
Uczeń słabo widzący i niewidomy w szkole. 
 

W związku z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2013/2014 poradnie 
psychologiczno – pedagogiczne mają wspomóc szkoły ogólnodostępne w opiece nad dziećmi 
niepełnosprawnymi. W środowisku szkolnym należą do nich dzieci niewidome i słabo 
widzące. Ostrowska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna aktywnie wspiera szkoły i 
rodziców w opiece nad tą grupą dzieci przeprowadzając badania, porady dla rodziców i 
nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, prowadząc terapię tyflopedagogiczną. Dzieci z 
dysfunkcją wzroku mogą się wiele nauczyć, musza w to jednak włożyć wiele wysiłku i pracy. 
Wymagają one indywidualnego podejścia. Przedstawiamy wskazówki do pracy dydaktyczno 
– wychowawczej z dzieckiem z problemami wzrokowymi: 
- uczeń słabo widzący i niewidomy powinien dokładnie poznać klasę, szkołę i jej najbliższe 
otoczenie,  
- należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza  okulisty, 
-  powinien mieć dobrane pomoce optyczne i nieoptyczne zależnie od swoich indywidualnych 
potrzeb,  
- należy zapoznać kolegów i koleżanki z klasy z problemami wzroku uczniów słabo 
widzących i  niewidomych  tworząc atmosferę życzliwości, zrozumienia i wzajemnej 
pomocy, a jednocześnie stwarzającej możliwość jak największej samodzielności,  
- wydłużać czas pracy dziecka szczególnie w zadaniach wymagających spostrzegania 
wzrokowego, uwagi i pamięci wzrokowej oraz aktywności wzrokowo-ruchowej; 
wskazane jest robienie przerw, wzmacnianie werbalne, cierpliwość i wyrozumiałość podczas 
nauki, 
- rozmawiać  z  dzieckiem  o  jego   problemach wzrokowych, warunkach lepszego i gorszego 
widzenia, pomocach ułatwiających widzenie, 
- używać  kolorowych  folii   w  odcieniu:  żółtym, zielonym, różowym, które poprawiają 
kontrast czytanego tekstu,  
- do pisania używać cienkopisów, flamastrów, pisaków, zeszytów z pogrubioną liniaturą,   
- materiał graficzny powinien być uproszczony, powiększony w zależności od potrzeb 
dziecka, 
- do    czytania  książek  używać  statywu,  najlepiej  z regulacją, zapewni on wygodną 
pozycję, w ręku trzymana będzie tylko pomoc optyczna, 
- miejsce pracy powinno być dostosowane do dziecka, stoliki  z ruchomym blatem, krzesła z 
regulacją, dodatkowe oświetlenie,  
- prace domowe, sprawdziany wiadomości proponować nie tylko w formie pisemnej, lecz 
ustnej,  
- obniżyć wymagania w zakresie poziomu graficznego pisma, 
-zmniejszyć ilość treści do przepisywania, przygotowywać notatkę z lekcji, którą dziecko 
wkleja do zeszytu, polecenia zadań domowych itp.,  
- koncentrować się na mocnych stronach dziecka, udzielać wsparcia psychologicznego, 
życzliwie wspomagać i motywować w pokonywaniu trudności; podkreślać wartościowe 
cechy charakteru i zdolności pozaszkolne, 
- tworzyć warunki umożliwiające osiąganie nawet drobnych sukcesów w związku z potrzebą 
wzmocnienia samooceny i poczucia własnych kompetencji, 
- uczyć samokontroli zachowań i reakcji emocjonalnych; pomagać w radzeniu sobie z 
negatywnymi emocjami poprzez zachęcanie do szczerej rozmowy, okazywanie gotowości 
wsparcia, zrozumienia, 
- jeżeli osoba słabo widzi zawsze ustawiaj się przodem do okna, źródła światła, lustra, itp. 
będziesz dla niej lepiej widoczny,   



- przy indywidualnym kontakcie staraj się znajdować blisko rozmówcy (~1m), osobie o 
obniżonej ostrości widzenia, pomoże to w zobaczeniu wyraźniej Twojej twarzy, osobie 
niewidomej pozwoli na komfort poczucia skupienia na niej uwagi podczas rozmowy,  
- podczas rozmowy większej ilości osób, włączaj osobę z dysfunkcją narządu wzroku do 
rozmowy, zwracając się do niej używaj form pozwalających na identyfikację, że do niej jest 
skierowana wypowiedź lub pytanie, 
- kształtować umiejętności z zakresu życia codziennego ułatwiających funkcjonowanie  
w warunkach słabego widzenia (np. związanych z zaspokojeniem podstawowych potrzeb 
życiowych). 
Powyższe wskazówki dostosowuje się indywidualnie do dziecka  uwzględniając schorzenie 
wzroku. 
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