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Chociaż różni – tacy sami…  

Uczniowie z dysfunkcją wzroku  

i innymi dysfunkcjami  

w codziennych sytuacjach klasowych  -  

w pełni aktywni w życiu klasy i szkoły. 







Chociaż różni – tacy sami…  

Dostosowanie form i środków  

wyrównuje różnice. 







Chociaż różni –  

tacy sami… Poszukiwanie 

skutecznych i ciekawych 

pomocy dydaktycznych 

wyzwaniem dla 

nauczyciela  

oraz „frajdą” dla ucznia. 









Chociaż różni – tacy sami…  

Kształcenie kadry przez doświadczanie świata na różne sposoby 

kluczem do sukcesu. 



A my jak dzieci… 

Tworzenie poczucia wspólnoty:  

Dzieci, Rodzice, Nauczyciele.  







Różnie do celu…  

Przekierowanie uwagi 

z wyścigu  

na proces twórczy. 













Każdy może być twórcą… 

Galeria Sztuki Szkolnej  

pozwala odkryć w sobie artystę.  

Dysfunkcja wzroku  

nie uniemożliwia posługiwania się 

technikami plastycznymi  

(w tym: rysunkiem, fotografią). 

Wymaga to jednak świadomego  

i otwartego przewodnika 

pomiędzy światem  

widzących i niewidzących. 







Chociaż różni – tacy sami…  

Fotograficzny wernisaż  

prac niewidomej uczennicy  

w jednej z gdyńskich galerii.  







Chociaż różni – tacy sami…  

Doświadczanie świata na różne sposoby. 



Świat RPG- przestrzeń dostępna każdemu. 



„Torreador” – konkurs fotograficzny  

też może być wspólną i twórczą zabawą. 



Chociaż różni –  

tacy sami…  

Nauczycielu!  

Daj się ponieść! 



Stara treść nowa forma 

(lekcja języka polskiego). 





Chociaż różni – 

tacy sami… 

Każdy ma  

w sobie to „coś”! 









  

Wakacje to też szkoła 



Szkoła relaksu 



Szkoła to też spotkanie 







Taniec łączy, taniec wyzwala, taniec otwiera… 







A rodzice jak dzieci…. 





Rodzic nauczycielem 



Inne oblicze nauczyciela 





„Nie pochylaj się 
nad dzieckiem, 
kucnij, usiądź, 

poszukaj drogi.” 





Od łamania stereotypów do tolerancji- bieg z przeszkodami. 







„Co cię nie zabije, to cię wzmocni” 



Dawniej uczniowie  - teraz mistrzowie.  









Nauczycielu! Zarażaj pasją!! 



Chociaż różni – tacy sami…  

Zabawa z równieśnikami… 



Chociaż różni – tacy sami…  

Zabawa z rodzicami  

i nauczycielami 





Chociaż różni – tacy sami…  

Zgrany zespół może wszystko! 





Wskazania dla terapii dorosłych, młodzieży 

 i dzieci: 

 zaburzenia pamięci  

 problemy z pamięcią i koncentracją uwagi (ADD)  

 nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)  

 problemy z planowaniem i skupieniem  

 mała odporność na stres  

 specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu 

(dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia)  

 padaczka  

 zaburzenia samooceny, depresja, zaburzenia 

lękowe  

 w terapii tików i zespołu Touretta  

 w zaburzeniach przyjmowania pokarmów 

(bulimia, anoreksja)  

 terapia uzależnień (alkoholizm, narkomania, 

hazard) 

 autyzm  

 






