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„Moja Praca Moja Przyszłość” 
Celem projektu „Moja Praca Moja Przyszłość” jest doskonalenie praktycznej i zawodowej 

edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, która umożliwi im płynne przejście z 

edukacji szkolnej do świata pracy zawodowej. Uczniowie szkół specjalnych zagrożeni są 

niebezpieczeństwem wykluczenia, a ich szanse na rynku pracy są ograniczone. Grupa 

przedstawicieli pięciu krajów, oraz Turcji, zamieszczać będzie przykłady najlepszych praktyk, 

metod pracy, podejścia oraz programów nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania 

umiejętności praktycznych i zawodowych. Materiały będą udostępniane w celu 

wdrażania  edukacji o wysokiej jakości, która służyć będzie podniesieniu kompetencji uczniów o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz będzie im pomagać w przejściu z procesu edukacji 

szkolnej do wykonywania zawodu.  

 Nauczyciele szkół uczestniczący w projekcie to prawie 300 osób. Prowadzą oni edukację dla 

prawie 900 uczniów. Nie tylko oni są beneficjentami projektu, są nimi także nauczyciele nie 

związani z projektem, uczniowie i rodzice, którzy będą mogli korzystać z banku zasobów 

udostępnionego na stronach projektu.  

 

Temat:  Edukacja Specjalna 

Języki:  angielski, chorwacki, polski, rumuński, słowacki, turecki  

Wiek uczniów: 3 - 20 

Narzędzia komunikacji: czat, e-mail, forum, inne oprogramowania  (PowerPoint, wideo, zdjęcia, 

rysunki), Kronika Projektu, Twinspace, wideokonferencje, publikacje na stronie 

 

 
Cele:  

 

Grupa docelowa 1 – uczniowie i dorośli o specjalnych potrzebach edukacyjnych – poprawa umiejętności 

zawodowych i przed-zawodowych z zastosowaniem nowych technologii – TIK, tabletów, tablic 

interaktywnych, alternatywnych wspomagających sposobów komunikacji, TEACCH (kompleksowy 

program terapii i edukacji dzieci z autyzmem oraz dzieci z zaburzeniami w komunikacji), wizualizacja 

i strukturyzacja, wideomodeling.  

 

Grupa docelowa 2 – nauczyciele, psycholodzy, pracownicy socjalni, terapeuci, pomoce 

nauczyciela,wszyscy pracujący z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych  - poprawa jakości 

wdrażanych metod w edukacji zawodowej i przed-zawodowej uczniów, zyskanie nowej wiedzy 

i doświadczenia, korzystanie z nowych strategii i metod działania,  ze źródeł edukacyjnych, narzędzi, 

TIK, wykorzystanie nowozdobytych umiejętności  w nauczaniu zawodowym jak i życiu prywatnym.   
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SCHEMATY OBRAZKOWE 

Instrukcje wizualne  

Wsparcie wizualne wraz ze scenariuszem działań pokazującym wykonywanie zadania 

przez dzieci autystyczne i/lub z problemami w uczeniu się 

Schematu obrazkowego stosujemy do nauki:  

 Samoobsługi 

 Higieny 

 Zajęć domowych 

 Przygotowywania posiłków 

 Nauki umiejętności zawodowych 

 

Poziom i metoda zastosowana w procesie zależy od osoby,  dla której instrukcja jest 

przeznaczona 

Możemy w niej zawrzeć: 

 Słowa 

 Fotografie 

 Zdjęcia 

 Obrazki  

 

Cel główny:  rozwijanie umiejętności prowadzących do samodzielnego funkcjonowania 

(bez wsparcia werbalnego) 

Główne przyczyny braku samodzielności 

 Brak umiejętności społecznych – brak akceptacji osób z autyzmem przez 

środowisko powoduje u nich niechęć i brak motywacji. Okres „zrobię to sam” nie 

występuje Nauka poprzez naśladowanie innych jest zaburzona 

 Deficyty w motoryce 

 Zaburzenia przetwarzania sensorycznego wpływające na zachowanie 
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Korzystanie ze schematów obrazkowych  

 

 Wzmacnia niezależność u osób z autyzmem i/lub osób z trudnościami w nauce i 

pomaga samodzielnie funkcjonować w życiu dorosłym 

 Ćwiczy potrzebne umiejętności już od wczesnego wieku, co jest najlepszym 

sposobem przygotowania do funkcjonowania w życiu dorosłym 

 Analiza potrzeb i umiejętności osoby z autyzmem i/lub z trudnościami w nauce jest 

konieczna do podjęcia odpowiednich działań 

 Wnikliwa obserwacja dziecka pozwoli na zastosowanie odpowiednich instrukcji 

obrazkowych 

 Wprowadzamy instrukcje dotyczące działań, których dziecko nie zna lub nie 

potrafi wykonać 

 Jeżeli dziecko potrafi wykonać określone zadanie, stopniowo wycofujemy 

instrukcję 

 Jeżeli dziecko potrafi wykonać kolejną część zadania nie korzystając z 

odpowiadającej mu instrukcji obrazkowej, wycofujemy ją ze schematu 

 

 

Jaki jest cel schematów obrazkowych? 

 

 

 Nabycie samodzielności bez wsparcia osób trzecich 

 Celem każdej instrukcji obrazkowej nie jest szczegółowa wizualizacja każdej 

wykonywanej czynności, ale pokazanie ich w sposób umożliwiający zrealizowanie 

zadania 

 Proces obrazkowy pomaga skompensować deficyty w reagowaniu na bodźce 

werbalne „Prawdziwe jest to co widzę” (Mesibov, 1996) 

 

 

Jak powinien wyglądać schemat obrazkowy? 
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Forma schematu obrazkowego zależy od adresata instrukcji, jego indywidualnej 

umiejętności myślenia abstrakcyjnego i umiejętności ogólnych 

 

Możemy zastosować: 

 Przedmioty 

 Fotografie 

 Obrazki 

 Obrazki i tekst 

 Sam tekst 

 

Planowanie sposobu pracy nad rozwojem umiejętności samoobsługowych i 

zawodowych 

 

 W celu podjęcia próby rozwoju określonych sfer umiejętności samoobsługowych, 

należy zidentyfikować występujący  poziom niezależności osoby, dla której 

przeznaczony będzie schemat obrazkowy 

 Do identyfikacji poziomu używamy zróżnicowanych narzędzi skali rozwojowej 

 

Arkusz obserwacji umiejętności samoobsługowych 

 

Obserwacje skupiamy na tej sferze samoobsługi, którą chcemy poprawić 

 

Obserwacja powinna opierać  się na niżej wymienionych punktach: 

 

 Które z czynności samoobsługowych wykonywane są samodzielnie, a które 

opierają się na pomocy osób trzecich 

 Z czego wynikają deficyty, czy spowodowane są brakiem umiejętności czy 

motywacji 

 Czy poziom motoryki małej jest wystarczający do wykonywania czynności 

 Czy osoba z autyzmem jest w stanie wykonać czynności w odpowiedniej kolejności 

 Jaka jest umiejętność naśladowania innych 

 Jak osoba z autyzmem komunikuje się z innymi (werbalnie, gestami, symbolami, za 
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pośrednictwem obrazków, fotografii, czy pisząc) 

 Co motywuje ją do działania 

 Jakie zachęty są najbardziej efektywne 

 

Obserwacja i planowanie 

 

Istotna jest znajomość czynności rutynowych ucznia i umiejętności ich wykonywania: 

 

 Umiejętność samodzielnego mycia się/kąpania 

 Umiejętność mycia zębów, ubierania się 

 Umiejętność samodzielnego spożywania posiłków, nalewania napoju do szklanki, 

używania sztućców 

 Umiejętność wykonywania codziennych czynności domowych 

 Umiejętność samodzielnego przychodzenia do szkoły, robienia zakupów, 

organizowania sobie czasu wolnego 

 

Po udzieleniu odpowiedzi na powyższe pytania, bierzemy pod uwagę wiek, poziom 

rozwoju, jak również preferencje rodziców 

Istotne jest zidentyfikowanie możliwości ukończenia określonej czynności 

 

 Czy odruchy chwytne są prawidłowe, jeżeli nie, należy się skupić przede wszystkim 

na nich  

 

Innym istotnym elementem jest motywacja 

 

 Czy konieczna jest samodzielność w sytuacjach codziennych 

 Czy możliwe jest motywowanie ucznia przy pomocy atrakcyjnych zachęt 

 Kto i w jakiej sytuacji może przeprowadzić ćwiczenie 

 

 

Metody szkolenia 
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Ucząc złożonych czynności przy pomocy procesu obrazkowego można zastosować 

metody: 

 

 Nauka wykonywanych czynności według kolejności zdarzeń, od pierwszej do 

ostatniej czynności kończącej zadanie 

 Nauka zaczynając od czynności kończącej zadanie do czynności rozpoczynającej  

 Demonstracja/modelowanie i naśladowanie 

 Wsparcie fizyczne 

 Wizualizacja (zastosowanie instrukcji obrazkowych) i motywowanie 

 

Który sposób wybrać? 

Rozważając wybór metody musimy kierować się problemami, z którymi borykają się 

osoby z autyzmem 

 

 Problem z naśladowaniem – należy zastosować wsparcie fizyczne 

 Problem z zachowaniami społecznymi – należy przedstawić modelową sytuację 

interakcji społecznej oraz zastosować wsparcie fizyczne podczas odtwarzania tej 

sytuacji przez ucznia 

 Problem z pamięcią sekwencyjną – dzielimy zadanie na fragmenty zgodnie z 

kolejnością zdarzeń 

 Problemy z orientacją i organizacją/ skupianie się na nieistotnych detalach  - 

wizualizujemy czynności konieczne do wykonania zadania 

 Problem ze zrozumieniem koncepcji zadania – stosujemy naukę czynności 

rozpoczynając od czynności kończącej zadanie, a kończąc na rozpoczynającej 

 Problem z percepcją czasową (pory roku, pogoda). Osoby z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu nie potrafią prawidłowo dobrać odzieży do panującej pogody. 

 Problem z odbiorem zachowań społecznych i ich konsekwencji 

 Problem ze zrozumieniem istoty dbania o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo 

 

 

 

 

Podstawowe zasady stosowania schematu obrazkowego 
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Oczywistym jest, że chcemy, aby osoba dotknięta autyzmem potrafiła odpowiednio 

zachować się w każdej sytuacji. Jednakże celem stosowania schematów obrazkowych 

nie jest nauczenie mechanicznego odtwarzania określonej sytuacji, ale umiejętność 

wprowadzania do niej zmian, aby przyzwyczaić dziecko do dawania sobie rady w 

sytuacjach, które zdarzają się w codziennym życiu. Nie w każdym przypadku niestety się 

to uda. Jest to uzależnione od występującego u dziecka poziomu autyzmu.  

W takich przypadkach pomocne jest przedstawianie codziennego planu działania w 

formie wskazówek wizualnych, które pozwolą dziecku dotkniętemu autyzmem na 

samodzielne sprawdzanie planu dnia.  

 

 

Wskazówki wizualne musza być jasno przedstawione. 

 Muszą pokazywać, jakie działanie zostało wykonane 

 Nad jakim działaniem właśnie pracujemy 

 Jakie działanie jest następne  

 

 

Istnieje wiele sposobów oznaczania wykonania zadania, zgodnych z rozwojem 

indywidualnym dziecka jak również jego umiejętnościami motorycznymi i umiejętnością 

skupienia uwagi 

 Przekładanie karteczek pokazujących ukończone działanie 

 Pieczętowanie karteczek/obrazków pokazujących ukończone działanie 

 Zaznaczanie karteczek klamerką lub naklejką 

 Przekreślanie karteczek 

 Obrócenie karteczki/obrazka tyłem 

 Schowanie obrazka do przeznaczonego do tego celu pojemniczka 

 Jeżeli dziecko potrafi samodzielnie wykonać wszystkie działania przedstawione w 

schemacie obrazkowym, wtedy stopniowo usuwamy wsparcie wizualne. Jednakże 

musimy do tego podejść z rozwagą. Jeżeli zrobimy to za szybko, osoba dotknięta 

autyzmem może tego nie zaakceptować 

 Musimy nauczyć się odbierać osoby z autyzmem takimi jakie są, a nie jakimi 

chcielibyśmy, aby były 
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Wsparcie wizualne dla dzieci autystycznych i/lub problemami w nauce, dotyczące 

sposobu wykonania zadania 

 

Ważna jest umiejętność: 

 

 Re-aranżowania schematu 

 Wykorzystywania nie wszystkich obrazków 

 Powtarzania  

 

 

Są to umiejętności potrzebne do maksymalizowania i spontanicznego używania przez 

osobę z autyzmem 

 

 

Szkolenie osoby używającej przedmiotów jako punktu odniesienia 

 

Przykład: 

Zadanie: zakładanie płaszcza (5 działań) 

Cel główny: nauka umiejętności codziennych 

Cel szczegółowy: zakładanie płaszcza 

Poziom: przedmiot jako punkt odniesienia 

 

Metoda: modelowanie, pełne fizyczne wsparcie 

Równoległe naśladowanie czynności przedstawionej przez nauczyciela/rodzica  

Ćwiczenie można podzielić na konkretne działania 

Nacisk na dokładne wykonanie każdego działania  

 

 

 

Szkolenie osoby używającej obrazków jako punktu odniesienia 
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Przykład: 

Zadanie: ubieranie płaszcza (5 działań) 

Cel główny: nauka umiejętności codziennych 

Cel szczegółowy: zakładanie płaszcza 

Poziom: obrazki 

 

Metoda: 

Nauka począwszy od czynności rozpoczynającej zadanie do czynności kończącej 

zadanie 

Kolejność ułożenia obrazków od lewej do prawej lub od góry do dołu 

Wykonane działanie zaznaczamy odwracając karteczkę  tyłem 

Wskazówek udzielamy odpowiednio do potrzeb osoby uczącej się 

 

Szkolenie osoby używającej słów do kontaktowania się z innymi 

 

Przykład: 

Zadanie: ubieranie płaszcza (5 działań) 

Cel główny: nauka umiejętności codziennych 

Cel szczegółowy: zakładanie płaszcza 

Poziom: słowa 

 

Metoda: 

Nauka począwszy od czynności rozpoczynającej zadanie do czynności kończącej 

zadanie przy zastosowaniu wskazówek werbalnych tylko w konieczności 
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Umieszczam gumke po obydwu stronach drewnianej formy  

Wykonywanie butów ochronnych 

Rozkładam na stole materiały potrzebne do wykonania butów  

 

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE 

Wkładam drewnianą formę do środka woreczka 

 

Wyrównuję brzegi woreczka 

 

Biorę gumkę  

 

Rozciągam gumkę palcami 
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  Wykonywanie butów ochronnych 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE 

 

 Składam obydwie strony woreczka 

 

Podchodzę z szablonem do prasy 

Naciskam stopą pedał prasy i ściskam wierzch woreczka, by go skleić   

 

Wkładam szablon do prasy 

   
Kończę sklejanie 
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  Wykonywanie butów ochronnych 

 

 Przytrzymuję końcówki, żeby wyjąć drewnianą formę 

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE 

 

 Biorę dwa buty ochronne 

 
Wkładam jeden do drugiego 

 
Skręcam brzeg jednego buta 

 Wkładam parę butów do pojemnika 
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  Gotowanie zupy 

 Przygotowuję potrzebne naczynia  

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE 

 

 Wlewam wodę według informacji z tyłu opakowania  

 
Wsypuję zawartość opakowania do wody 

 
Stawiam garnek na kuchence i włączam ją 

 Mieszam dopóki się nie zagotuje  Podaję zupę na talerzu 

15 



 

 

etwinning.net/10751/home            My-work-is-my-future-1521288268187798/ myworkismyfuture.eu/pl/         

 

  Zakładanie butów 

ı     
 

   Rozkładam sznurowadła po obydwu stronach butów 

Umiejętności samoobsługowe 

         

 

 
 

  Wkładam moją lewą stopę do buta 

       Ustawiam stopę w bucie        Wiążę sznurowadła 

                  
Wkładam prawą stopę do drugiego buta 

       
Ustawiam stopę w bucie 

16 



 

 

etwinning.net/10751/home            My-work-is-my-future-1521288268187798/ myworkismyfuture.eu/pl/         

 

  Zakładanie butów 

           
Zawiązuję sznurowadła Sprawdzam czy mam dobrze zawiązane buty 

   

 
Umiejętności samoobsługowe 
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  Zakładanie spodni  

Trzymam spodnie po obydwu stronach,  

guzik i zamek błyskawiczny są odpięte  
Siadam na krześle 

 

 Wkładam lewą nogę do lewej nogawki  Wkładam prawą nogę do  prawej nogawki 

 Wciągam spodnie do góry  Wyciągam prawą stopę z nogawki 

Umiejętności samoobsługowe 
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  Zakładanie spodni  

 

 
Wyciągam lewą stopę z nogawki 

 
Wstaję i podciągam spodnie do pasa 

 Przytrzymuję guzik i dziurkę od guzika  Zapinam spodnie 

 
Przytrzymuję zamek 

 
Zapinam zamek 

 Umiejętności samoobsługowe 
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  Temperowanie ołówka 

 Kładę rzeczy potrzebne do temperowania ołówka  Biorę temperówkę do ręki 

 Biorę olówek do drugiej ręki 
  

 Wkładam ołówek do temperówki i kręcę nim dopóki się nie naostrzy 

 
Wyciągam ołówek z temperówki i sprawdzam końcówkę 

 Oczyszczam temperówkę wyrzucając z niej 

resztki na chusteczkę 

Umiejętności motoryczne 
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  Temperowanie ołówka 

 Ołówek jest gotowy do użycia   Powtarzam wszystkie czynności z następnym ołówkiem 

 Składam chusteczkę z pozostałościami po temperowaniu  Składam ją jeszcze raz 

 Wyrzucam resztki do kosza 

Umiejętności motoryczne 
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  Wycinanie kształtów z ciastoliny 

 
Kładę potrzebne rzeczy na stole 

 
Rozwałkowuję ciastolinę 

 Poruszam wałkiem w jedną i drugą stronę  Ciastolina jest już rozwałkowana  

 

Kładę na ciastolinę formę i ją dociskam 

 Podnoszę formę razem z wyciętym kształtem 

Umiejętności motoryczne 
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  Wycinanie kształtow z ciastoliny 

 
Wyciągam wyciętą ciastolinę 

 Zostawiam wyciętą ciastolinę do wyschnięcia 

Umiejętności motoryczne 
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  Ślizganie na zjeżdżalni 

 Staję z tyłu zjeżdżalni przy szczebelkach  Wspinam się po szczebelkach 

 Siadam na zjeżdżalni i przytrzymuję się rękami po obydwu stronach  Zjeżdżam w dół 

 Wstaję 

Umiejętności zabawy 
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  Układanie klocków Lego 

 Kładę ułożony model na stole  Kładę pierwszy klocek stole 

 
 Nakładam drugi klocek na pierwszy  Nakładam trzeci klocek na pozostałe 

 
Nakładam czwarty klocek na pozostałe  Nakładam piaty klocek na czwarty 

Umiejętności zabawy 
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  Układanie klocków Lego 

 

 Nakładam szósty klocek na piąty  Nakładam siódmy klocek na piąty 

 Nakładam siódmy na piąty klocek  Nakładam dziewiąty na szósty, siódmy i ósmy 

 Nakładam ostatni na wierzchołek i porównuję modele 

Umiejętności zabawy 
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  Układanie puzli 

 
Układam potrzebne przedmioty na stole 

 
Biorę czerwone kóko, aby uzupełnić światła drogowe 

 Wstawiam czerwone kółko na samym wierzchołku   Biorę żółte kółko, aby uzupełnić światła drogowe 

 Wstawiam żółte kółko po środku świateł  Biorę zielone kółko, aby uzupełnić światła drogowe 

Umiejętności szkolne 
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  Układanie puzli 

 

 Wkładam zielone światło na dole świateł drogowych  Biorę zielony trójkąt, żeby ułozyć dach domu po lewej stronie 

 
Nakładam zielony trójkąt na dach domu 

 Biorę pomarańczowy kwadrat , zeby uzupełnić dom po lewej stronie 

 
Nakładam kwadrat na kontur budynku 

 
Biorę zielony trójkąt, aby ułozyć dach domu po prawej stronie  

Umiejętności szkolne 
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  Układanie puzli 

 Nakładam zielony trójkąt na kontur dachu   Biorę pomarańczowy prostokąt, aby ułożyć dom po prawej stronie 

 Nakładam prostokąt na kontur budynku  
Biorę fioletowy kwadrat, aby  ułożyć górę samochodu 

 Nakładam fioletowy kwadrat  na górę samochodu  Biorę fioletowy prostokąt, aby ułożyć samochód 

Umiejętności szkolne 
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  Układanie puzli 

 Nakładam fioletowy prostokąt na samochód  
Puzle są ułożone 

Umiejętności szkolne 
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  Liczenie do dziewięciu 

 Liczenie do dziewięciu  Trzymam w palcach liczbę „0“  

 Kładę liczbę po lewej stronie tablicy  

  
Trzymam w palcach liczbę „1” 

 
Kładę liczbę „1” na tablicy  

 
Biorę liczbę „2” 

Umiejętności szkolne 
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  Liczenie do dziewięciu 

 Kładę liczbę „2” na tablicy  Biorę liczbę „3” 

 Kładę liczbę „3” na tablicy  Biorę liczbę „4” 

 
Kładę liczbę „4” na tablicy 

 
Biorę liczbę „5” 

Umiejętności szkolne 
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  Liczenie do dziewięciu 

 

Kładę liczbę „7” na tablicy Biorę liczbę „8” 

  

Biorę liczbę „6” 

 

 

Umiejętności szkolne 

Liczenie do dziewięciu 

 Kładę liczbę „5” na tablicy 

 

  

Biorę liczbę „6 

 

Kładę liczbę „6” na tablicy 

 

Biorę liczbę „7” 

Umiejętności szkolne 
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  Liczenie do dziewięciu 

 

 

 

 

 

Kładę liczbę „8” na tablicy 

 

Biorę liczbę „9” 

Kładę liczbę „9” na tablicy 

Umiejętności szkolne 
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  W sklepie 

 Idę do sklepu zrobić zakupy   Biorę z półki produkt, który chcę kupić 

 Szukam jeszcze jednego produktu, który chcę kupić  Sprawdzam składniki na opakowaniu i datę ważności 

 Wkładam produkt do koszyka  Po zakończonych zakupach ustawiam się w kolejce do kasy 

Umiejętności społeczne 
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  W sklepie 

 Wykładam produkty z koszyka na ladę  Płacę za produkty 

 
Pakuję je do siatki i wychodzę ze sklepu 

Umiejętności społeczne 
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  Na stacji metra 

 Jestem na stacji metra  Przygotowuję swój bilet, by przejść przez bramkę obrotową 

 Przykładam bilet do czytnika  Przechodzę przez bramkę 

 Idę na peron, z kórego będzie odjeżdżał mój pociąg  Kiedy zatrzymuje się pociąg podchodzę do niego 

Umiejętności społeczne 
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 Na stacji metra 

 Czekam, aż otworzą się drzwi  Czekam, aż wysiądą pasażerowie 

 Wchodzę do pociągu  Naciskam przycisk przy stacji, na której mam wysiąść 

 
Wychodzę, kiedy otwierają się drzwi 

Umiejętności społeczne 
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