
Relacja z IV Forum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 

 zatytułowanego  „Metody terapii wspierające rozwój dzieci z niepełnosprawnością.” 

19 października 2017 r. w auli Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy odbyło się IV 
Forum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zorganizowały je współpracujące ze 
sobą na co dzień dwie oleśnickie placówki oświatowe: poradnia psychologiczno-
pedagogiczna oraz zespół placówek specjalnych.  

Małgorzata Nowak, dyrektor zespołu poradni, rozpoczęła konferencję od wyjaśnienia, że jest 
to kolejna, czwarta już, edycja imprezy dedykowanej rodzicom dzieci z problemami 
rozwojowymi oraz specjalistom pracującymi z nimi na co dzień.  

- Wczesne wspomaganie to istniejąca  od 2004 r. forma wsparcia dla dzieci, u których już w 
pierwszych miesiącach życia stwierdzono trudności w rozwoju. W oleśnickiej poradni ten 
rodzaj zajęć prowadzony jest już 12 lat. W bieżącym roku szkolnym korzysta z nich ponad 
czterdzieścioro maluchów. Dzieci biorą udział w fizjoterapii, integracji sensorycznej,  
ćwiczeniach prowadzonych przez neurologopedów, oraz zajęciach z psychologiem i 
pedagogiem specjalnym, prowadzimy też muzykoterapię. Specjaliści zajmujący się 
niepełnosprawnymi dziećmi nieustannie doskonalą swój warsztat pracy, biorąc udział w 
szkoleniach i wprowadzając nowe metody. Dlatego zdecydowałyśmy, by pokazać, co robimy 
w naszej poradni, co ciekawego dzieje się w sąsiadującym z nami przedszkolu  specjalnym 
oraz jakie nowe metody i urządzenia do terapii proponuje wrocławski „Biomed”, z którym 
współpracujemy od wielu lat - powiedziała Małgorzata Nowak. 

Danuta Auliach - szefowa Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy, gospodyni obiektu, w 
którym odbywała się impreza, powitała przedstawicieli władz oświatowych powiatu i miasta, 
a także pozostałych gości zainteresowanych tematyką konferencji. Otworzył ją Starosta 
Wojciech Kociński, życząc uczestnikom ciekawych wykładów, które będą pomocne w pracy z 
dziećmi na co dzień.  

  



Przegląd metod terapii stosowanych we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka rozpoczęły 
terapeutki współpracujące z wrocławskim Centrum Diagnostyczno-Szkoleniowym „Biomed”. 
Jako pierwsza wystąpiła Beata Weber, która przedstawiła „najmłodsze dziecko” Biomedu: 
Eye tracking, czyli naukę sterowania wzrokiem. 

- Samo urządzenie stosowane w tym treningu znane jest od dawna, jednak  jego zastosowanie 
w terapii jest stosunkowo świeże. Eyetracker z odpowiednim oprogramowaniem umożliwia 
przeprowadzenie diagnozy, a następnie dobranie odpowiednich ćwiczeń, które mają na celu 
usprawnienie procesów poznawczych opierających się na spostrzeganiu i analizowaniu treści 
wizualnych oraz świadome sterowanie ruchem gałek ocznych - wyjaśniła prelegentka. - 
Urządzenie to pozwala również na nawiązanie kontaktu z dziećmi, z którymi nie sposób 
porozumieć się inaczej. Jego zastosowanie niejednokrotnie pokazało, że dzieci z głębokimi 
niepełnosprawnościami, nie mówiące i nie poruszające się, rozumieją znacznie więcej, niż 
sądzą ich opiekunowie - opowiadała dalej Beata Weber, ilustrując swoje słowa odpowiednimi 
slajdami. 

  

Sylwia Przondo przedstawiła stosowaną przez siebie na co dzień metodę Warnkego. Jej istotą 
jest trenowanie odbioru i integrowania bodźców wzrokowych, słuchowych i ruchowych. 
Ćwiczenia wykonywane są podczas sesji terapeutycznych na specjalnych urządzeniach 
produkowanych przez firmę „Biomed”. Niektóre z nich przystosowane są również do 
prowadzenia treningu w domu. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest platforma MediBalance. 
Wyjątkowość tej metody polega na zaangażowaniu całego ciała dziecka, które wcielając się w 
prezentowane na ekranie postacie, wykonuje różnorodne sekwencje ruchów.  
Te zabawowe aktywności usprawniają pracę mózgu, co znajduje odbicie w rozwoju różnych, 
nie tylko motorycznych, ale również poznawczych, umiejętności.  



  

- Dokładny odbiór bodźców płynących z otoczenia oraz ich integracja na poziomie 
centralnego układu nerwowego są niezbędne do uczenia się. Coraz więcej dzieci ma jednak z 
tym problemy. Skutkują one opóźnieniami i zaburzeniami rozwojowymi. Nierzadko na ich 
bazie rozwijają się zaburzenia emocjonalne oraz społeczne - wyjaśniła Agnieszka Zachodni 
psycholog, koordynator zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w poradni w 
Oleśnicy. Wspólnie z Małgorzatą Perwenis, pedagogiem, stosują w pracy z dziećmi terapię 
integracji sensorycznej. Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w wiszące platformy, 
które umożliwiają stymulowanie odbioru i przetwarzania podstawowych wrażeń związanych 
z położeniem ciała oraz odczuwaniem ruchu poszczególnych mięśni i stawów. 

  



Ostatnim punktem programu było wystąpienie dyrektor Danuty Aulich oraz nauczycielek 
pracujących w oleśnickim zespole placówek specjalnych. Katarzyna Łoza-Prostak oraz Irena 
Straszak wykorzystują w pracy z dziećmi zwierzęta. Animaloterapia nie jest czymś nowym, 
jednak w tym wypadku, obok psów i kotów, do zajęć używane są też inne, czasem 
zaskakujące, zwierzęta. Uczestnicy konferencji mieli okazję poznać kilku zwierzęcych 
terapeutów: królika, jeża oraz dwie kury, które nie zrażone obecnością wielu osób, ze 
spokojem towarzyszyły podczas prezentacji. 

  

- Nasze zwierzęta pomagają dzieciom z porażeniem mózgowym, autyzmem, zespołem 
Downa czy nadpobudliwością psychoruchową. Kontakty z psami, kotami, królikami, kurami, 
jeżykami, kaczkami i gołębiami ułatwiają dzieciom poznawanie świata i zachęcają do 
podejmowania aktywności. Zajęcia ze zwierzętami usprawniają funkcje motoryczne, 
rozwijają komunikowanie się i podejmowanie współpracy. Wyraźnie wpływają też na 
obniżenie napięcia i lęku - opowiadały panie Kasia i Irena.   

Zajęcia mają innowacyjny charakter, gdyż oleśnicka placówka jest jedyną w Polsce, która 
stosuje w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, obok psów i kotów, zwierzęta hodowlane. 
Zdjęcia niepełnosprawnych dzieci, które przełamują stopniowe onieśmielenie, a nawet lęk 
przed kontaktem ze zwierzakami, by, po pewnym czasie, bawić się z nimi beztrosko i z 
wielkim wyczuciem, wzbudziły wiele radości, a nawet wzruszenia wśród uczestniczek 
konferencji. 



  

Po zakończeniu części oficjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany 
przez panie ze szkolnej stołówki oraz do obejrzenia pomocy i sprzętu do terapii oferowanych 
przez Biomed. Chętni mogli zobaczyć sale do integracji sensorycznej, które znajdują się na 
trzecim piętrze, salę doświadczania świata zlokalizowaną na drugiej kondygnacji ,a także salę 
do biofeedback’u i salę do terapii zabawą, która wyposażona jest lustro weneckie pozwalające 
obserwować zajęcia nie będą widocznym dla dzieci. Zwiedzanie trzypiętrowego  gmachu oraz 
wymiana doświadczeń trwały aż do wieczora. 

  



Relację przygotowała Małgorzata Nowak, dyrektor ZPPP w Oleśnicy 


