr 228, poz.1487)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w 
specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach 
z dnia 17.11.2010r. (Dz.U. Nr 228, poz. 1489)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w 
przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub 
integracyjnych z 17.11.2010 r. (Dz.U. Nr 228, poz. 1490)
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Wymagania prawne w zakresie zaspokajania indywidualnych potrzeb 

uczniów określone w rozporządzeniach MEN w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych (…) w przedszkolach, ośrodkach, szkołach (oddziałach) 

ogólnodostępnych i integracyjnych

§ 4. 1. Przedszkola, szkoły i oddziały oraz ośrodki zapewniają:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia

specjalnego;

2) odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do

nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby

rozwojowe  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, 

w szczególności zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne;

5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym;

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.



Wymagania prawne w zakresie zaspokajania indywidualnych potrzeb 

uczniów określone w rozporządzeniach MEN w sprawie zasad udzielania 

i organizacji pomocy psych.-pedag. w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach

Pomoc psych.-pedag. w przedszkolu, szkole i placówce polega na:
- rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych uczniów,
- rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,
wynikających w szczególności z:
 niepełnosprawności,;
 niedostosowania społecznego;
 zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 ze szczególnych uzdolnień;
 ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 zaburzeń komunikacji językowej;
 choroby przewlekłej
 sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 niepowodzeń edukacyjnych;
 zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia 

i jego rodziny,  sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami 
środowiskowymi; 

 trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze 
zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z 
wcześniejszym kształceniem za granicą.



Kto udziela uczniom pomocy psych.-pedag.?

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom

w przedszkolu, szkole i placówce:

- nauczyciele, 

- wychowawcy grup wychowawczych, 

- oraz specjaliści, w szczególności, psycholodzy, pedagodzy,

logopedzi i doradcy zawodowi. W SOSW robią to wszyscy.

Pomoc psych.-pedag. jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia,

2) rodziców ucznia,

3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub 
specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,    

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej,

5) pomocy nauczyciela.



Obowiązki nauczycieli w zakresie 

indywidualizacji nauczania i wychowania 
(rozporządzenie w sprawie organizacji pomocy p-p)

Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych

oraz specjaliści prowadzą w przedszkolu, szkole lub

placówce działania pedagogiczne mające na celu:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych poprzez obserwacje, analizy i oceny

gotowości dziecka do podjęcia nauki, pomiary

pedagogiczne oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe,

a także działania w celu

1)rozpoznania zainteresowań i uzdolnień uczniów,

w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz

zaplanowania wsparcia związanego z rozwijaniem

zainteresowań i uzdolnień uczniów.



Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania              

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W przedszkolu, szkole i placówce pomoc psych.-
pedag. jest organizowana i udzielana w formie:
 uczniom 
 zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, 

logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć                  
o charakterze terapeutycznym;

 zajęć rozwijających uzdolnienia;
 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia             

i zawodu;
 porad i konsultacji.

 rodzicom uczniów i nauczycielom
 porad i konsultacji; 
 warsztatów i szkoleń.



Formy pomocy psych.- pedag. – rodzaje zajęć

Rodzaje zajęć

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy 
wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba 
uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje 
się dla uczniów mających trudności w nauce, w 
szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych 
określonych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. 
Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

3. Zajęcia specjalistyczne:
 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje 

się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w 
uczeniu się. 
Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów.



Rodzaje zajęć c.d.

 zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów         
z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia 
komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.                                                                            
Liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów.

 zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia         
o charakterze terapeutycznym organizuje się dla 
uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi 
funkcjonowanie społeczne.
Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

4. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia
i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery
zawodowej organizuje się w celu wspomagania
uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych
i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod
pracy. Zajęcia te prowadzą nauczyciele, wychowawcy
grup wychowawczych i specjaliści.



Natychmiastowa pomoc psych.-pedag.

 Nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub 
specjalista informuje niezwłocznie dyrektora
przedszkola, szkoły lub placówki o stwierdzonej 
potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-
pedagogiczną, wynikającej z przeprowadzonych 
działań pedagogicznych.

 Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki 
niezwłocznie informuje na piśmie rodziców
ucznia (po zatwierdzeniu przez organ prowadzący arkuszy 
organizacji) o ustalonych formach, sposobach i 
okresie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym 
poszczególne formy pomocy będą realizowane.



Dokumenty związane z zaspokajaniem indywidualnych 

potrzeb uczniów ze SPE oraz udzielaniem im pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego:

 IPET – indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

opracowuje zespół dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego, uwzględniający zalecenia zawarte w

orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

psychofizycznych ucznia.

 WOPFU - nie rzadziej niż raz w roku szkolnym zespół dokonuje

okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania

ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej udzielanej uczniowi.



Diagnoza funkcjonalna - WOPFU

 aktualne sposoby porozumiewania się

 umiejętności poznawcze (tu rozumienie 
języka, mowy)

 umiejętności ruchowe (w tym sposoby 
wskazywania)

 umiejętności percepcyjne i wzrokowe

 umiejętności naśladowania

 zachowania komunikacyjne (w tym 
„nietypowe”)

 stosowane rodzaje terapii



Dokumenty związane z udzielaniem pomocy psych.-

pedagogicznej dla uczniów, którzy nie posiadają 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 PDW – dla wszystkich uczniów wymagających objęcia

pomocą psychologiczno-pedagogiczną, z wyjątkiem ucznia posiadającego

orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego, zespół opracowuje 

plan działań wspierających.

 Wspólny PDW – zespół może opracować dla uczniów mających 
jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne.

 Karty indywidualnych potrzeb ucznia – zakładane i prowadzone przez 
zespół dla ww. uczniów zawierają m. in.:

- informację dot. orzeczenia o potrzebie IN, indywid. obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego lub opinii poradni psych.-pedag., 

- albo dotycząca potrzeby objęcia ucznia pomocą psych.-pedag.,

- zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psych.-pedag.,

- ustalone przez dyrektora formy, sposoby, okresy udzielania pomocy oraz wymiar 
godzin,

- ocenę efektywności pomocy psych.-pedag.,

- terminy spotkań zespołu.



Kto planuje i koordynuje udzielanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej?

Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w przedszkolu,
szkole i placówce jest zadaniem zespołu nauczycieli,
prowadzących zajęcia z danym uczniem. 

Dyrektor wyznacza osobę lub osoby koordynujące 
pracę zespołu.

Spotkania zespołu zwołuje, w miarę potrzeb, osoba
koordynująca pracę Zespołu, zapewne nie rzadziej
jednak niż 2-3 razy w roku szkolnym (tak jest u nas).

Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje 
dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki.



Skład Zespołu:

 nauczyciele

 osoba koordynująca pracę zespołu – wychowawca klasy, 

pedagog

 wychowawcy grup wychowawczych

 specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem

we współpracy z:

- rodzicami ucznia

- poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi

- placówkami doskonalenia nauczycieli

- innymi przedszkolami, szkołami, placówkami

- organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi 

na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.



Organizacja pracy Zespołu – służy 

zaspokajaniu indywid. potrzeb ucznia

Zespół tworzy dyrektor przedszkola, szkoły i placówki (w 
terminie do dnia 31 marca) dla każdego ucznia posiadającego:

– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
– orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego, 
– orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
– opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej 
(niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii),

– wobec którego nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej 
lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych 
działań pedagogicznych (niezwłocznie po otrzymaniu 
informacji).

 Zespół, nie później niż do 30 kwietnia danego roku określa
dla danego ucznia zalecane formy, sposoby i okres udzielania 
pomocy, natomiast dyrektor ustala te formy oraz wymiar godzin dla 
każdej z nich.







Działania diagnostyczne zespołu służą 

zaspokajaniu indywid. potrzeb dziecka

Zgodnie ze ścieżką 1. działania Zespołu są złożone                
i realizowane długofalowo.

 W modelu uwzględnione są dwa typy działań 
diagnostycznych: wstępne i monitorujące.

 Rozpoznanie wstępne przeprowadzane w placówce ma na celu 
zdobycie możliwie kompletnej wiedzy o możliwościach 
psychofizycznych i indywidualnych potrzebach rozwojowych 
i edukacyjnych ucznia w celu zaplanowania konkretnych działań 
wspierających.

 Rozpoznanie monitorujące, przeprowadzane po 
określonym czasie, ma na celu pozyskanie informacji 
pozwalających na dokonanie oceny efektywności 
podejmowanych działań. Służy planowaniu dalszego 
wsparcia.



Lp. Imię i nazwisko ucznia Skład Zespołu - nauczyciele, specjaliści 

realizujący zajęcia

1. Adam Czub 1. zespół klasowy nauczycieli realizujący zajęcia 

dydak. na czele z wychowawcą klasy,

2.wychowcy grupy wychowawczej -……

3. zajęcia korekc.- kompens.- M. Sawicka,        

A. Garbicz

2. Natalia Golczyk 1. zespół klasowy nauczycieli realizujący zajęcia 

dydak. na czele z wychowawcą klasy.

2. ISM - G. Gazicka

3.gim. korekcyjna - P. Modzelewski

4. wychowawcy grupy wychowawczej-……

5. pomoc psych. – S. Wierzchowska

3. Damian Kirko 1. zajęcia logopedyczne – M. Panek            itd..

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w roku szk. 2011/2012 w kl. II c Gim.

Zespoły ds. SPE uczniów

Zespół klasowy nauczycieli realizujący zajęcia dydaktyczne:

- wychowawca klasy – A. Garbicz - funkcjonowanie, plastyka

- A. Kwaśniewski, P. Modzelewski - WF

- E. Borowczyk - muzyka

- M. Panasiuk – technika

- I. Mędrkiewicz - religia

wzór



Imię i 

nazwisko 

ucznia

Formy i sposoby Okres 

udzielania 

pomocy

Propozycja -

im. i nazwisko 

nauczyciela/ 

Liczba 

godzin

(wypełnia 

dyrektor)

1.Magdalena 

Runowska

-gimnastyka korekcyjna

-integracja sensoryczna

-zajęcia logopedyczne

-zajęcia surdoterapeut.

-zajęcia korekc.- kompens.

Rok szkolny

2011/2012

j.w.

j.w.

j.w

j.w.

G. Gazicka

G. Gazicka

M. Panek

D. Gajewska

S. Nowosadko

GK= 2h

ISM = 1h

Z. logop.=2h

z. surdo.= 2h

KK = 3h

= 10h

2. Patrycja 

Winkiel

-zaj. logopedyczne

-gimnastyka korekcyjna

-ISM

-zaj. korekc-kompens.

-SDŚ

Rok szkolny

2011/2012

j.w.

j.w.

……………..

……………..

………………..

…………………

………………. =10h

Proponowane przez Zespół formy i sposoby udzielania pomocy p-p dla 

uczniów kl. V b SP  w roku szk. 2011/2012 na podstawie analizy orzeczenia 

poradni PP, obserwacji i wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonalnej
wzór

Podpisy członków Zespołu:

…………………………….

…………………………….

Data i podpis Dyrektora

…………………………..



Elementy składowe IPET-u służą zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb ucznia

IPET skonstruowany winien być w oparciu o:

- Podstawę programową wychowania przedszkolnego 

i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

z 23 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz.17).

- Szkolny Program Wychowawczy,

- Szkolny Program  Profilaktyczno-Zdrowotny,

- Wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonalną ucznia,

- Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. 



Zgodnie z rozporządzenie w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki… w 

ośrodkach  oraz naszą praktyką IPET zawiera:

1. Dane personalne ucznia

2. Charakterystyka ucznia, (mocne i słabe strony dziecka)

3. Planowane, wybrane treści programowe

z poszczególnych zajęć  edukacyjnych, dostosowane do

indywidualnych potrzeb i możliwości psychofiz. ucznia

4. Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli 

i specjalistów (indwid. plany zajęć RI w formie załączników)

5. Metody i formy pracy z uczniem (procedury osiągania celów)

6. Dostosowanie sposobu sprawdzania wiadomości       

i umiejętności oraz oceniania ucznia

7. Rodzaj pomocy i wsparcia (formy, okres i  tyg. wymiar godzin)

8. Tygodniowy plan zajęć obowiązkowych, dodatkowych –

np. koła zainteresowań, specjalistycznych – zajęcia RI; 

to załącznik, który otrzymuje każdy uczeń i rodzic 



IPET zawiera c.d.

9. Ocena skuteczności i modyfikacje IPET (ewaluacja

IPET-u na koniec  semestru lub roku szkolnego)

10. Działania wspierające rodziców ucznia i zakres

współdziałania ze szkołą (zaplanowane spotkania Zespołu 

rodzicami; forma, tematyka)

11. Współpraca z poradnią p-p, w tym specjalistyczną,

ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami

pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi

na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (w miarę potrzeb)

12. Załączniki do IPET-u (odpowiednia do przydzielonych form 

i sposobów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej liczba

indywidualnych planów zajęć specjalistycznych, poza konsultacjami 

i rozmowami doraźnymi)

Na koniec kto opracował IPET, podpisy członków Zespołu,

dyrektora, notka dla rodziców „zapoznałam/łem się z programem” i data



Brak skuteczności IPET-u

- nieprawidłowo przeprowadzone rozpoznanie możliwości 

i ograniczeń ucznia;

– nieprawidłowo określone cele;

– nietrafnie zaprojektowane procedury osiągania celów;

– brak  „przenikania” części terapeutycznej programu do 
części edukacyjnej;

– braku współpracy nauczycieli, specjalistów i rodziców na 
poziomie rozpoznawania specjalnych potrzeb 
edukacyjnych;

– braku współpracy nauczycieli, specjalistów i rodziców na 
poziomie formułowania i realizacji programu.



Termin wprowadzenia nowych regulacji prawnych 

z 17.11.2010 r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje

się i udziela na zasadach określonych 

w niniejszym rozporządzeniu:

 Przedszkola, oddziały przedszkolne w 
szkołach podstawowych: 01.09.2011 r.

 Gimnazja: 01.09.2011 r.

 Szkoły specjalne wszystkich typów oraz 
oddziały specjalne: 01.09.2011 r. 

 Placówki: 01.09.2011 r.

 Szkoły podstawowe: 01.09.2012 r.

 Szkoły ponadgimnazjalne: 01.09.2012 r.



Nasze działania i praktyka w zakresie udzielania 

pomocy psych.- pedag. wychowankom Ośrodka

 Prowadzenie długofalowych, planowych obserwacji
pedagogicznych przez cały zespół nauczycieli,

 Opracowywanie wstępnej i właściwej wielospecjalistycznej 
diagnozy funkcjonowania ucznia

 Rozpoznawanie potrzeb, zainteresowań, zdolności oraz 
możliwości edukacyjnych uczniów – prowadzenie diagnozy 
bieżącej

 Zespołowe opracowywanie IPET-ów dla uczniów 

 Sporządzanie planów dydaktycznych przez nauczycieli

 Opracowywanie indywidualnych lub zespołowych planów 
zajęć rewalidacyjnych

 Modyfikowanie IPET-ów i planów zajęć specjalistycznych      
w oparciu o WOPFU

 Pełna indywidualizacja pracy i bazowanie na metodach 
praktycznych, oglądowych, aktywnych

 Dokonywanie oceny postępów ucznia w zakresie 
realizowanych zajęć specjalistycznych



Nasza praktyka w zakresie udzielania pomocy 

rodzicom i nauczycielom

 Bieżąca pomoc specjalistów: psychologa, logopedy, 
pedagoga, suro- i tyflopedagogów –udzielana uczniom, 
nauczycielom i rodzicom

 Częste spotkania Zespołów – szybkie reagowanie na 
problemy wychowanka

 Inicjowanie, podtrzymywanie i dążenie do jak najlepszej    
i ścisłej współpracy z rodzicami

 Ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli, 
samokształcenie, WDN oraz wymiana doświadczeń w 
gronie pedagogicznym

 Zatrudnianie osób wspierających nauczycieli w klasach      
i grupach – tzw. pomoc nauczyciela

 Udzielanie wsparcia psychicznego i pedagogicznego 
rodzicom i współdziałanie w rozwiązywaniu problemów 
uczniów w ramach działalności „Szkoły dla Rodziców”

 Prowadzenie zajęć dla rodziców



AAC - komunikacja alternatywna

Z angielskiego AAC oznacza tyle co:

 wspomagające i alternatywne 
sposoby porozumiewania się

lub

 wspomagająca i alternatywna 
komunikacja



Cele stosowania AAC

 INTERAKCJA Z DZIECKIEM

 WSPIERANIE MOWY DLA JEJ ROZWOJU

 PODSTAWOWA KOMUNIKACJA

 DODATKOWY ŚRODEK 
POROZUMIEWANIA SIĘ

 POMOC W ROZUMIENIU

 UŁATWIENIE INTERAKCJI SPOŁECZNYCH

 WYRÓWNYWANIE SZANS ŻYCIOWYCH



Podstawowe jednostki systemów komunikacyjnych

 Znaki/symbole manualne (gesty)

 Znaki/ symbole graficzne

 Znaki/ symbole przestrzenno-
dotykowe



Metody porozumiewania się AAC stosowane      

w naszym Ośrodku

1) Makaton – gesty i symbole

2) PCS – obrazki, dzięki programowi „BoardMaker” 
budujemy tablice komunikacyjne kontekstowe, 
etykietujemy przedmioty, pomoce, wyposażenie            
w gabinetach,

3) Sprzęt wysokiej technologii – komputer z odpowiednimi 
programami, interfejs, komunikator działający na dwóch 
poziomach (możliwość nagrywania 8 komunikatorów)

4) Tworzymy w zespołach R-W plany aktywności zajęć, 
strukturę dnia na podstawie symboli oraz przedmiotów 
trójwymiarowych

5) Uczymy wychowanków dokonywania wyboru aktywności 
z wykorzystaniem zabawek, przedmiotów, zdjęć, symboli

6) Od nowego roku wdrażamy innowację w zakresie AAC

7) Jesteśmy gronem ciągle uczącym się i poszukującym –
razem z naszymi wychowankami



Rodzaje systemów symboli

 przedmioty

 zdjęcia

 PCS - jedyny system graficzny, w 
którym nie można tworzyć nowych 
symboli

 Makaton- system manualny i graficzny

 Piktogramy – system graficzny

 Bliss – system graficzny



Zalety posługiwania się symbolami

 zwiększają rozumienie

 dostarczają kolejnego środka 
wyrazu

 motywują

 utrzymują zainteresowanie osoby

 mogą być wykorzystywane 
samodzielnie



Adresaci metody Makaton

 Dzieci i dorośli z trudnościami          
w komunikacji:

- niepełnosprawność intelektualna,

- niepełnosprawność fizyczna,

- autyzm,

- uszkodzenia zmysłów, 

- specyficzne uszkodzenia języka (afazja, dysartia)

o Partnerzy komunikacji:

- rodzice/opiekunowie

- rodzeństwo/rówieśnicy

- nauczyciele, specjaliści



Co to jest Makaton?

 Każdy kraj ma swoją własną wersję Makatonu

(słownictwo, gesty symbole). Oryginalna wersja

brytyjska stosowana jest tylko w W. Brytanii.

o Nazwa Makaton pochodzi od pierwszych sylab imion

twórców  tego systemu, który narodził się w Wielkiej

Brytanii (1972/73).

o Makaton to metoda wspomagająca porozumiewanie 
się osób z zaburzeniami mowy i języka. To program 
językowy wykorzystujący znaki manualne – gesty 
i/lub znaki graficzne – symbole.

GEST i/lub SYMBOL + MOWA = MAKATON



Słownictwo Makatonu – istotne cechy

 Słownictwo Podstawowe (SP) ok. 450 słów/pojęć:
 Funkcjonalność 
 Codzienna komunikacja
 Wysoka częstotliwość
 Organizacja etapowa
 Personalizacja pojęć
 Znaki biało-czarne
 Symbole ikoniczne/naturalne
 Znaki proste i uniwersalne - możliwość rysowania
 Możliwość łączenia z PCS
 Możliwość tworzenia tablic komunikacyjnych
 Reguły tworzenia słownika – systemu znaków

 Słownictwo Dodatkowe (SD) – ponad 7000 pojęć:
 Zorganizowane wg poszczególnych dziedzin tematycz.
 Znaki - gesty manualne, ilość odpowiadająca SP i SD



Charakterystyka i stosowanie znaków Makatonu

 Trwałość – w odróżnieniu od słów i gestów

 Konkretne odniesienie – podobieństwo symbolu do 
rzeczywistego przedmiotu

 Konkretna (wizualna) reprezentacja języka

 Gesty i symbole przedstawiają znaczenie pojęć 
wykorzystywanych w codzienności: osoby, 
przedmioty, czynności, właściwości, uczucia itp.

 Znaki Makatonu (gesty i symbole) mają zastosowanie w 
codziennej rozmowie, tworzeniu planów dnia (kolejne 
czynności), nauce nowych pojęć, przygotowaniu do 
czytania, śpiewaniu piosenek, czytaniu książek, bajek,

 Symbole głównie wykorzystywane są do etykietowania 
przedmiotów, miejsc w otoczeniu oraz do tworzenia tablic 
i książek komunikacyjnych.



Znaki graficzne Makatonu



Symbole – znaki graficzne



Kryteria tworzenia symboli –
umożliwiają zaspokajanie ind. potrzeb w zakresie 

porozumiewania się uczniów ze SPE

 Trzy podstawowe kryteria tworzenia 
symboli Makatonu:

1) piktograficzne (obrazkowe)

2) nieskomplikowane (prostota)

3) odzwierciedlać tematy języka

=  Proste obrazki odzwierciedlające 
język



Proste pomoce komunikacyjne

 Folder osobisty – paszport ważnych informacji o 
właścicielu, dostarcza tematów do rozmów

 Tablica/książka komunikacyjna

 Inne, np. karty z komendami tak/nie, kamizelki, 
albumy, naszyjniki

 Przykładowe tablice komunikacyjne:

- Tablica wyboru prostych czynności

- Tablica wyboru czynności towarzyskich

- Tablica wyboru żywności

- Aktywności szkolne (zajęcia, WC, stołówka, BUS)

- Emocje



Nauka gestów i symboli

1. Nauka znaków manualnych:

- zabawy naśladowcze

- wsparcie fizyczne

- modelowanie 

- modyfikowanie

2. Nauka znaków graficznych

a) Hierarchia wprowadzania:

- realne przedmioty, zabawki

- obrazki, zdjęcia

- symbole graficzne

b) Etykietowanie otoczenia

c) Wymiana symboli na przedmiot i odwrotnie



Podstawy metodyczne wprowadzania 

symboli/gestów

Np. u dzieci z zespołem Downa zaobserwowano:

 I. gest

 II. gest + słowo

 III. słowo  (gest stopniowo wycofujemy)

 Zawsze podczas pokazywania 
gestów/znaków graficznych musi 
towarzyszyć mowa oraz dziecko musi 
patrzeć na osobę wykonując znaki!!

 Kiedy dane słowo  pojawi się już i utrwali     
w mowie, to  wycofujemy gest, symbol 
graficzny.



Alternatywne metody komunikacji uwalniają niemówiące 

dziecko od lęków i stresu –opinia rodzica

" Makaton nie jest trudny! Kiedy poznacie go na 
kursie, spostrzeżecie, że tak naprawdę wiele 
gestów stosujemy w kontaktach z dziećmi.       Nie 
należy bać się, że zahamuje komunikację werbalną 
(raczej boją się tego rodzice niż logopedzi)... 

Komunikacja alternatywna pozwala wyrażać dziecku

siebie, swoje potrzeby, swój sposób widzenia świata

i jeżeli mowa jest niedostępna na pewno uwalnia je

od lęku, stresu, frustracji... a to te negatywne

emocje znacznie częściej opóźniają nabywanie

mowy niż porozumiewanie się jakimiś alternatywnymi

metodami..." - mama 5-letniej Oleńki (z ZD)

i 9-letniego Łukasza.



PCS – symbole komunikacji obrazkowej 

(Picture Comunication Symbols)

 PCS to symbole komunikacji obrazkowej 
stworzone i przeznaczone dla osób 
niemówiących, bądź mających problemy   
z porozumiewaniem się za pomocą mowy 
werbalnej.

 Przeznaczone są dla osób autystycznych, 

z niepełnosprawnością intelektualną,

fizyczną, bądź różnego rodzaju

uszkodzeniami mózgu, które powodują

zaburzenia mowy werbalnej



Charakterystyka systemu PCS

 System PCS jest najbardziej rozpowszechnionym 
sposobem zastępczej komunikacji ze względu na 
duży krąg potencjalnych użytkowników. 

 Został on określony jako najbardziej przejrzysty i 
zrozumiały spośród innych systemów.

 Symbole można modyfikować w zależności od 
potrzeb i możliwości ucznia.

 PCS może być używany w połączeniu z innymi 
rodzajami symboli, fotografiami czy też 
własnoręcznymi rysunkami.

 Polskie symbole PCS zawiera program komputerowy 

BoardMaker.



bawić się uczyć się

tak

chcieć

dziękujęnie



proszę nauczyciel ubikacja



Pomoce używane w PCS

 Tablice do komunikacji (ścienne, 
przenośne tabliczki, tacki)

 Książki do komunikacji (albumy, 
zbindowane kartki z symbolami)

 Karty do komunikacji (luźne kartki)

 Urządzenia elektroniczne 





Piktogramy

 Piktogramy to graficzny system 
komunikacji przeznaczony dla osób 
niemówiących.

 System piktogramów trafił do Polski 
ze Szwecji poprzez Centrum Metod 
Alternatywnych w Szczecinie. 
Szwedzkie piktogramy zostały 
przetłumaczone na język polski 
przez Marię Podeszewską-Mateńko.





System piktogramów

 Zasadą konstrukcji znaków tego systemu 
jest: czarne tło i biała figura. Każdy 
piktogram zawiera słowny jednowyrazowy 
opis. 

 Obecnie zbiór piktogramów wynosi ok. 
1000 symboli uporządkowanych 
tematycznie – osoby, części ciała, 
pojazdy, miejsca, pogoda, ubrania, meble, 
przybory szkolne, czynności, itp. 

 Nauczyciel sam decyduje o etapach 
wprowadzania poszczególnych kategorii 
oraz o ilości słów z danego zakresu.



Tworzenie profilu komunikacyjnego

 W celu dobrania odpowiedniego systemu 
tworzymy profil komunikacyjny dziecka -
na podstawie diagnozy funkcjonalnej:

 aktualne sposoby porozumiewania się ,

 umiejętności ruchowe,

 umiejętności percepcyjne i wzrokowe,

 umiejętności naśladowania,

 zachowania komunikacyjne,

 rodzina dziecka- wywiad



Od kiedy uczyć symboli?

 Czy uczeń jest na etapie funkcji 
symbolicznej.?

 Wg. J. Piaget 6 stadium okresu 
sensoryczno- motorycznego (0-2 lata) to 
„stadium reprezentacji umysłowych”

(funkcja symboliczna).

 Jeżeli tak, to  możemy uczyć symboli 
AAC, wprowadzić możemy wcześniej.



Profil komunikacyjny c.d.

Dziecko gotowe do używania wspomagających 
sposobów porozumiewania się :

1. potrafi uczestniczyć w dialogu,

2. zna swoją moc sprawczą,

3. potrafi  świadomie wybrać jeden z dwóch 
elementów,

4. potrafi wskazać to co wybrało,

5. potrafi adekwatnie i konsekwentnie  sygnalizować 
tak, nie,

6. rozumie język na poziomie podstawowym,

7. potrafi elementy rzeczywiste zastępować symbolami,

8. ma percepcyjne i ruchowe możliwości do korzystania 
z gestów lub symboli graficznych.



Zasady i techniki tworzenia folderów 

osobistych

 Pisanie w pierwszej osobie

 Używanie prostego, dostępnego języka

 Praktyczność – informacje przydatne do nawiązania 

kontaktu

 Wyrazistość – nie za dużo informacji na jednej stronie

 Różnorodność form i technik wykorzystanych do jego 

tworzenia ( szata graficzna)

 Przedstawienie pozytywnego wizerunku użytkownika

 atrakcyjność (zachęcający do czytania)



Tematyka folderu osobistego

Folder może zawierać bardzo wiele rożnego rodzaju informacje.

Przykładowa tematyka paszportu:

 strona tytułowa – okładka

 spis treści

 informacje o użytkowniku („oto ja”, „kilka słów o mnie)

 ważna informacja ( choroba, przyjmowane leki itp.)

 rzeczy, które lubię/ nie lubię

 moje mocne strony

 moje kłopoty , słabości

 sposoby zajmowania się mną

 ważne osoby w moim życiu

 jedzenie i picie

 mój system komunikacji


