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1. Osoba słabowidząca – diagnoza medyczna a 

widzenie funkcjonalne

Schorzenia układu wzrokowego wpływają na percepcję

wzrokową. Jakość percepcji zależy od wielu czynników. Jednym

z nich jest rodzaj schorzenia i następstwa funkcjonalne, czyli

najczęstsze problemy w funkcjonowaniu wzrokowym, jakie

danemu schorzeniu zazwyczaj towarzyszą. Warto wiedzieć, że

dwie osoby z takim samym schorzeniem mogą funkcjonować

w całkowicie inny sposób oraz zgłaszać odmienne problemy

i trudności.



2. Najczęściej spotykane choroby oczu

• Zwyrodnie plamki żółtej

• Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki

• Retinopatia cukrzycowa

• Zaćma

• Jaskra

• Zanik nerwu wzrokowego

• Starcze zwyrodnienie plamki żółtej

• Widzenie połowicze



Młodzieńcze zwyrodnienie plamki żółtej

Choroba Stargardta
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Objawy

• Widzenie obwodowe- zachowane →

• Dobra Orientacja

• Wymuszone ustawienie głowy

• Zniekształcenie obrazu

• Zaburzenie widzenia

barw czerwony- zielony

• Obniżenie ostrości

do 0,1



Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki
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OBJAWY

• Widzenie lunetowe

• Obniżona wrażliwość na kontrast

• Zaburzenia widzenia barw

• Slepota zmierzchowa

• Światłowstręt

• Pogorszenie widzenia - prowadzi do ślepoty



Retinopatia cukrzycowa

OBJAWY

• Żadnych objawów w początkowym stadium

• Zmienność sekrecji łez

• Wahania refrakcji

• Zminany w dnie oka

• Obniżenie ostrości widzenia → Ślepota

NASTĘPSTWA → Zaćma, Jaskra



Zaćma (Katarakta)
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OBJAWY

• Pogorszenie widzenia

• Zamglenie obrazu

• Możliwe dwojenie obrazu

• Podwyższona wrażliwość

na światło

• Zaburzenia widzenia barw

• Konieczność częstych zmian okularów



Jaskra
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OBJAWY

Stadium początkowe

• małe ubytki w polu widzenia

zostają wyrównane

Następnie

• większe ubytki w polu widzenia

• Ślepota



Zanik nerwu wzrokowego
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OBJAWY

•Ostrość widzenia ok. 0,05

•Ubytki w polu widzenia

•Zaburzenia widzenia barw



Odwarstwienie siatkówki
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OBJAWY

•„błyski“

•„deszcz sadzy“

•„rosnąca ściana”



Schorzenia układu wzrokowego wpływają na

ograniczenia i trudności w percepcji wzrokowej osób

słabo widzących. Do następstw funkcjonalnych należą:

1) Obniżenie ostrości wzroku. Prawidłowa ostrość

wzroku pozwala na widzenie bardzo małych

przedmiotów. Osoby z obniżoną ostrością mają

zmniejszoną zdolność spostrzegania szczegółów, nie

widzą obiektów o określonej wielkości z odległości,

z jakiej widzi oko pełnosprawne.



2) Ubytki w polu widzenia mogą dotyczyć centralnego

(mroczek centralny) lub obwodowego pola widzenia. Ubytki

w obwodowym polu widzenia mogą mieć różne formy, np.:

zawężające się pole widzenia, aż po widzenie lunetowe lub

widzenie połowiczne, które polega na braku połowy widzenia,

np. po lewej lub prawej stronie. Występują także ubytki

mieszane, polegające na tym, że mroczki występują w różnych

obszarach pola widzenia.

3) Zaburzenie wrażliwości na światło może przyjąć formę

olśnień spowodowanych np. przez gładkie, błyszczące

powierzchnie odbijające światło lub światłowstrętu (osobie

przeszkadza zbyt duża ilość światła), albo światłolubności –

zapotrzebowanie na dodatkowe źródło światła



4) Obniżenie wrażliwości na kontrast polega na tym, 

że osoba dla lepszego widzenia potrzebuje dużego 

kontrastu pomiędzy figurą, tekstem, a tłem.

5) Ślepota zmierzchowa – zaburzenie widzenia 

o zmierzchu, nazywane też kurzą ślepotą.

6) Zaburzenie adaptacji do światła i ciemności jest to 

zaburzenie widzenia do zmiennych warunków 

oświetleniowych. Czas potrzebny do zaadaptowania się 

przechodząc z jasnego pomieszczenia lub 

nasłonecznionego dworu do ciemnego pomieszczenia 

jest stosunkowo długi i może trwać kilka minut.



7) Zaburzenie spostrzegania głębi

8) Zmienność widzenia

9) Zaburzenie widzenia barw

10) Dwojenie

11) Ból

12) Męczliwość

13) Łzawienie

14) Zniekształcenie obrazu

15) Oczopląs



o 4. Czynniki niezbędne do właściwej pracy z 

uczniem niewidomym lub słabowidzącym:

Tworzenie optymalnego środowiska fizycznego 

klasy i szkoły – analiza modyfikacja otoczenia 

fizycznego.

2) Dostosowanie sposobów i warunków nauczania do 

potrzeb uczniów z dysfunkcją wzroku – wybrane 

technologie informacyjno-komunikacyjne i 

publikacje metodyczne.

3) Kształtowanie kompetencji warunkujących

integrację społeczną uczniów niewidomych i

słabowidzących.



Niezależnie od specyficznych potrzeb i

możliwości osób z dysfunkcją wzroku oraz ich

zróżnicowania, punktem wyjścia dla właściwej

analizy i oceny otoczenia jest uwzględnienie

takich czynników, jak:

*bezpieczeństwo ucznia,

*umiejętność orientowania się w przestrzeni,

*sprawność wykonywania czynności w danym 

otoczeniu, 

*zachowanie estetyki wykonywania przez nich 

zadań.



1) Tworzenie optymalnego środowiska 
fizycznego klasy i szkoły.

Niepełnosprawność wzrokowa nie jest kategorią,
która określa jednorodną grupę społeczną o
ujednoliconych cechach i takich samych
potrzebach. Specyfika funkcjonowania ucznia z
dysfunkcją wzroku zależeć będzie od wielu
czynników, w tym między innymi od stopnia
uszkodzenia narządu wzroku (brak możliwości
wzrokowych, ograniczone możliwości wzrokowe w
różnym zakresie: ostrości widzenia, pola widzenia,
zapotrzebowania na światło, widzenia barw i
innych), momentu wystąpienia dysfunkcji wzroku
oraz rokowania co do przebiegu schorzenia
(postępujące, niepostępujące).



Osoby niewidome, czyli takie, które nie widzą od
urodzenia lub utraciły wzrok przed piątym rokiem
życia i posługują się w poznawaniu rzeczywistości
technikami alternatywnymi, bezwzrokowymi,
potrzebują, by przestrzeń szkolna dawała im istotne
punkty odniesienia w postaci przede wszystkim
wskazówek dotykowych i słuchowych, a także
poprzez sposób uporządkowania oraz stałość
elementów przestrzeni.

Osoby słabowidzące, mające określone, choć
ograniczone możliwości wzrokowe, będą
potrzebowały takiej adaptacji otoczenia szkolnego,
by mogły w nim efektywnie funkcjonować
wykorzystując kanał wzrokowy.



Przestrzeń warunkująca bezpieczne funkcjonowanie 

ucznia niewidomego wymaga:

* Dotykowego oznaczenia drzwi pomieszczeń (klasy, 

stołówki, toalety, pokoju nauczycielskiego i innych). 

Służą do tego etykiety brajlowskie. W sytuacji 

przejściowej można posłużyć się niebrajlowskim 

oznaczeniem (zastosowanie faktury zapewniającej 

dotykowe odróżnienie lub zróżnicowana pod względem 

kształtu).

*Wyznaczenia ścieżek komunikacyjnych (poprzez 

odpowiednie ustawienie mebli w klasie, wyłożenie 

korytarza wykładziną lub dywanem tworzącym ścieżkę, 

np. do tablicy, do szafek z przyborami).



Przestrzeń warunkująca bezpieczne funkcjonowanie 
ucznia niewidomego wymaga:

*Uporządkowania przestrzeni:

- na szlakach komunikacyjnych nie powinny wystawać 
biurka, krzesła, inne obiekty, o które uczeń może się potknąć,

- warto przyjąć zasadę, że podczas przerw drzwi do klasy 
będą zawsze otwarte lub zawsze zamknięte, aby nie 
spowodować zagrożenia w postaci uderzenia się o nie,

- podczas wykonywania czynności oraz po ich zakończeniu 
trzeba zamykać szuflady i szafki, wsuwać krzesła pod stoły 
oraz odkładać materiały na ich pierwotne miejsce.

- stanowisko pracy ucznia niewidomego (biurko, stolik) 
powinno umożliwiać przechowywanie pomocy, takich jak: 
maszyna brajlowska, papier, akcesoria do rysunków wypukłych 
i inne (o ile praca klasy odbywa się w jednej sali).



Przestrzeń warunkująca bezpieczne funkcjonowanie 

ucznia niewidomego wymaga:

- w przypadku młodszych uczniów przydatne może być 

obramowanie biurka listwą o nieco podwyższonym brzegu, 

by tworzyła barierę uniemożliwiającą zsuwanie się 

elementów znajdujących się na blacie,

- lokalizacja stanowiska pracy ucznia niewidomego w klasie 

powinna umożliwiać mu łatwe dotarcie i przemieszczanie się 

w różnych kierunkach. Ważne jest również, szczególnie w 

klasach młodszych, by nauczyciel miał łatwy dostęp do 

dziecka i mógł wspierać jego pracę.



Przestrzeń warunkująca bezpieczne funkcjonowanie 
ucznia słabowidzącego wymaga:

*Oceny takich elementów przestrzeni, jak:

- oświetlenie pomieszczenia,

- barwa elementów przestrzeni,

- kontrast barwny pomiędzy obiektami a ich tłem oraz 
elementami wewnątrz obiektu,

- właściwości przestrzennych: wielkości obiektów w 
przestrzeni, odległości obiektów między sobą i potencjalnej 
odległości osoby od obiektów, położenia obiektów, liczby 
obiektów, stopnia uporządkowania obiektów (relacji 
przestrzennych pomiędzy nimi),

- ruch obiektów;

- czas ekspozycji obiektu.



Przestrzeń warunkująca bezpieczne funkcjonowanie 

ucznia słabowidzącego wymaga:

*Oceny cech i dyspozycji słabowidzącego: stan jego wzroku, 

predyspozycje psychofizyczne osoby.

*Oceny właściwości czynności:

- czy czynności wykonywane w analizowanym otoczeniu są 

nowe, osoba jest w trakcie ich nauki, czy też opanowane lub 

wykonywane były wcześniej?

- jakie są wymagania wzrokowe związane z tą czynnością?

*Zapewnienia optymalnego oświetlenia i zapobiegania 

odblaskom.



Przestrzeń warunkująca bezpieczne funkcjonowanie 

ucznia słabowidzącego wymaga:

*Ściany powinny być pomalowane na kolory jednolite farbą

matową.

* Również tablica nie powinna być biała i błyszcząca. Lepiej

sprawdzi się ciemnozielona, matowa.

* Szklane drzwi i przegrody gablot można okleić lub wyłożyć

matowym papierem.

* Jeśli chodzi o lokalizację miejsca pracy ucznia

słabowidzącego w klasie, to osoby ze światłowstrętem powinni

siedzieć z dala od okien, zasadne może być też ustawienie

stołu tyłem do okna. Z kolei uczniom mającym duże

zapotrzebowanie na światło należy umożliwić siedzenie bliżej

źródeł światła oraz zamontować lampę do doświetlania pracy.



Przestrzeń warunkująca bezpieczne 

funkcjonowanie ucznia słabowidzącego wymaga:

*Lokalizacji uczniów w taki sposób, by mogli swobodnie

podchodzić do tablicy, mapy czy innych pomocy

dydaktycznych.

* Ich usytuowanie musi uwzględniać możliwości wzrokowe –

stopień trudności pracy z bliskiej i dalekiej odległości.

Ważny jest również łatwy dostęp nauczyciela do ucznia,

jednak należy zwracać uwagę na to, by bezzasadanie nie

eksponować uczniów w klasie.



DOBRE PRZYKŁADY

















2).Dostosowanie sposobów i warunków 

nauczania do potrzeb uczniów z dysfunkcją 

wzroku.

1) Nowe technologie wspomagające ucznia z dysfunkcją 

wzroku – wybrane narzędzia:

*Linijki brajlowskie (monitory brajlowskie) przekształcają 

informacje tekstowe i graficzne, pojawiające się na 

ekranie monitora na znaki brajlowskie,

*Notatnik brajlowski - zapewnia odczyt i zapis w brajlu 

(klawiatura), ma wbudowaną pamięć,

*Drukarka brajlowska,

*Wielofunkcyjne urządzenie Mountbatten Brailler,





*Zestawy komputerowe zawierające program odczytu 

ekranu, syntezator mowy umożliwiający dźwiękowe 

odczytywanie zawartości pokazanej na monitorze 

komputera, monitor brajlowski (linijka brajlowska), 

skaner umożliwiający przekształcanie drukowanych 

tekstów na wersję elektroniczną, program 

powiększający dane na ekranie komputera.

2) Dostęp do książek:

* Książki brajlowskie

* Książki mówione

* Książki dotykowe





*https://www.youtube.com/watch?v=u83pRUTZ

f2k

https://www.youtube.com/watch?v=u83pRUTZf2k


3) Auto-Lektor - polskie urządzenie odczytujące dowolny 

tekst drukowany (również gazety o słabej jakości druku). 

Podłączone do Internetu udostępnia obsługę poczty 

elektronicznej oraz umożliwia przeglądanie stron www.

4) Pomoce dla uczniów słabowidzących:

* Powiększalnik telewizyjny – służy uczniom 

słabowidzącym do czytania, pisania, rysowania, 

oglądania wykresów, zdjęć, map, diagramów. Pozwala 

uzyskać powiększenie obrazu nawet do 64 razy oraz 

zmieniać kontrast pomiędzy elementami oglądanego 

obiektu. 

*Lupy elektroniczne



Wybrane publikacje metodyczne wspierające

nauczycieli uczniów niewidomych i słabowidzących

na różnych etapach edukacyjnych - prace autorskie

oraz opracowania zbiorowe prezentujące warsztat

pracy nauczycieli uczniów niewidomych i

słabowidzących:

*JAK PRZYGOTOWAĆ NIEWIDOME DZIECKO DO NAUKI BRAJLA. 

PRZEWODNIK DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI pod redakcją 

Małgorzaty Paplińskiej

*Paplińska M., Nauka brajla w weekend, Wydawnictwo APS, 

Warszawa 2009.

*Chojecka, M. Magner, E. Szwedowska, s. E. Więckowska, 

Nauczanie niewidomych dzieci rysunku, przewodnik dla 

nauczyciela, TOnO, Laski 2010.



*Publikacja pod redakcją Kornelii Czerwińskiej „Adaptacja 
pomocy w nauce języków obcych osób niewidomych i słabo 
widzących”, APS, Warszawa 2008.

*Witczak-Nowotna J.(red.). Wspomaganie uczniów z dysfunkcją
wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Wybrane zagadnienia, 
Warszawa: BON UW.

* Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz (red.), Współczesna recepcja myśli 
Matki Elżbiety Róży Czackiej - kształcenie i rehabilitacja, UKSW 
2012.

*„Świat w zasięgu ręki. Dobre praktyki w edukacji uczniów z 
dysfunkcją wzroku – projekt „Bliżej świata  - od konkretu do 
abstrakcji”.

* J. Witczak-Nowotna (2010). Sposoby wspomagania integracji 
społecznej uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach 
ogólnodostępnych. W: Witczak-Nowotna J. (red.). Wspomaganie 
uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. 
Wybrane zagadnienia, Warszawa: BON UW, s. 17-31.

* Agnieszka Żabińska „Praca z młodzieżą niewidomą i 
słabowidzącą. Metoda pracy sekwencjami na lekcjach plastyki”, 
Difin, 2011.



Dostosowanie programu, pomocy 
dydaktycznych nie oznacza obniżenia 

wymagań !!!

Należy w taki sposób dobrać narzędzia 
metodyczne, aby pomóc uczniowi 

słabo widzącemu 

w opanowaniu wiedzy w takim samym 
stopniu jak pozostałym uczniom.



Dostosowanie materiałów 

dydaktycznych 

do niepełnosprawności wzrokowej 

ucznia



*Dostosowując pomoce dydaktyczne  (np. karty pracy dla 

ucznia słabowidzącego) należy zwrócić uwagę na:

✓ograniczenie szczegółów,

✓wyeliminowanie tła,

✓elementy ozdobne należy ignorować

✓dla realizacji treści ważne jest dostosowanie grafiki; 

połączenie grafiki z tekstem dodatkowym można 

zastosować podczas adaptacji jeśli ich użytkownik jest na 

wyższym poziomie edukacyjnym

✓adaptacja grafiki ≠ proste powiększenie; dostosowując 

grafikę należy pamiętać np. o oczyszczaniu tła ze 

szczegółów, zmianie koloru tła, sposobie prezentacji na 

stronie, obramowaniu 



- wysoki kontrast, 

- Przejrzystość, 

- maksymalne zachowanie szczegółów i informacji w 

stosunku do oryginału, 

- powiększenie (wysoka jakość),  

- ostrożność w łączeniu tekstu i grafiki,

- zmiana barw – kontrast, nasycenie barw, 

- obrys / konturowanie (grubość linii),

- Kadrowanie, 

- wyciszanie tła – zmniejszenie natężenia tła, ujednolicenie 

tła, zmiana na jednolity kolor, przeźroczysta maska, 

- Upraszczanie, 

- Schematyzowanie, 

✓zasady adaptacji grafiki: 

- przesuwanie elementów ilustracji.



Metody adaptacji materiału graficznego



Dostosowując elementy graficzne w podręcznikach dla 

uczniów w klasach 0-3 na należy zwrócić uwagę:

*na proporcje i wzajemne relacje,

*na reprezentatywne przedstawienie obiektu,

*nie należy wprowadzać skrótów perspektywy,

*należy ujmować cały obiekt.



NIE MA KALEKI JEST CZŁOWIEK
(M.GRZEGORZEWSKA)

.

DZIĘKUJĘ

PAŃSTWU

ZA UWAGĘ


