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Zdalna terapia – zajęcia rewalidacyjne oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczna 
Oprac.: dr Violetta Florkiewicz 

 
 
Organizacja  
Obowiązuje zdalne nauczani. Oprócz zajęć edukacyjnych, formą zdalną objęte są również zajęcia 
z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne oraz WWR (Wczesne Wspomaganie 
Rozwoju). 
Dla grupy dzieci ze SPE, w tym głównie dla uczniów z umiarkowaną, znaczną, głęboką 
niepełnosprawnością intelektualną lub objętych WWR wybrano szczególny sposób realizacji zarówno 
terapii, jak i edukacji w formie zdalnej. Określono, iż sposobem na realizację wspomnianego zadania 
ze strony nauczyciela jest: ”przygotowanie informacji dla rodziców o dostępnych materiałach 
i wskazanie możliwych dla dziecka, form ich realizacji.” 
Szczegółowe informacje na podany temat znajdują się w Poradniku dla szkół Kształcenie 
na odległość (s. 38-43) https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-
szkol  Powyższy zapis wskazuje, iż w aktualnym modelu edukacyjno-terapeutycznym dzieci ze SPE 
pierwszą osobą, do której dociera komunikat o treściach edukacyjnych/terapeutycznych jest rodzic. 
On również staje się współodpowiedzialny za efekty zdalnej terapii/edukacji.  
Warto zwrócić uwagę na ową zmianę roli rodzica w wspomnianych procesach, podczas modyfikacji 
IPET-u, jak również w dalszym toku planowania. 
Punktem wyjścia do opracowania sposobów realizacji edukacji/terapii zdalnej i przygotowania treści 
w sposób adekwatny do potrzeb ucznia jest pełna diagnoza WOPFU, którą możemy uaktualnić 
uwzględniając potrzeby dziecka wynikające ze zmiany modelu kształcenia, oraz diagnoza możliwości 
środowiska dziecka, czyli oszacowanie kompetencji i możliwości, jak również ograniczeń tkwiących w 
środowisku domowym, w którym będzie realizowana zdalna terapia.  Kolejną, ważną kwestią 
w przebiegu planowania jest ujęcie całego procesu z trzech perspektyw: 

 możliwości rodziców lub opiekunów dziecka. 

 kompetencji nauczyciela,  

 potrzeb ucznia. 
 

Biorąc pod uwagę możliwości rodzica należy określić – wspólnie ustalić, zakres i ograniczenia w 
ich zasobach: kompetencyjnych, czasowych, sprzętowych. Warto pamiętać, iż wszelkie działania 
oferowane rodzicom, które nie mieszczą się w ich zasobach, zapewne nie będą zrealizowane. 
Odnosząc się do kompetencji nauczycieli można stwierdzić, iż każdy z nich posiada wiedzę 
i umiejętności niezbędne do pracy z dzieckiem, kiedy jest z nim w interakcji, w przestrzeni klasy. 
Natomiast teraz, kiedy edukacja/terapia została przeniesiona do przestrzeni domowej, należy zdobyć 
nowe kompetencje, nowe narzędzia, nową wiedzę. Jaką? Każdy z pedagogów powinien z 
perspektywy własnych zasobów, udzielić sobie odpowiedzi na to pytanie. 
 

Potrzeby dziecka to cel naszej zdalnej terapii. Zatem cele terapeutyczne powinny mieć 
charakter funkcjonalny. Stąd w procesie planowania warto codziennie postawić sobie pytanie; Jaki 
dziś cel funkcjonalny stawiamy w odniesieniu do naszego ucznia? Czy to będzie nauka nazw 
egzotycznych zwierząt lub poznanie zwyczajów ludzi żyjących np. w średniowieczu (gdyż takie treści 
wynikają z podstawy programowej), czy zapoznanie ze słowami: maseczka, rękawiczki jednorazowe, 
płyn dezynfekcyjny (pomimo iż nazwa trudna) i sposoby zachowania podczas kwarantanny, których 
nie ma w podstawie (gdyż nikt wcześniej o nich nie pomyślał). Możemy w dniu dzisiejszym skupić na 
zapobieganiu powstawania regresu rozwojowego dziecka lub łagodzeniu jego skutków, a nie nauce 
nowych liter lub słów.  
Kolejne pytanie, to czy wiemy wszystko o potrzebach podstawowych naszych uczniów i czy jesteśmy 
gotowi je wszystkie replikować na przestrzeń domową? 
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Ważnym elementem w procesie planowania będzie ustalenie sposobów komunikacji z rodzicami 
dziecka oraz z nim samym. Powyższe ustalenia mają na celu taką organizację pracy, żeby nikogo nie 
zgubić. Dotyczy to szczególnie zajęć, które są realizowane w grupach, a w środowiskach domowych 
poszczególnych uczniów występują różnice w dostępności do oferowanych sposobów 
komunikowania się. 
 
Realizacja  
W procesie realizacji szczególnie ważne są dwie kwestie:  

 adekwatność oddziaływań w odniesieniu do dziecka, 

 dostępność sprzętu, oprogramowanie, Internet, którym dysponuje nauczyciel oraz 
środowisko domowe dziecka. 

Planując zatem poszczególne zadania, ćwiczenia do realizacji warto odpowiedzieć sobie na pytania: 

 Czy zaplanowane zadanie, ćwiczenie każdy uczeń zrobi samodzielnie, we własny sposób, 
zgodny z jego aktualnymi możliwościami? 

 Co uczeń osiągnie, rozwinie po wykonaniu zadania/ćwiczenia? 

 Czy w domu dziecka są zasoby niezbędne do wykonania proponowanego zadania? 

 Jaka będzie forma prezentacji efektów pracy dziecka? 

 W jaki sposób ocenię pracę dziecka, sformułuję informację zwrotną? 
 

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania pozwoli: uzyskać pewność, że praca była wykonana 
samodzielne (co jest istotne w dokumentowaniu efektów pracy z dzieckiem), moje działania są 
adekwatne do potrzeb dziecka, wzbogaci się portfolio ucznia o kolejną pracę, właściwą oceną będę 
mogła wzmocnić poziom motywacji dziecka. 
Systematyczna komunikacja z rodzicem to kluczowy element zdalnej terapii. W planowaniu 
wspominałam już, iż po pierwsze należy ustalić sposób komunikacji. Natomiast w procesie realizacji 
należy: 

 ustalić harmonogram rozmów (w jakie dni tygodnia, w których godzinach), 

 zachować równowagę między komunikacją synchroniczną i asynchroniczną, 

 rozmawiać nie tylko o sukcesach i efektach pracy dziecka, ale również o problemach, 
związanych z realizacją zadań, 

 rozmawiać o sukcesach, problemach i potrzebach jakich doświadcza rodzic pracując 
z dzieckiem, 

 wspólnie planować kolejne zadania i ćwiczenia dla ucznia. 
 

Pracę nad przygotowaniem pierwszych poleceń zadań, ćwiczeń zacznij od platformy, aplikacji, 
programu, w obsłudze którego jesteś świetna/świetny, którą znasz najlepiej.  
To nie musi być efekt wow, ważne by był zgodny z celem i potrzebami dziecka. Aktualnie w Internecie 
znajduje się niezliczona ilość platform, aplikacji, programów, które można wykorzystać w terapii 
zdalnej. Na końcu artykułu zamieściłam linki do ciekawych strony z materiałami do prowadzenia zajęć 
z pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz dostęp do platform z materiałami interaktywnymi.  

 
Poniższy zbiór może stanowić początek budowania własnego cyfrowego repozytorium. 

Szczególnej Państwa uwadze polecam platformę mTalent https://www.mtalent.pl/, na której  
znajdują się niezwykle obszerne (8200 ekranów/ćwiczeń) zasoby interaktywne do pracy z dziećmi 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
Materiały zostały podzielone na szereg pakietów, w tym: zajęcia logopedyczne – 4000 zadań, 
percepcja słuchowa – 600 zadań, percepcja wzrokowa – 5500 ekranów, dyskalkulia – 700 ekranów, 
ortografia, czytanie sylabami – ponad 1000 ekranów i nadal zasoby platformy są rozbudowywane o 
kolejne zadania i obszary. 
Na stronie platformy mTalent obok komercyjnych produktów, znajduje się również szeroki wybór 
produktów w wersji demo, które są bezpłatne i wielokrotnie można z nich korzystać.  

https://www.mtalent.pl/
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Obawy 

Podczas realizacji terapii/edukacji w formie zdalnej nauczycielom często towarzyszą obawy, 
które głównie dotyczą sposobu, w jaki pedagodzy będą rozliczani ze swoich działań czy wszystko jest 
prawidłowo udokumentowane, czy procedury, sposób komunikowania się są wystarczająco 
wiarygodne i będą pozytywnie ocenione, czy prace, które oceniamy są samodzielnymi pracami dzieci, 
kto będzie odpowiadał za brak efektów terapii, regres w rozwoju dziecka, jeśli taki wystąpi, itd.  
Uspakajając nieco Państwa emocje, warto podkreślić, iż po raz pierwszy nauczyciele nie odpowiadają 
za wszystkie zmienne procesu zdalnego nauczania, w tym również dzieci ze SPE. 
Wspomniany proces jest realizowany w triadzie nauczyciel – rodzic – dziecko, stąd wszyscy 
członkowie zespołu odpowiadają za efekty zdalnej terapii/edukacji, co zostało podkreślone również 
w wypowiedziach Ministra Edukacji. 
 
Adresy stron, gdzie znajdą Państwo ciekawe materiały, zasoby interaktywne oraz inne rozwiązania 
do wykorzystania w zdalnej terapii uczniów ze SPE: 
https://www.krzyzowki.edu.pl/generator.php  - Generator do konstruowania matematycznych 
i logicznych krzyżówek oraz matematycznych wykreślanek. Na stronie można grać on-line oraz 
generować kart pracy. 
https://wordwall.net - Platforma do tworzenia interaktywnych ćwiczeń i kart pracy. 
https://wordart.com - Graficzny obraz słów, graficzne chmury słów. 
https://www.senteacher.org/printables/Mathematics/28/NumberFlashCardCreator.html 
Generator do tworzenia matematycznych i liczbowych fiszek. Dzięki tej stronie w kilka minut 
stworzysz dostosowane do swoich uczniów i konkretnej lekcji fiszki.  
https://www.senteacher.org/printables/freewo rksheets/54/SymbolCubeAAC.html 
Generator do spinnerowych plansz i kart pracy. Na stronie można pobrać gotowe plansze lub 
edytować istniejące i tworzyć własne zasoby. Wygenerowaną kartę drukujemy, a następnie 
przypinamy strzałkę lub korzystamy ze spinnera do gry.  
https://bit.ly/2X9ExtT Generator wykreślanek. 
https://tiny.pl/tvh7d Generator do tworzenia węży matematycznych- ilustracja liczb i działań.  
https://www.przedszkolekowala.pl/nauczanie-zdalne/ - Szeroki wybór interaktywnych ćwiczeń dla 
przedszkolaków. 
https://www.miniminiplus.pl/gry/kategoria/cyferki-i-liczenie - Gry, zabawy, filmy z ulubionymi 
postaciami z bajek, które utrwalają wiedzę szkolną oraz doskonalą różne umiejętności w ramach 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
https://ciufcia.pl/ - 400 zabaw multimedialnych, porady dla rodziców, zabawy dla dzieci od 
maluszków do starszaków. 
http://matzoo.pl/zerowka - Super strona materiały dla uczniów od zerówki do klasy 8 (testy, 
materiały, karty pracy). 
http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywankam-4 Gry i zabawy edukacyjne od przedszkola do 8 klasy 
(ogromy zbiór gier na różne tematy, świetny do wykorzystania w procesie utrwalania wiedzy ucznia, 
oceniania oraz terapii). 
https://www.google.com/search?client=firefoxd&q=zdalne+nauczanie+w+przedszkolu – Propozycja 
sposób realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zdalnej. 
http://www.superbelfrzy.edu.pl/glowna/kilka-pomyslow-na-lekcje-z-psychologia-pozytywna-w-tle-
na-tydzien-uczniowskiej-supermocy/ - Propozycja dla młodzieży. 
https://pl.pinterest.com/bilusz/superbelfrzy-rp-samouczki/ Propozycja dla wszystkich. 
https://pedagogika-specjalna.edu.pl/kategoria/rewalidacja/page/2/ -Gotowe scenariusze do zdalnej 
terapii. 
https://genial.ly/  Genially – genialne narzędzie na czas edukacji zdalnej (i nie tylko). 
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