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I. PLANY NAUCZANIA  
 
PLAN NAUCZANIA  
 
Szkoła policealna  
Zawód: terapeuta zajęciowy 322[15] 
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie  
 

Dla młodzieży 
Liczba  
godzin  

tygodniowo  
w dwuletnim 

okresie  
nauczania 

Lp. Przedmioty nauczania 

Klasy I-II 

  1. Socjologia   2 
  2. Psychologia   3 
  3. Pedagogika   2 
  4. Anatomia i fizjologia   2 
  5. Patologia z klinicznym zarysem chorób   2 
  6. Rehabilitacja   3 
  7. Terapia zajęciowa   6 
  8. Pracownia terapii zajęciowej   8 
  9. Podstawy prawa i ekonomiki   2 
10. Zajęcia praktyczne 20 

Razem 50 
Praktyka zawodowa: 3 tygodnie  x 35 godzin 
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II. PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW 
ZAWODOWYCH  

 
SOCJOLOGIA 

 
Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
– posłużyć się terminologią z zakresu socjologii, 
– scharakteryzować narzędzia badawcze stosowane w  socjologii, 
– określić uwarunkowania procesu socjalizacji, 
– wyjaśnić zasady procesu socjalizacji, 
– określić czynniki wpływające na kształtowanie postaw prospołecznych, 
– scharakteryzować wzory zachowań: pozytywnego nakłaniania 

i negatywnego przymusu, 
– odróżnić formalne i nieformalne mechanizmy kontroli społecznej, 
– scharakteryzować grupy celowe, 
– rozróżnić grupy formalne i nieformalne, pierwotne i wtórne, 
– wyjaśnić znaczenie pozycji i roli jednostki  w grupie społecznej, 
– scharakteryzować najważniejsze procesy społeczne, 
– określić funkcje rodziny, 
– scharakteryzować przyczyny dezintegracji rodziny, 
– zanalizować skutki społeczne dezintegracji  rodziny, 
– wyjaśnić wpływ czynników patologicznych na  funkcjonowanie małej 

grupy społecznej, 
– rozróżnić materialne i niematerialne elementy kultury, 
– wyjaśnić wpływ kultury na kształtowanie systemu wartości  i ideałów, 
– zanalizować związki między przynależnością do grupy społecznej 

a kulturowym stylem życia, 
– zaplanować pracę uwzględniając kulturowe uwarunkowania zachowań  

podopiecznych, 
– rozpoznać najważniejsze współczesne  kwestie i problemy 

społeczne, 
– określić skutki społeczne bezrobocia, bezdomności  i ubóstwa, 
– określić sposoby rozpoznawania  zjawisk  patologii społecznej, 
– scharakteryzować czynniki społeczne warunkujące zdrowie jednostki  

i społeczeństwa, 
– wykazać wpływ kultury zbiorowości na stan świadomości zdrowotnej 

społeczeństwa,  
– określić wpływ choroby i niepełnosprawności na pełnienie ról 

społecznych i funkcjonowanie rodziny, 
– scharakteryzować  system wsparcia społecznego, 
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– scharakteryzować formy wsparcia udzielanego przez rodzinę osobie 
przewlekle chorej lub niepełnosprawnej, 

– określić wpływ środowiska społecznego na osoby niepełnosprawne, 
– scharakteryzować zjawiska marginalizacji i naznaczenia społecznego, 
– wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu promocji zdrowia, 
– scharakteryzować czynniki determinujące zdrowie, 
– scharakteryzować podstawowe zachowania zdrowotne, 
– dobrać metody edukacji zdrowotnej dla określonych grup społecznych,  
– zanalizować rolę terapeuty zajęciowego w promowaniu zdrowia   

w określonych grupach społecznych, 
– wykazać związki pomiędzy polityką zdrowotną państwa a promocją  

zdrowia. 
 
Materiał nauczania 
 
1. Funkcje socjologii i metody badań socjologicznych 
Funkcje socjologii. Przedmiot, cel i zakres badań socjologicznych. 
Metody i techniki badań stosowanych w socjologii (obserwacja, badanie 
ankietowe, eksperyment, wywiad, badanie materiałów źródłowych). 
 
Ćwiczenia: 
• Prowadzanie obserwacji określonego zjawiska lub  zachowania 

jednostki.  
• Dokonywanie analizy wyników przeprowadzonej obserwacji. 
• Konstruowanie kwestionariusza ankiety do badania  określonego 

problemu społecznego. 
 
2. Proces socjalizacji 
Pojęcie socjalizacji. Czynniki socjalizacji: rodzina, szkoła, grupa 
rówieśnicza, mass-media.  Zasady socjalizacji. Mechanizmy socjalizacji. 
Socjalizacja pierwotna i wtórna. Socjogenne cechy osobowości. Wzory 
działań społecznych. Mechanizmy kontroli społecznej.  
 
Ćwiczenia: 
• Sporządzanie wykazu czynników mających wpływ na proces 

socjalizacji jednostki. 
• Analizowanie sankcji formalnych i nieformalnych stosowanych 

w różnych grupach  społecznych. 
• Dokonywanie analizy norm i wzorów zachowań ważnych  

w funkcjonowaniu  społeczności szkolnej, na podstawie opisu sytuacji. 
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3. Zbiorowości społeczne 
Grupa społeczna: pojęcie, klasyfikacja grup według kryteriów: wielkości, 
stopnia sformalizowania, charakteru więzi, charakteru uczestnictwa. 
Grupy odniesienia. Wzór fizyczny, moralny i funkcje członka grupy. 
Znaczenie pozycji i roli członka w grupie. Typy przywództwa w grupie. 
Dynamika procesów grupowych. Stosunki społeczne w grupie. Więź 
społeczna. 
 
Ćwiczenia: 
• Rozpoznawanie  pełnionych przez uczniów ról społecznych w grupie.  
• Określanie przyczyn występowania konfliktów ról społecznych. 
• Rozpoznawanie stylu kierowania  grupą w sytuacji przedstawionej  

w opisie przypadków. 
 
4. Współczesne procesy społeczne 
Pojęcie procesu społecznego. Klasyfikacja procesów społecznych. 
Obraz najważniejszych procesów społecznych w Polsce: urbanizacji, 
industrializacji i migracji.  
 
Ćwiczenia: 
• Analizowanie skutków społecznych migracji zewnętrznej w Polsce. 
• Charakteryzowanie społecznych aspektów  urbanizacji. 
 
5. Rodzina jako grupa i  instytucja społeczna 
Funkcje rodziny. Elementy spójności małżeńskiej. Czynniki 
ogólnospołeczne, regionalne, lokalne i wewnętrzne mające wpływ na  
przemiany w życiu rodziny.   Przyczyny i etapy dezintegracji rodziny. 
Skutki społeczne dezintegracji rodziny. 
 
Ćwiczenia: 
• Rozróżnianie czynników zewnętrznych i wewnętrznych sprzyjających 

spójności małżeńskiej. 
• Określanie długofalowych   skutków  dezintegracji rodziny. 
• Analizowanie funkcji instytucjonalnej formy rodziny. 
 
6. Kultura 
Pojęcie kultury. Składniki kultury. Kultura jednostki i zbiorowości. 
Mechanizmy wpływu kultury na życie społeczne. Styl życia a kultura. 
Znaczenie symboli kulturowych dla życia społecznego. Kultura  
alternatywna i kultura masowa. 
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Ćwiczenia: 
• Ustalanie hierarchii własnego systemu wartości (lub ideałów)  na 

podstawie wykazu przygotowanego przez nauczyciela. 
• Określanie czynników determinujących udział społeczeństwa  

w kulturze. 
• Analizowanie pozytywnych i negatywnych cech kultury masowej. 
 
7. Problemy i kwestie społeczne  
Pojęcie problemu i kwestii społecznej. Transformacja społeczno-
ekonomiczna państwa a nowe kwestie społeczne. Przyczyny i obraz 
aktualnych problemów społecznych: alkoholizmu, narkomanii, przemocy 
fizycznej i psychicznej, bezdomności. Przyczyny i skutki pojawienia się 
kwestii społecznych:  bezrobocia i ubóstwa. Kierunki łagodzenia oraz 
rozwiązywania problemów i kwestii społecznych. Marginalizacja 
społeczna. Naznaczenie społeczne. Polityka społeczna państwa. 
 
Ćwiczenia: 
• Opracowywanie wykazu instytucji biorących udział w rozwiązywaniu 

problemów społecznych w środowisku lokalnym. 
• Analizowanie skutków społecznych określonego problemu 

społecznego. 
• Prezentowanie organizacji pozarządowej działającej na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych. 
 
8. Wybrane zagadnienia socjologii zdrowia i choroby 
Wielowymiarowa koncepcja zdrowia. Socjologiczne koncepcje choroby. 
Wpływ kultury zbiorowości na zdrowie ludności. Czynniki społeczne 
determinujące zdrowie i chorobę. Czynniki społeczne wpływające na 
proces rehabilitacji i adaptacji osób niepełnosprawnych. Choroba jako 
dewiacja społeczna. 
 
Ćwiczenia: 
• Określanie jednostkowych i środowiskowych  uwarunkowań procesu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
• Analizowanie wpływu kultury zbiorowości, na stan zdrowia ludności. 
 
9. Skutki społeczne choroby i niepełnosprawności 
Społeczne i ekonomiczne konsekwencje choroby przewlekłej  
i niepełnosprawności. Postawy społeczne wobec osób 
niepełnosprawnych. Wpływ choroby na sytuację psychospołeczną 
rodziny. System wsparcia społecznego. Instytucje wsparcia 
społecznego. Rodzina jako szczególne źródło wsparcia dla chorego.  



 
 

9

Pełnienie funkcji rodzinnych a niepełnosprawność.  
Zmiany w pełnieniu ról społecznych. Pojęcie i znaczenie stygmatu 
społecznego. 
 
Ćwiczenia: 
• Rozpoznawanie źródeł występowania zjawiska stygmatu społecznego. 
• Diagnozowanie zmian zachodzących w funkcjonowaniu rodziny pod 

wpływem niepełnosprawności jej członka, na podstawie opisu 
przypadków. 

• Opracowywanie informatora o działalności organizacji i instytucji 
wsparcia społecznego w środowisku lokalnym. 

 
10. Elementy promocji zdrowia 
Podstawowe założenia promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. 
Podstawowe dokumenty: Karta Ottawska, Narodowy Program Zdrowia. 
Zachowania zdrowotne. Czynniki determinujące zdrowie. Zdrowie a styl 
życia. Pola zdrowotne Lalonda. Czynniki społeczne i środowiskowe 
wpływające na zachowania zdrowotne. Zachowania antyzdrowotne. 
Formy i metody edukacji zdrowotnej. Projektowanie działań 
edukacyjnych terapeuty zajęciowego  w zakresie promocji zdrowia. 
Promocja zdrowia a polityka zdrowotna państwa.   
 
Ćwiczenia: 
• Sporządzanie okresowego harmonogramu edukacji zdrowotnej dla 

określonej grupy osób.  
• Analizowanie własnych zachowań sprzyjających i zagrażających 

zdrowiu. 
• Rozpoznawanie czynników pozytywnych i negatywnych mających 

wpływ na zdrowie człowieka.  
• Opracowywanie scenariusza zajęć na temat zdrowego stylu życia. 
 
Środki dydaktyczne 
Filmy dydaktyczne na temat problemów i kwestii społecznych. 
Foliogramy na temat: mechanizmy kontroli społecznej, etapy 
dezintegracji rodziny, metody i środki dydaktyczne,  kulturowe 
wyznaczniki życia rodzinnego, klasyfikacja grup społecznych, koło 
Lalonda, system wsparcia rodzinnego, wyznaczniki zachowań  
w chorobie. 
Czasopisma zawodowe.  
Narzędzia badawcze: przykładowy kwestionariusz ankiety, wywiadu, 
opis warunków eksperymentu, kwestionariusz wartości. 
Opisy przypadków. 
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Prezentacje multimedialne na temat: aktualnych problemów społecznych 
oraz edukacji  zdrowotnej. 
Roczniki statystyczne GUS. 
 
Uwagi o realizacji 

Program przedmiotu Socjologia obejmuje treści z zakresu socjologii 
ogólnej, socjologii medycyny,  promocji zdrowia oraz polityki społecznej 
dotyczącej rozpoznawania i rozwiązywania problemów i kwestii 
społecznych.  

Realizując program należy zwrócić szczególną uwagę na 
kształtowanie  umiejętności rozpoznawania przyczyn, prowadzenia 
obserwacji przebiegu zjawisk i problemów społecznych oraz 
dokonywania oceny sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych  
i możliwości korzystania przez nich z różnych form wsparcia 
społecznego.  

Podczas realizacji treści programowych dotyczących promocji  
zdrowia należy zapoznać uczniów z czynnikami sprzyjającymi  
i zagrażającymi zdrowiu oraz zaakcentować wpływ własnych zachowań 
zdrowotnych na planowanie i realizowanie działań promujących zdrowie 
oraz kształtowanie zachowań wzmacniających zdrowie u podopiecznych.                   
W procesie kształcenia należy rozwijać  zainteresowanie zawodem oraz 
kształtować postawy prospołeczne przejawiające się szacunkiem do 
człowieka, tolerancją dla inności, akceptacją niepełnosprawności  
i troską o zdrowie i sprawność podopiecznego. 

Program powinien być realizowany w korelacji z innymi programami, 
w szczególności z Psychologią i Pedagogiką.  

W procesie kształcenia proponuje się stosowanie takich metod 
nauczania jak: wykład informacyjny, wykład problemowy, seminarium, 
metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna  oraz ćwiczenia. Zajęcia 
powinny odbywać się w pracowni umiejętności społecznych, 
wyposażonej w urządzenia audiowizualne oraz przygotowane przez 
nauczyciela pomoce i  materiały dydaktyczne  do ćwiczeń. 

Ćwiczenia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób,  
z podziałem na 2-3 osobowe zespoły. Praca zespołowa wyzwala 
aktywność uczniów, sprzyja twórczemu rozwiązywaniu problemów, 
kształtuje umiejętność komunikowania się oraz uczy odpowiedzialności 
za wspólnie podejmowane decyzje. 

Ćwiczenia zamieszczone w programie stanowią propozycję do 
wykorzystania w czasie zajęć. Nauczyciel może dokonać modyfikacji lub 
zaplanować inne ćwiczenia dostosowując ich zakres do potrzeb 
edukacyjnych uczniów. W czasie wykonywania ćwiczeń nauczyciel 
powinien obserwować czynności ucznia, pełnić rolę doradcy  
i konsultanta.  
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Podczas realizacji programu należy zachęcać uczniów do 
samokształcenia, studiowania literatury i czasopism zawodowych oraz 
korzystania z zasobów Internetu. 

Proponuje się następujący podział na realizację poszczególnych 
działów tematycznych: 
 
Lp. Działy tematyczne Liczba godzin
  1. Funkcje socjologii i metody badań socjologicznych   3 
  2. Proces socjalizacji   6 
  3. Zbiorowości społeczne   8 
  4. Współczesne procesy społeczne   4 
  5. Rodzina jako grupa i instytucja społeczna   8 
  6. Kultura    6 
  7. Problemy i kwestie społeczne   9 
  8. Wybrane zagadnienia socjologii zdrowia i choroby   9 
  9. Skutki społeczne choroby i niepełnosprawności   7 
10. Elementy promocji zdrowia  12 

 Razem 72 
 

Podane w tabeli liczby godzin na realizację poszczególnych działów 
mają charakter orientacyjny. Nauczyciel może wprowadzić pewne 
zmiany, mające na celu dostosowanie programu do potrzeb 
edukacyjnych. 
 
Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć 
edukacyjnych uczniów 

Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów powinno odbywać się 
przez cały czas realizacji programu, na podstawie określonych kryteriów. 

Systematyczna kontrola i ocena postępów ucznia umożliwi 
nauczycielowi dostosowanie metod i  środków dydaktycznych do 
możliwości poznawczych ucznia. 

Do sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się 
zastosować: 
– testy osiągnięć szkolnych, 
– obserwację  aktywności  ucznia podczas wykonywania ćwiczeń, 
– sprawdziany pisemne i ustne. 

Stosując ustną formę kontroli należy zwracać uwagę na: wartość 
merytoryczną   wypowiedzi, poprawność terminologiczną oraz kulturę 
językową. 

Sprawdzanie osiągnięć praktycznych może odbywać się na podstawie 
obserwacji czynności uczniów w trakcie wykonywania ćwiczeń. Podczas 
obserwacji pracy uczniów należy zwracać uwagę na: 
– posługiwanie się  terminologią z zakresu socjologii i promocji  zdrowia, 
– współpracę w zespole, 
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– korzystanie z  różnych źródeł informacji, 
– prezentowanie wyników pracy zespołu, 
– samoocenę. 

Na zakończenie realizacji programu proponuje się zastosowanie testu 
pisemnego z zadaniami wielokrotnego wyboru. W ocenie końcowej 
należy uwzględnić wyniki sprawdzianów, aktywność na zajęciach, 
poziom wykonywania ćwiczeń i współpracę w zespole. 
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PSYCHOLOGIA 
 
 
Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:  
− posłużyć się terminologią z zakresu psychologii ogólnej, rozwojowej, 

klinicznej, 
− określić przedmiot i zadania psychologii, 
− wyjaśnić znaczenie wiedzy psychologicznej w pracy terapeuty 

zajęciowego, 
− scharakteryzować  psychologiczne koncepcje człowieka, 
− scharakteryzować metody badawcze stosowane w psychologii, 
− przeprowadzić obserwację i przedstawić jej wyniki, 
− zaplanować i przeprowadzić wywiad, 
− określić rodzaje procesów psychicznych, 
− wyjaśnić znaczenie procesów psychicznych w funkcjonowaniu 

człowieka, 
− określić czynniki wpływające na subiektywny charakter procesów 

psychicznych, 
− wyjaśnić rolę uwagi w ukierunkowywaniu procesów poznawczych, 
− wykazać znaczenie wyobraźni w działalności człowieka, 
− wyjaśnić na czym polega proces podejmowania decyzji, 
− określić źródła emocji, 
− wyjaśnić wpływ uczuć na sprawność i poziom działania, 
− scharakteryzować motywy pobudzające człowieka do działania, 
− określić zasady skutecznego motywowania, 
− wyjaśnić nadrzędną rolę osobowości w regulacji stosunków człowieka 

z otoczeniem, 
− wyjaśnić pojęcie dysonansu poznawczego i określić jego wpływ na 

zachowanie człowieka, 
− scharakteryzować potrzeby psychospołeczne człowieka i ich 

regulacyjną rolę, 
− określić strategie przekazywania informacji mających wpływ na  

postawę człowieka, 
− wyjaśnić pojęcie stresu i stresora, 
− scharakteryzować  fazy stresu psychologicznego, 
− określić czynniki decydujące  o poziomie odporności na stres  oraz 

odporności na działanie stresora, 
− wyjaśnić negatywny i pozytywny wpływ stresu na funkcjonowanie 

człowieka, 
− scharakteryzować mechanizmy obronne osobowości, 
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− określić sposoby radzenia sobie ze stresem, 
− opisać czynniki wpływające na rozwój psychiczny człowieka, 
− scharakteryzować etapy rozwoju człowieka w najważniejszych 

sferach jego funkcjonowania, 
− scharakteryzować zaburzenia w zakresie procesów psychicznych  

i osobowości, 
− scharakteryzować zaburzenia rozwojowe okresu przedszkolnego, 

szkolnego i dorastania, 
− scharakteryzować psychologiczne mechanizmy zaburzeń zdrowia, 
− scharakteryzować wpływ choroby na stan  psychiczny człowieka, 
− określić wpływ błędów jatrogennych na stan zdrowia człowieka, 
− scharakteryzować potrzeby i ocenić stan psychiczny chorego dziecka, 
− rozpoznać problemy w zachowaniu się chorych dzieci, 
− określić bezpośrednie i odległe skutki hospitalizacji dziecka, 
− scharakteryzować zasady udzielania wsparcia emocjonalnego 

choremu dziecku, 
− wykazać różnice pomiędzy pomocą psychologiczną a psychoterapią, 
− wyjaśnić istotę pomagania drugiemu człowiekowi, 
− określić warunki udzielania pomocy, 
− przewidzieć sytuacje trudne występujące w pracy  terapeuty 

zajęciowego, 
− zanalizować przyczyny powstawania konfliktów, 
− scharakteryzować różne strategie rozwiązywania konfliktów, 
− określić czynniki wpływające na powstanie wypalenia zawodowego, 
− scharakteryzować sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, 
− skorzystać z wyników badań naukowych, 
− zadbać o własny rozwój zawodowy. 
 
Materiał nauczania 
 
1. Przedmiot, zadania i metody badań w psychologii 
Przedmiot, działy i zadania psychologii. Znaczenie wiedzy 
psychologicznej w pracy terapeuty zajęciowego. Koncepcje 
psychologiczne człowieka. Metody badawcze stosowane w psychologii  
(obserwacja, testy psychologiczne, eksperyment, wywiad, analiza 
wytworów człowieka). 
 
Ćwiczenia: 
• Opracowywanie kwestionariusza ankiety do przeprowadzania wywiadu 

psychologicznego. 
• Prowadzenie 5-minutowej obserwacji fotograficznej zachowania 

drugiej osoby, w warunkach symulowanych. 
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2. Procesy psychiczne 
Rodzaje i subiektywny charakter procesów psychicznych. 
Charakterystyka procesów poznawczych. Charakterystyka procesów 
emocjonalnych, ich wpływ na zachowanie jednostki oraz możliwości 
kontroli  i modyfikacji emocji. Regulacyjna rola procesów motywacyjnych. 
Charakterystyka procesów wykonawczych. 
 
Ćwiczenia: 
• Określanie czynników mających wpływ na subiektywne 

odzwierciedlanie zjawisk otaczającego świata. 
• Analizowanie czynników mających wpływ na powstawanie złudzeń 

spostrzeżeniowych. 
• Rozpoznawanie i określanie doświadczanych uczuć w warunkach 

symulowanych. 
• Rozpoznawanie rodzaju emocji na podstawie obserwacji wyrazu 

twarzy, postawy ciała i zachowania człowieka. 
 
3. Osobowość 
Teorie osobowości. Osobowość jako centralny system regulacji 
i integracji czynności ludzkich. Składniki osobowości. Pojęcie i cechy 
temperamentu. Potrzeby i działania jako podstawa samoregulacji. 
Kształtowanie i zmiana postaw. Obraz samego siebie – samoocena  
i samoakceptacja. Wzór osobowy terapeuty zajęciowego. Mechanizmy 
obronne osobowości. Pojęcie stresu psychologicznego, jego przyczyny, 
fazy reakcji i sposoby radzenia sobie ze stresem. Czynniki mające wpływ 
na poziom odporności na stresor  i stres. Wpływ stresu na osobowość 
człowieka. 
 
Ćwiczenia: 
• Analizowanie cech osobowości określonej  osoby, na podstawie opisu 

przypadków. 
• Określanie różnic w dokonywaniu samooceny przez osoby  

z zewnętrznym lub wewnętrznym poczuciem kontroli. 
• Dobieranie argumentów w celu przekonania drugiej osoby do 

zachowań prozdrowotnych. 
• Analizowanie najczęściej działających mechanizmów obronnych 

osobowości. 
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4. Podstawy psychologii rozwojowej 
Pojęcie rozwoju. Okresy rozwojowe. Rozwój sfery poznawczej, 
emocjonalnej i społecznej w okresie dzieciństwa. Rozwój mowy. Etapy 
i prawidłowości rozwoju wieku dorastania i wieku młodzieńczego.  
Zmiany  zachodzące w czynnościach poznawczych,  nastawieniu wobec 
świata i wobec siebie w okresie wczesnej i średniej dorosłości.  
Zmiany w procesach psychicznych w okresie późnej dorosłości. Postawy 
wobec faktu starzenia się i starości. 
 
Ćwiczenia 
• Analizowanie różnic w rozwoju dziecka i dorosłego człowieka. 
• Analizowanie postaw społecznych wobec starości, na podstawie 

opisu przypadków. 
 
5. Podstawy psychologii klinicznej 
Pojęcie i zakres psychologii klinicznej. Charakterystyka zaburzeń  
w sferze procesów poznawczych oraz zaburzeń procesów 
emocjonalnych. Zaburzenia osobowości. Zaburzenia okresu 
przedszkolnego dotyczące odżywiania, wydalania, snu, lękowe, 
komunikowania się. Zaburzenia okresu szkolnego: ADHD, specyficzne 
trudności w uczeniu się, tiki, fobie szkolne, zaburzenia zachowania typu 
destrukcyjnego. Zaburzenia okresu dorastania: lękowe i depresje. 
 
Ćwiczenia: 
• Analizowanie różnic istniejących między złudzeniami 

spostrzeżeniowymi a halucynacjami, na podstawie inscenizacji. 
• Rozpoznawanie zaburzeń osobowości na podstawie opisanych 

zachowań. 
 
6. Psychologiczne aspekty choroby i chorowania 
Polietiologiczna koncepcja choroby jako podstawa zrozumienia 
problemów zdrowia i choroby. Psychosomatyczny model rozwoju 
choroby. Psychosomatyczny model zdrowienia. Czynniki mające wpływ 
na stan psychiczny człowieka  chorego. Wpływ choroby na stan 
psychiczny człowieka. Reakcje na chorobę i radzenie sobie z nią.  
Psychologiczne problemy związane z terminalną fazą choroby. 
Znaczenie relacji pacjent-personel dla przebiegu leczenia. Błędy 
jatrogenne i ich konsekwencje. Dziecko w sytuacji choroby – obraz 
własnej choroby w oczach dziecka. Potrzeby i stan psychiczny chorego 
dziecka. Problemy w zachowaniu chorych dzieci. Skutki hospitalizacji 
dzieci. Oddziaływanie na stan psychiczny i  komunikowanie się z chorym 
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dzieckiem. Psychologiczne skutki choroby przewlekłej 
 i niepełnosprawności. 
Ćwiczenia: 
• Analizowanie czynników wpływających na powstanie choroby. 
• Analizowanie zachowań korzystnych i niekorzystnych z punktu 

widzenia radzenia sobie z chorobą. 
 
7. Podstawowe zasady pomocy psychologicznej 
Pomoc psychologiczna a psychoterapia. Modele pomagania i metody 
psychoterapii. Cele, warunki i zasady pomagania. Typy związków 
występujące w relacji pomiędzy pomagającym a osobą wspomaganą.  
Nadopiekuńcza postawa pomagającego i jej konsekwencje. 
Postępowanie w sytuacji kryzysowej. Metody oddziaływań 
terapeutycznych. 
 
Ćwiczenia: 
• Wyrażanie akceptacji zachowania  osoby wspomaganej w sposób 

niewerbalny. 
• Analizowanie skutków nadopiekuńczej postawy pomagającego, na 

podstawie opisu przypadków.  
• Stosowanie technik obniżających napięcie emocjonalne. 
• Rozpoznawanie własnych umiejętności pomagania, na podstawie 

zainscenizowanych sytuacji. 
 
8. Trudne sytuacje w pracy terapeuty zajęciowego 
Rodzaje trudnych sytuacji: sytuacje zagrożenia, deprywacji, 
przeciążenia,  konfliktowe. Źródła, pozytywne funkcje i cechy konfliktu. 
Negatywne skutki konfliktu. Rodzaje sytuacji konfliktowych:  
konflikty indywidualne, interpersonalne, międzygrupowe. Style  działania 
w sytuacji konfliktu. Strategie i techniki rozwiązywania konfliktu. Etapy 
negocjacji. 
 
Ćwiczenia: 
• Określenie konfliktów interpersonalnych mogących występować  

w pracy terapeuty zajęciowego. 
• Analizowanie własnych zachowań w symulowanych sytuacjach 

konfliktowych. 
• Rozwiązywanie konfliktu z zastosowaniem strategii kompromisu, 

unikania i współpracy. 
• Prowadzenie  negocjacji  w celu rozwiązania konfliktu, w symulowanej 

sytuacji.   
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9. Zespół wypalenia zawodowego 
Pojęcie, przyczyny i fazy zespołu wypalenia zawodowego. 
Konsekwencje zespołu wypalenia zawodowego. Zapobieganie wypaleniu 
zawodowemu. 
 
Ćwiczenia: 
• Rozpoznawanie czynników sprzyjających wypaleniu zawodowemu, na 

podstawie opisu sytuacji. 
• Dobieranie sposobów przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. 
 
Środki dydaktyczne 
Encyklopedie specjalistyczne. 
Słowniki pojęć z dziedziny psychologii. 
Filmy dydaktyczne z dziedziny psychologii. 
Materiały i pomoce dydaktyczne : tabele, wykresy, schematy. 
Narzędzia badawcze: kwestionariusz ankiety, kwestionariusz wywiadu. 
Scenariusze ćwiczeń. 
Opisy przypadków. 
Czasopisma branżowe. 
 

Uwagi o realizacji 
Program przedmiotu  integruje treści dotyczące różnych dziedzin 

psychologii: poznawczej, osobowości, rozwojowej i klinicznej. Wiedza 
z zakresu psychologii stanowi teoretyczną podstawę do realizacji 
programów przedmiotów zawodowych.   

Celem realizacji programu jest kształtowanie umiejętności 
psychologicznych i społecznych niezbędnych w pracy terapeuty 
zajęciowego. Podczas realizacji programu szczególną uwagę należy 
zwrócić na przygotowanie uczniów do: obserwowania i opisywania 
zachowań podopiecznych, rozpoznawania ich potrzeb i problemów, 
oceny ich możliwości, komunikowania się z nimi, motywowania do 
podejmowania działań, respektowania odrębności i autonomii 
podopiecznych, udzielania pomocy psychologicznej,  radzenia sobie ze 
stresem i rozwijania zainteresowań zawodem. Program powinien być 
realizowany  w korelacji z przedmiotami: Socjologia i Pedagogika.    

Osiągnięcie zamierzonych celów kształcenia wymaga stosowania 
różnych metod nauczania: wykładu, dyskusji dydaktycznej, metody 
przypadków, burzy mózgów, gier dydaktycznych, metody inscenizacji 
i ćwiczeń. Wskazane jest wzbogacanie zajęć prezentacją filmów 
dydaktycznych zawierających treści dotyczące różnych form treningów 
umiejętności społecznych. 



 
 

20

Zajęcia prowadzone metodą ćwiczeń powinny odbywać się  
w grupach do 15 – tu osób, z podziałem na 2-3 osobowe zespoły, 
w pracowni umiejętności społecznych. Podczas zajęć należy 
aktywizować uczniów i korzystać z ich doświadczenia. Zajęcia powinny 
być realizowane w atmosferze zaufania, otwartości i partnerstwa, 
atmosferze która wyzwala aktywność uczniów, sprzyja wzajemnemu 
zrozumieniu oraz konstruktywnemu rozwiązywaniu problemów. 

Proponuje się następujący podział godzin na realizację działów 
tematycznych:  

 
 

Lp. Działy tematyczne
 

Orientacyjna 
liczba godzin 

1. Przedmiot, zadania i metody badań w psychologii     8 
2. Procesy psychiczne    12 
3. Osobowość   14 
4. Podstawy psychologii rozwojowej   30 
5. Podstawy psychologii klinicznej   16 
6. Psychologiczne aspekty choroby i chorowania   14 
7. Podstawowe zasady pomocy psychologicznej     6 
8. Trudne sytuacje w pracy terapeuty zajęciowego     5 
9. Zespół wypalenia zawodowego     3 

Razem 108 
 

Podana w tabeli liczba godzin na realizację poszczególnych działów 
ma charakter orientacyjny. Nauczyciel może wprowadzać pewne zmiany 
w celu dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych.  

 
Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć 
edukacyjnych ucznia 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy prowadzić 
systematycznie, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania 
powinny uwzględniać poziom wiadomości oraz zakres opanowania przez 
uczniów umiejętności wynikających ze szczegółowych celów kształcenia. 
Ocenienie powinno uświadamiać uczniom poziom ich osiągnięć  
w odniesieniu do wymagań edukacyjnych, motywować do samodzielnej 
pracy i samooceny. 

Osiągnięcia uczniów proponuje się oceniać na podstawie: 
− sprawdzianów ustnych i pisemnych, 
− testów osiągnięć szkolnych, 
− obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń. 
     Podczas kontroli i oceny  osiągnięć uczniów w formie ustnej należy 
oceniać umiejętności operowania zdobytą wiedzą, zwracać uwagę na 
merytoryczną jakość wypowiedzi, oraz poprawność wnioskowania. 
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Umiejętności praktyczne proponuje się sprawdzić poprzez obserwację 
zachowania ucznia podczas wykonywanych ćwiczeń. Podczas 
obserwacji należy zwrócić uwagę na: 
− aktywność na zajęciach, 
− umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, 
− umiejętność współpracy w grupie,  
− umiejętność prezentowania wyników pracy indywidualnej oraz 

grupowej,  
− umiejętność samooceny. 

W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich metod 
sprawdzania osiągnięć szkolnych ucznia stosowanych przez 
nauczyciela. 
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PEDAGOGIKA 

 
Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
− posłużyć się terminologią z zakresu pedagogiki ogólnej, 
− określić przedmiot i podmiot zainteresowań pedagogiki, 
− określić cele i zakres pedagogiki, 
− scharakteryzować metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane 

w pedagogice, 
− określić pojęcie wychowania i jego cechy, 
− scharakteryzować teorie i metody wychowania, 
− określić przedmiot i zadania dydaktyki, 
− określić cele procesu kształcenia, 
− określić zasady i metody nauczania, 
− scharakteryzować środki dydaktyczne, 
− określić przyczyny niepowodzeń szkolnych, 
− posłużyć się terminologią z zakresu pedagogiki specjalnej, 
− określić przedmiot i zakres pedagogiki specjalnej, 
− scharakteryzować subdyscypliny pedagogiki specjalnej, 
− określić etiologię niepełnosprawności intelektualnej, 
− scharakteryzować stopnie niepełnosprawności intelektualnej, 
− określić przyczyny uszkodzeń narządu wzroku, 
− scharakteryzować stopnie niepełnosprawności wzrokowej, 
− określić etiologię wad słuchu, 
− scharakteryzować stopnie ubytku słuchu, 
− scharakteryzować problemy osób niesłyszących i niedosłyszących,  
− sklasyfikować uszkodzenia narządu ruchu, 
− scharakteryzować stan psychiczny i sytuację społeczną dzieci 

przewlekle chorych i niepełnosprawnych, 
− określić cele wychowania i nauczania osób niepełnosprawnych, 
− zorganizować czas wolny osobom niepełnosprawnym, 
− określić założenia systemu kształcenia specjalnego, 
− scharakteryzować metody stosowane w nauczaniu i wychowaniu 

osób niepełnosprawnych, 
− scharakteryzować metody wspomagające pracę z osobami  

niepełnosprawnymi, 
− określić sposoby komunikowania się z osobą niepełnosprawną, 
− rozpoznać potrzeby i problemy podopiecznego, 
− określić cele terapeutyczne, 
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− określić cechy dobrego planu, 
− skonstruować scenariusz, konspekt, harmonogram zajęć  

terapeutycznych, 
− udokumentować działania terapeutyczne. 
 
Materiał nauczania 
 
1. Przedmiot i zakres pedagogiki 
Przedmiot i podmiot pedagogiki. Cele i zakres  pedagogiki. Pedagogika 
ogólna, pedagogiki szczegółowe. Metody, techniki i narzędzia badawcze 
stosowane w pedagogice.  
 
Ćwiczenia: 
• Formułowanie  celów nauczania i wychowania. 
• Analizowanie stosowanych w pedagogice metod i technik 

badawczych. 
 
2. Proces wychowania i nauczania 
Pojęcie wychowania i jego cechy. Teorie i metody wychowania. Szkoła 
i otoczenie jako środowisko wychowawcze. Przedmiot i zadania 
dydaktyki. Cele procesu kształcenia. Zasady i metody nauczania. Środki 
dydaktyczne. Niepowodzenia szkolne. Metody kontroli i oceny. 
 
Ćwiczenia: 
• Analizowanie zasad nauczania polisensorycznego i ocenianie jego   

efektywności w procesie uczenia się. 
• Klasyfikowanie metod nauczania i środków dydaktycznych. 
 
3. Przedmiot i zakres pedagogiki specjalnej 
Pedagogika specjalna jako nauka teoretyczna i praktyczna. Przedmiot 
zainteresowań i zakres pedagogiki specjalnej. Definicje pojęć: norma, 
normalność, niepełnosprawność, upośledzenie, kalectwo, inwalidztwo, 
kompensacja, rewalidacja, resocjalizacja, rehabilitacja, terapia. 
Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Etiologia niepełnosprawności 
intelektualnej. Klasyfikacja stopni niepełnosprawności intelektualnej. 
Charakterystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przyczyny 
uszkodzeń narządu wzroku. Stopnie niepełnosprawności wzrokowej. 
Charakterystyka osób niewidomych i niedowidzących. Etiologia wad 
słuchu. Stopnie ubytku słuchu. Charakterystyka osób niesłyszących 
i niedosłyszących. Charakterystyka dziecka przewlekle chorego oraz 
klasyfikacja uszkodzeń narządu ruchu. Stan psychiczny i sytuacja  
społeczna dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Cele 
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wychowania i nauczania osób niepełnosprawnych. Organizacja czasu 
wolnego osób niepełnosprawnych. 
 
Ćwiczenia: 
• Sporządzenie katalogu zasad stosowanych w wychowaniu 

i nauczaniu osób niepełnosprawnych. 
• Analizowanie podmiotów zainteresowania oligofrenopedagogiki, 

surdopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki terapeutycznej. 
 
4. Metody edukacji w pedagogice specjalnej 
System kształcenia specjalnego w Polsce. Metody wychowania  
i nauczania stosowane w kształceniu specjalnym. Metody 
wspomagające pracę z osobami niepełnosprawnymi. Edukacja osób 
niewidomych i słabowidzących. Edukacja osób niesłyszących  
i słabosłyszących. Edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie. 
Edukacja osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo. Formy 
komunikacji z osobą niepełnosprawną. 
 
Ćwiczenia: 
• Opracowywanie scenariusza zajęć z wykorzystaniem przykładowych 
ćwiczeń stosowanych w Metodzie Ruchu Rozwijającego  
W. Scherborne. 

• Wykazywanie różnic w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu lekkim, znacznym, umiarkowanym i głębokim. 

 
5. Planowanie pracy terapeutycznej 
Diagnoza pedagogiczna. Cele terapeutyczne. Działania terapeutyczne. 
Cechy dobrego planu. Scenariusz, konspekt, harmonogram. 
Dokumentowanie działalności terapeutycznej. Ocena  skuteczności 
prowadzonych działań terapeutycznych.  
 
Ćwiczenia: 
• Formułowanie celów terapii zajęciowej prowadzonej z osobami 

niepełnosprawnymi intelektualnie. 
• Planowanie działań terapeutycznych z zakresu terapii indywidualnej 

lub grupowej.  
• Opracowywanie planu udzielania pomocy podopiecznemu, na 

podstawie  opisu przypadku. 
• Opracowywanie scenariusza zajęć terapeutycznych. 
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Środki dydaktyczne 
Foliogramy: klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej, proces 
edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, stopnie ubytku słuchu. 
Filmy dydaktyczne dotyczące prowadzenia zajęć terapeutycznych. 
Czasopisma specjalistyczne, artykuły prasowe. 
Kwestionariusz wywiadu z podopiecznym. 
Konspekty zajęć terapeutycznych. 
Dokumentacja podopiecznego. 
 
Uwagi o realizacji 

Program nauczania przedmiotu zawiera treści dotyczące pedagogiki 
ogólnej oraz pedagogiki specjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem 
charakterystyki różnych kategorii niepełnosprawności oraz systemu 
kształcenia specjalnego.  

Celem realizacji programu nauczania przedmiotu jest zapoznanie 
uczniów z podstawowymi pojęciami z zakresu pedagogiki,  
z przyczynami, objawami i skutkami niepełnosprawności oraz  
z metodami i zasadami nauczania i wychowania osób ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Wiedza  z tego zakresu stanowi podstawę do 
prawidłowego planowania i wykonywania zadań  terapeutycznych. 

Program należy realizować w korelacji z przedmiotami: Psychologia, 
Socjologia, Rehabilitacja oraz Terapia zajęciowa.  

Treści programowe powinny być realizowane metodą: wykładu 
informacyjnego, dyskusji dydaktycznej, metody przypadków, burzy 
mózgów, ćwiczeń, metody projektów. Szczególnie przydatna w procesie 
nauczania jest metoda projektów. Tematy projektów powinny dotyczyć 
opracowywania scenariuszy zajęć terapeutycznych prowadzonych 
indywidualnie i grupowo oraz projektowania prezentacji multimedialnych. 
Zajęcia powinny być prowadzone, w 15 osobowych grupach, w pracowni 
umiejętności społecznych wyposażonej w urządzenia audiowizualne, 
rzutniki multimedialne. 

 Podczas zajęć uczniowie powinni mieć możliwość korzystania  
z materiałów źródłowych, czasopism specjalistycznych, przykładowej 
dokumentacji podopiecznego.  

Zaleca się organizowanie wycieczek dydaktycznych do placówek 
pomocy społecznej oraz placówek edukacyjnych i terapeutycznych 
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 
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Proponuje się następujący podział godzin na realizację 

poszczególnych działów tematycznych: 
 

Lp. Działy tematyczne Orientacyjna 
liczba godzin 

1. Przedmiot i zakres pedagogiki  6 
2. Proces wychowania i nauczania 12 
3. Przedmiot i zakres pedagogiki specjalnej 20 
4. Metody edukacji w pedagogice specjalnej 20 
5. Planowanie pracy terapeutycznej 14 

                                                       Razem 72 
 

Podane w tabeli liczby godzin na realizację poszczególnych działów 
mają charakter orientacyjny. Nauczyciel może wprowadzić pewne 
zmiany, mające na celu dostosowanie programu do potrzeb 
edukacyjnych. 
 
Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć 
edukacyjnych ucznia 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy prowadzić 
systematycznie, na podstawie określonych kryteriów.  

Systematyczne sprawdzanie i ocenianie dostarcza nauczycielowi 
informacji o efektach jego pracy, o postępach ucznia w nauce oraz 
ułatwia zaplanowanie procesu kształcenia. 

Ocena osiągnięć edukacyjnych powinna aktywizować i mobilizować 
do pracy zarówno nauczyciela jak i ucznia. Proces oceniania powinien 
obejmować: 
− diagnozę stanu wiedzy i umiejętności pod kątem założonych celów 

kształcenia, 
− identyfikowanie postępów uczniów w toku realizacji treści kształcenia 

oraz rozpoznawanie trudności w osiąganiu założonych celów 
kształcenia. 
Osiągnięcia szkolne uczniów proponuje się oceniać na podstawie: 

− sprawdzianów ustnych, 
− sprawdzianów pisemnych, 
− testów osiągnięć szkolnych, 
− obserwacji czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń, 
− wykonanych projektów. 

Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów w formie ustnej należy 
zwracać uwagę na merytoryczną jakość wypowiedzi, poprawne 
stosowanie pojęć i poprawność wnioskowania. 
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Umiejętności praktyczne należy sprawdzać przez obserwację pracy 
ucznia podczas wykonywania ćwiczeń. Podczas obserwacji ucznia 
należy zwrócić uwagę na: 
− umiejętność współpracy w grupie i aktywność na zajęciach,    
− umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, 
− umiejętność samooceny. 

Prace projektowe powinny być oceniane na etapie planowania, 
realizacji i prezentacji wykonanego projektu. 

W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich metod 
sprawdzania wiedzy i umiejętności stosowanych przez nauczyciela. 
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ANATOMIA I FIZJOLOGIA 
 
Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
– posłużyć się terminologią z zakresu anatomii i fizjologii, 
– wyjaśnić budowę komórek i tkanek, 
– scharakteryzować rozwój prenatalny człowieka, 
– scharakteryzować poszczególne okresy życia człowieka po 

urodzeniu, 
– określić różnice anatomiczne związane z wiekiem, wzrastaniem i płcią 

oraz konstytucjonalne różnice budowy ciała, 
– opisać plan budowy ciała ludzkiego, 
– scharakteryzować budowę i czynność układu narządów ruchu, 
– scharakteryzować budowę i czynność układu nerwowego, 
– scharakteryzować budowę i czynność układu krążenia,  
– wyjaśnić rolę krwi w organizmie człowieka, 
– wyjaśnić rolę układu chłonnego w organizmie, 
– scharakteryzować budowę i czynność układu oddechowego, 
– scharakteryzować budowę i czynność układu trawiennego, 
– scharakteryzować budowę i czynność układu moczowego, 
– scharakteryzować budowę i czynność układu narządów płciowych, 
– wyjaśnić wpływ hormonów na funkcjonowanie organizmu, 
– wyjaśnić znaczenie narządów zmysłów dla organizmu człowieka, 
– wyjaśnić funkcje skóry w organizmie człowieka, 
– wyjaśnić mechanizm podstawowych procesów fizjologicznych 

zachodzących w organizmie, 
– wyjaśnić zależność pomiędzy wysiłkiem fizycznym a czynnością 

narządów i układów. 
 

Materiał nauczania 
 
1. Wiadomości wstępne  
Miejsce anatomii i fizjologii wśród nauk przyrodniczych. Działy anatomii. 
Podstawowe pojęcia - anatomia, fizjologia, narząd, układ. Budowa  
i czynność komórki. Rozwój osobniczy człowieka. Rodzaje i funkcje 
tkanek. Postać człowieka jako całości.  
 
2. Układ narządów ruchu 
Funkcje szkieletu. Tkanka łączna szkieletowa. Budowa ogólna kości 
- właściwości fizyczne, skład chemiczny kości, kształt kości, budowa 
wewnętrzna kości. Okostna. Szpik kostny. Rodzaje połączeń kości. 
Stawy - składniki stawu, rodzaje stawów. Kości obręczy kończyny górnej 
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i części wolnej kończyny. Połączenia kości kończyny górnej. Kości 
obręczy kończyny dolnej i części wolnej kończyny. Połączenia kości 
kończyny dolnej. Kręgosłup - charakterystyka kręgów, połączenia  
w obrębie kręgosłupa, czynność kręgosłupa. Kości klatki piersiowej  
- żebra, mostek i ich połączenia. Czaszka - kości części mózgowej  
i trzewnej czaszki, połączenia kości czaszki.  
Rodzaje tkanki mięśniowej. Ogólna charakterystyka mięśni. Budowa 
makroskopowa i mikroskopowa mięśni szkieletowych. Czynność mięśni 
poprzecznie - prążkowanych. Grupy mięśniowe w poszczególnych 
okolicach ciała - mięśnie głowy i szyi, mięśnie klatki piersiowej, mięśnie 
brzucha, mięśnie grzbietu, mięśnie kończyny górnej i dolnej. Czynność 
poszczególnych grup mięśniowych.  
 
Ćwiczenia:  
• Analizowanie budowy, położenia i połączeń kości czaszki na modelu 

czaszki człowieka. 
• Analizowanie budowy, położenia i połączeń kości kończyny górnej  

i dolnej, na  modelu szkieletu człowieka. 
• Analizowanie zakresu ruchów w poszczególnych stawach kończyny 

górnej i dolnej. 
• Analizowanie budowy, położenia i połączeń kości klatki piersiowej na 

modelu szkieletu człowieka. 
• Analizowanie budowy kręgosłupa na podstawie modelu szkieletu 

człowieka. 
• Analizowanie położenia  mięśni głowy i szyi, na modelu muskulatury 

człowieka. 
• Analizowanie położenia  mięśni kończyny górnej i dolnej, na modelu 

muskulatury człowieka. 
• Analizowanie położenia  mięśni  klatki piersiowej, brzucha  i grzbietu 

na modelu muskulatury człowieka. 
 
3. Układ nerwowy 
Rola układu nerwowego. Tkanki układu nerwowego. Podział układu 
nerwowego. Układ nerwowy ośrodkowy - budowa mózgowia i rdzenia 
kręgowego. Czynność ośrodkowego układu nerwowego. Opony 
mózgowia i rdzenia kręgowego. Układ nerwowy obwodowy - nerwy 
czaszkowe, nerwy rdzeniowe. Układ nerwowy autonomiczny - część 
współczulna i przywspółczulna. Czynność autonomicznego układu 
nerwowego. Układ nerwowy somatyczny. Czynność układu nerwowego 
somatycznego. 
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Ćwiczenia: 
• Analizowanie budowy mózgowia i rdzenia kręgowego, korzystając  

z modeli, tablic i atlasów anatomicznych oraz programów 
komputerowych. 

• Analizowanie budowy układu nerwowego obwodowego, na podstawie  
modeli, tablic i atlasów anatomicznych. 

 
4. Układ krążenia 
Funkcje układu krążenia. Narządy tworzące układ krążenia. Serce  
- budowa ścian serca, wnętrze serca, układ przewodzący serca, 
naczynia wieńcowe, osierdzie.  Fizjologia pracy serca.  Rodzaje naczyń 
krwionośnych.  Zadania krwioobiegu dużego i krwioobiegu małego. 
Układ naczyń tętniczych i żylnych krwioobiegu dużego i krwioobiegu 
małego. Mechanizmy regulujące krążenie krwi. Ciśnienie krwi. Tętno. 
Funkcje krwi. Narządy krwiotwórcze. Elementy morfotyczne krwi. Osocze 
krwi. Krzepnięcie krwi. Grupy krwi i czynnik Rh. 
 
Ćwiczenia: 
• Analizowanie budowy serca przedstawionego na modelu, tablicach,  
• w programach komputerowych. 
• Analizowanie przebiegu naczyń krwionośnych, przedstawionych na 

tablicach, w atlasach anatomicznych, programach komputerowych. 
• Dokonywanie pomiaru tętna i określanie cech tętna. 
• Dokonywanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. 
• Analizowanie wyników badania morfologicznego krwi. 
 
5. Układ chłonny 
Funkcje układu chłonnego. Narządy tworzące układ chłonny. Naczynia 
chłonne – rodzaje, przebieg naczyń chłonnych. Skład chłonki. Węzły 
chłonne – budowa, rozmieszczenie. Śledziona – położenie śledziony, 
budowa i czynność śledziony.  
 
6. Układ oddechowy  
Rola układu oddechowego. Narządy wchodzące w skład układu 
oddechowego. Drogi oddechowe – rola, budowa, położenie. Płuca  
- położenie, budowa płuc, opłucna. Czynność układu oddechowego  
- oddychanie zewnętrzne i wewnętrzne. Mechanizmy regulujące 
oddychanie.  
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Ćwiczenia: 
• Analizowanie budowy dróg oddechowych przedstawionych na 

modelach, tablicach,  w atlasach anatomicznych, programach 
komputerowych. 

• Analizowanie budowy płuc w oparciu o modele, tablice, atlasy 
anatomiczne, programy komputerowe. 

• Mierzenie ilości oddechów. 
 
7. Układ trawienny  
Funkcje układu trawiennego. Narządy tworzące układ trawienny.  
Budowa przewodu pokarmowego - jamy ustnej, gardła i przełyku, 
dwunastnicy, jelita cienkiego i grubego. Procesy trawienne zachodzące 
w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego. Trzustka  
- budowa, czynność zewnątrzwydzielnicza.  Wątroba - budowa, 
czynność wątroby. Metabolizm. Przemiana białek, węglowodanów  
i tłuszczów. Gospodarka wodno - elektrolitowa organizmu. 
Mikroelementy. Witaminy. Zapotrzebowanie ustroju na poszczególne 
składniki pokarmowe. Bilans energetyczny, zapotrzebowanie na energię. 
Podstawowa przemiana materii. Termoregulacja.  
 
Ćwiczenia: 
• Analizowanie budowy układu trawiennego w oparciu o modele, tablice, 

atlasy anatomiczne, programy komputerowe. 
• Analizowanie procesów trawiennych zachodzących w poszczególnych 

odcinkach przewodu pokarmowego. 
 
8. Układ moczowy 
Rola układu moczowego. Narządy tworzące układ moczowy. Budowa 
makroskopowa i mikroskopowa nerek. Wytwarzanie moczu. Skład 
moczu. Mechanizmy regulujące powstawanie moczu. Budowa  
i czynność dróg moczowych. Wydalanie moczu.  
 
Ćwiczenia: 
• Analizowanie budowy nerki w oparciu o modele, tablice, atlasy 

anatomiczne, programy komputerowe. 
• Analizowanie budowy  dróg moczowych w oparciu o modele, tablice, 

atlasy anatomiczne, programy komputerowe. 
• Analizowanie wyników badania ogólnego moczu. 
 
9. Układ płciowy 
Rola układu płciowego. Narządy płciowe żeńskie – jajniki, jajowody, 
macica, pochwa, srom niewieści. Cykl jajnikowy. Cykl miesiączkowy. 
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Zapłodnienie. Ciąża. Poród. Narządy płciowe męskie – jądra, moszna, 
najądrza, nasieniowody, pęcherzyki nasienne, gruczoł krokowy, prącie.  
 
Ćwiczenia: 
• Analizowanie budowy układu płciowego żeńskiego w oparciu 

o modele, tablice, atlasy anatomiczne, programy komputerowe. 
• Analizowanie budowy układu płciowego męskiego, w oparciu  

o modele, tablice, atlasy anatomiczne, programy komputerowe. 
 

10. Gruczoły dokrewne  
Rodzaje hormonów. Gruczoły dokrewne – budowa, położenie. Czynność 
wydzielnicza gruczołów dokrewnych. Wpływ hormonów na 
funkcjonowanie organizmu.  
 
11. Układ narządów zmysłów. Powłoka wspólna 
Rola narządów zmysłów. Budowa i czynność narządów czucia 
powierzchownego i głębokiego, narządu smaku, powonienia, narządu 
przedsionkowo-ślimakowego, wzroku. Funkcje skóry. Budowa skóry. 
Twory nabłonkowe skóry.  
 
12. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego 
Wpływ wysiłku fizycznego na czynność narządów i układów. Wydolność 
fizyczna człowieka. Fizjologiczne następstwa bezczynności ruchowej. 
Znaczenie aktywności ruchowej w zapobieganiu chorobom 
cywilizacyjnym. 
 
Środki dydaktyczne 
Modele układów i narządów. 
Plansze anatomiczne. 
Foliogramy dotyczące budowy i funkcjonowania organizmu człowieka. 
Programy komputerowe z zakresu anatomii. 
Atlasy anatomiczne, albumy. 
Filmy dydaktyczne z zakresu anatomii i fizjologii. 
Radiogramy. 
Wydruki badań laboratoryjnych krwi. 
Materiały drukowane (ryciny) do ćwiczeń. 
 
Uwagi o realizacji 

Program przedmiotu Anatomia i fizjologia stanowi podbudowę do 
realizacji programów: Patologii z klinicznym zarysem chorób, 
Rehabilitacji, Psychologii, Pedagogiki, Socjologii, Terapii zajęciowej oraz 
Zajęć praktycznych. Obejmuje wiadomości i umiejętności dotyczące 
budowy i czynności narządów i układów w organizmie człowieka.  
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Celem realizacji programu jest zapoznanie ucznia z funkcjonowaniem 
organizmu człowieka oraz  wykazanie wzajemnych powiązań  
i zależności morfologicznych oraz czynnościowych między 
poszczególnymi układami i narządami. Treści nauczania zostały dobrane 
tak, aby uczeń nabywając umiejętności dotyczące budowy  
i funkcjonowania organizmu w zdrowiu, mógł postrzegać organizm jako 
jedność psychosomatyczną. 

Realizując program szczególną uwagę należy zwrócić na budowę 
i czynności narządów ruchu, układu nerwowego, układu krążenia oraz na 
zależności w ich funkcjonowaniu. Ważne jest opanowanie przez uczniów 
podstawowej wiedzy na temat fizjologii wysiłku fizycznego. Wiedza ta 
niezbędna  jest terapeucie zajęciowemu  do oceny zdolności pacjenta do 
wysiłku i przewidywania konsekwencji przekroczenia bezpiecznego 
progu obciążenia wysiłkiem fizycznym.  

Treści programowe dotyczące wyżej wymienionych zagadnień 
powinny być realizowane w sposób przystępny dla ucznia. Nauczyciel 
powinien wskazywać obszary działalności zawodowej terapeuty, 
w których wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności jest niezbędne.  

Treści dotyczące pozostałych układów i narządów proponuje się 
ograniczyć do najważniejszych zagadnień z zakresu topografii, ogólnej 
budowy i czynności organizmu człowieka. 

W procesie nauczania- uczenia się zaleca się stosowanie metod, 
które umożliwią uczniowi osiągnięcie założonych celów kształcenia, 
przygotują ucznia do logicznego myślenia, aktywnego udziału 
w rozwiązywaniu określonych zadań i problemów, stosowania 
w praktyce nabytych umiejętności. Preferowanymi metodami powinny 
być: wykład informacyjny, problemowy, konwersatoryjny, dyskusja 
dydaktyczna, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia przedmiotowe.  

Warunkiem osiągnięcia założonych celów edukacyjnych jest także   
systematyczność w uczeniu się, rozwijanie zainteresowania uczniów 
tematyką realizowanego programu, wdrażanie do samokształcenia, do 
korzystania z dostępnej literatury i innych źródeł informacji oraz 
korzystanie różnych pomocy i materiałów dydaktycznych.   

Proponuje się prowadzenie zajęć w formie pracy zespołowej, 
grupowej i indywidualnej. Zamieszczone w programie ćwiczenia ułatwią 
uczniom zrozumienie realizowanych treści, pozwolą na indywidualizację 
procesu nauczania, efektywniejsze wykorzystanie pomocy 
dydaktycznych. Tematy ćwiczeń są propozycją, którą nauczyciel może 
wykorzystać w czasie zajęć lub opracować inne. Ćwiczenia powinny być 
prowadzone w grupach liczących do 15 osób, w odpowiednio 
wyposażonej  pracowni  anatomicznej.  

W trakcie realizacji programu należy zwrócić uwagę na kształtowanie 
następujących postaw: 
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– odpowiedzialność za zdrowie i życie człowieka, 
– przestrzeganie zdrowego stylu życia, 
– wrażliwość wobec ludzi potrzebujących pomocy, 
– systematyczność w dążeniu do podnoszenia kwalifikacji i aktualizacji 

wiedzy. 
Proponuje się następujący podział godzin na realizację 

poszczególnych działów tematycznych: 
 

Lp. Działy tematyczne Orientacyjna 
liczba godzin 

  1. Wiadomości wstępne  5 
  2. Układ narządów ruchu 10 
  3. Układ nerwowy 10 
  4. Układ krążenia   9 
  5. Układ chłonny   2 
  6. Układ oddechowy   5 
  7. Układ trawienny   5 
  8. Układ moczowy    4 
  9. Układ płciowy   4 
10. Gruczoły dokrewne   4 
11. Układ narządów zmysłów. Powłoka wspólna   5 
12. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego   9 

Razem 72 
 

Podane w tabeli liczby godzin na realizację poszczególnych działów 
mają charakter orientacyjny. Nauczyciel może wprowadzić pewne 
zmiany, mające na celu dostosowanie programu do potrzeb 
edukacyjnych. 
 
Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć 
edukacyjnych ucznia 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się 
przez cały czas realizacji programu, na podstawie określonych kryteriów. 
Systematyczna ocena dostarczy nauczycielowi informacji o zakresie  
i poziomie opanowania umiejętności określonych w celach kształcenia 
oraz umożliwi zaplanowanie procesu kształcenia i skuteczne kierowanie 
przebiegiem uczenia się. Ocenianie powinno uświadomić uczniom 
poziom ich osiągnięć w odniesieniu do wymagań edukacyjnych, 
motywować do samodzielnej pracy i samooceny.  

Dokonując oceny nauczyciel powinien zwrócić uwagę na: 
– posługiwanie się pojęciami z zakresu anatomii i fizjologii, 

patofizjologii, 
– opisywanie budowy i funkcji poszczególnych układów i narządów, 
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– dostrzeganie zależności między zachodzącymi w organizmie 
procesami fizjologicznymi. 
Osiągnięcia uczniów proponuje się oceniać na podstawie:  

– sprawdzianów ustnych,  
– sprawdzianów pisemnych,  
– testów dydaktycznych, 
– obserwacji czynności ucznia w trakcie wykonywania ćwiczeń. 

W ocenie końcowej osiągnięć ucznia należy uwzględnić wyniki 
wszystkich metod sprawdzania stosowanych przez nauczyciela. 
 
Literatura 
Aleksandrowicz R.: Mały atlas anatomiczny. PZWL, Warszawa 2004 
Feneis H.: Ilustrowany słownik międzynarodowego mianownictwa 
anatomicznego. PZWL, Warszawa 1986 
Gołąb B., Traczyk W.: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa 
1997 
Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, 
Warszawa 2004 
Sokołowska – Pituchowa J.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa 
2000. 
Sylwanowicz W.: Mały atlas anatomiczny. PZWL, Warszawa 1990 
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Wykaz literatury należy aktualizować w miarę ukazywania się nowych 
pozycji wydawniczych. 
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PATOLOGIA Z KLINICZNYM ZARYSEM CHORÓB 
 
Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
– posłużyć się terminologią z zakresu patologii, 
– wyjaśnić pojęcia zdrowia i choroby, 
– scharakteryzować czynniki chorobotwórcze, 
– dokonać klasyfikacji chorób według określonych kryteriów, 
– scharakteryzować przebieg i objawy choroby, 
– określić ogólne zasady leczenia chorób, 
– wyjaśnić proces starzenia się ustroju i zjawisko śmierci, 
– scharakteryzować procesy nowotworowe, 
– scharakteryzować nieurazowe choroby narządu ruchu,  
– scharakteryzować zaburzenia w krążeniu krwi,  
– scharakteryzować choroby układu oddechowego, 
– scharakteryzować schorzenia układu trawiennego, 
– dokonać  analizy zaburzeń przemiany materii, 
– dokonać analizy zaburzeń w funkcjonowaniu gruczołów dokrewnych, 
– scharakteryzować choroby nerek i dróg moczowych, 
– scharakteryzować przebieg  chorób układu nerwowego, 
– scharakteryzować przebieg chorób narządów zmysłów, 
– dokonać analizy  zaburzeń psychicznych, 
– zgromadzić informacje o rodzaju, przebiegu i rokowaniu choroby 

pacjenta, 
– rozpoznać zmiany w stanie zdrowia pacjenta, 
– udzielić pierwszej pomocy w stanie zagrożenia zdrowotnego. 
 
Materiał nauczania 
 
1. Podstawowe pojęcia, stany i procesy patologiczne 
Pojęcie zdrowia i choroby. Czynniki chorobotwórcze zewnętrzne  
i wewnętrzne. Etiologia i patogeneza. Klasyfikacja chorób. Przebieg, 
objawy, zejście choroby. Leczenie chorób. Starzenie się ustroju. Śmierć 
człowieka i jej znamiona. 
 
2. Nowotwory 
Definicja nowotworu. Zaburzenia zróżnicowania komórkowego  
- metaplazja, dysplazja, anaplazja. Czynniki kancerogenne. Stany 
przedrakowe. Klasyfikacja nowotworów. Nowotwory łagodne. Nowotwory 
złośliwe. Przebieg choroby nowotworowej. Szerzenie się nowotworów  
w ustroju. Metody leczenia nowotworów. Zapobieganie nowotworom. 
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3. Nieurazowe choroby narządów  ruchu 
Choroby stawów - reumatoidalne zapalenie stawów, choroba 
reumatyczna, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Inne 
kolagenozy dotyczące stawów - choroba zwyrodnieniowa stawów, dna 
moczanowa, zapalenie tkanek okołostawowych. Choroby kości  
- osteoporoza. Przyczyny, następstwa, objawy, leczenie chorób układu 
narządów ruchu. 
  
Ćwiczenia: 
• Analizowanie zaburzeń w funkcjonowaniu układu narządów ruchu 

i określanie ich przyczyn, na podstawie opisów przypadków. 
• Analizowanie przebiegu choroby reumatycznej, na podstawie opisu 

przypadków. 
• Rozpoznawanie  dolegliwości występujących u chorego w przebiegu 

choroby reumatycznej. 
• Określanie skutków osteoporozy zdiagnozowanej u pacjentki, na 

podstawie opisu przypadków. 
• Rozpoznawanie zmian chorobowych u pacjenta z reumatoidalnym 

zapaleniem stawów, na podstawie opisu przypadków. 
 
4. Choroby układu krążenia 
Zaburzenia w krążeniu - krwotok, niedokrwienie, przekrwienie, 
zakrzepica, zatorowość, zawał. Miażdżyca ścian tętnic. Nadciśnienie 
tętnicze. Choroba niedokrwienna serca. Zawał mięśnia sercowego. Ostra 
i przewlekła niewydolność krążenia. Wrodzone i nabyte wady serca. 
Choroby układu krwiotwórczego - niedokrwistość, skazy krwotoczne, 
choroby rozplemowe układu krwiotwórczego -  białaczka. Przyczyny, 
następstwa, objawy, leczenie chorób układu krążenia. 
 
Ćwiczenia: 
• Analizowanie istoty i przebiegu chorób układu krążenia, na podstawie 

opisu przypadków. 
• Analizowanie objawów i przebiegu choroby niedokrwiennej serca 

w oparciu o dostępną literaturę i opisy przypadków. 
• Opracowywanie wykazu czynników ryzyka miażdżycy i sposobów ich 

eliminowania.  
 

5. Choroby układu oddechowego 
Objawy chorób układu oddechowego - duszność, zaburzenia rytmu 
oddechowego, sinica, kaszel. Choroby oskrzeli - zapalenie oskrzeli,  
dychawica oskrzelowa. Choroby płuc - zapalenie płuc, rozedma płuc, 
przewlekła obturacyjna choroba płuc. Niewydolność oddechowa. 
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Gruźlica. Przyczyny, następstwa, objawy, leczenie chorób układu 
oddechowego. 
 
Ćwiczenia: 
• Analizowanie przebiegu chorób układu oddechowego, na podstawie 

opisu przypadków. 
• Analizowanie  przebiegu zapalenia płuc, na podstawie opisu 

przypadków. 
 
6. Choroby układu trawiennego 
Objawy chorobowe ze strony układu trawienia. Choroba wrzodowa 
żołądka i dwunastnicy. Choroby wątroby, pęcherzyka żółciowego 
i przewodów żółciowych: marskość wątroby, wirusowe  zapalenie 
wątroby, kamica żółciowa. Ostre zapalenie trzustki. Przyczyny, 
następstwa, objawy, leczenie chorób układu trawiennego. 
 
Ćwiczenia: 
• Analizowanie przebiegu chorób układu trawiennego, na podstawie 

opisu przypadków. 
• Analizowanie  przebiegu i objawów marskości wątroby, na podstawie 

dostępnej literatury i opisu przypadków. 
• Klasyfikowanie czynników wywołujących chorobę wrzodową żołądka 

i dwunastnicy. 
 
7. Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego i przemiany 

materii 
Choroby tarczycy - nadczynność i niedoczynność tarczycy.  Choroby 
nadnerczy - zespół Cushinga. Cukrzyca. Otyłość. Anoreksja i bulimia. 
Przyczyny, następstwa, objawy, leczenie chorób gruczołów wydzielania 
wewnętrznego i przemiany materii. 
 
Ćwiczenia: 
• Analizowanie przebiegu cukrzycy, na podstawie opisu przypadków. 
 
8. Choroby układu moczowego 
Objawy chorób układu moczowego. Ostra niewydolność nerek. 
Przewlekła niewydolność nerek - mocznica. Zespół nerczycowy. Kamica 
moczowa. Zapalenie nerek - odmiedniczkowe zapalenie nerek, 
kłębuszkowe zapalenie nerek. Zakażenia układu moczowego. 
Przyczyny, następstwa, objawy, leczenie chorób układu moczowego. 
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Ćwiczenia: 
• Analizowanie przebiegu chorób układu moczowego na podstawie 

opisu przypadków. 
• Określanie  przyczyn chorób nerek i dróg moczowych. 

 
9. Choroby układu nerwowego 
Zaburzenia czynności ruchowych. Zaburzenia czucia - ból, parestezje, 
ilościowe zaburzenia czucia. Zaburzenia wyższych czynności 
nerwowych - afazja, apraksja, agnozja, agrafia, amnezja. Zaburzenia 
funkcji układu autonomicznego. Choroby naczyń mózgowych  
- miażdżyca naczyń mózgu, udar mózgu. Zakażenia układu nerwowego  
- zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych,  zapalenie mózgu. Choroby 
układu nerwowego wywołane urazem. Choroby zwyrodnieniowe  
i demielinizacyjne układu nerwowego - choroba Alzheimera, choroba 
Parkinsona, stwardnienie rozsiane. Padaczka. Wady rozwojowe mózgu, 
opon i czaszki - wodogłowie, porażenie mózgowe dziecięce. Zaburzenia 
świadomości. Choroby rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych  
- urazy rdzenia kręgowego, jamistość rdzenia, przepuklina rdzeniowo  
- oponowa. Choroby obwodowego układu nerwowego - uszkodzenia 
nerwów obwodowych, uszkodzenie splotów, zespoły korzeniowe. 
Choroby mięśni - dystrofia mięśniowa postępująca, miastenia, miopatie. 
Przyczyny, następstwa, objawy, leczenie chorób układu nerwowego 
i mięśni. 
 
Ćwiczenia: 
• Analizowanie istoty i przebiegu chorób układu nerwowego, na 

podstawie opisu przypadków. 
• Charakteryzowanie wad rozwojowych układu nerwowego. 
 
10.  Choroby psychiczne 
Objawy zaburzeń psychicznych. Zaburzenia organiczne - zespół 
majaczeniowy, zespół otępienny. Psychozy schizofreniczne. Zaburzenia 
afektywne - zespoły depresyjne i maniakalne. Zaburzenia reaktywne. 
Zaburzenia nerwicowe. Zaburzenia psychosomatyczne. Uzależnienia. 
 
Ćwiczenia: 
• Analizowanie objawów chorób psychicznych, na podstawie opisu 

przypadków. 
• Rozpoznawanie objawów psychopatologicznych sfery poznawczej: 

spostrzegania i myślenia, na podstawie opisu przypadków. 
• Rozpoznawanie objawów psychopatologicznych sfery emocjonalnej, 

zachowania, działania i świadomości, na podstawie opisu przypadków. 
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11.  Pierwsza pomoc 
Zadania medycyny ratunkowej. Łańcuch ratunkowy. Ocena stanu 
poszkodowanego. Pierwsza pomoc w przypadku omdlenia, zranienia, 
krwotoku, złamania kręgosłupa, urazu narządu ruchu, ciała obcego 
w oku, uchu, nosie, tchawicy, napadu drgawek, porażenia prądem 
elektrycznym, nagłego zatrzymania krążenia i oddychania. Apteczka 
pierwszej pomocy. 
 
Ćwiczenia: 
• Ocenianie stanu poszkodowanego. 
• Nakładanie opatrunku na ranę w obrębie głowy, kończyny górnej, 

kończyny dolnej. 
• Tamowanie krwotoków z rany i z nosa. 
• Unieruchamianie złamań w obrębie kończyny górnej i kończyny dolnej. 
• Udzielanie pierwszej pomocy w urazach kręgosłupa. 
• Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku omdlenia. 
• Układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. 
• Udrażnianie dróg oddechowych. 
• Wykonywanie na fantomie sztucznego oddychania i pośredniego 

masażu serca u dorosłego i u dziecka. 
• Kompletowanie apteczki pierwszej pomocy. 
 
Środki dydaktyczne 
Plansze, modele ilustrujące patologie narządowe. 
Albumy, zdjęcia, ryciny. 
Foliogramy dotyczące zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu i pierwszej 
pomocy. 
Filmy dydaktyczne przedstawiające przebieg chorób. 
Radiogramy zmian patologicznych.  
Opisy przypadków. 
Fantom człowieka do ćwiczeń z zakresu anatomii i udzielania pierwszej 
pomocy. 
Materiały, sprzęt do udzielania pierwszej pomocy. 
 
Uwagi o realizacji 

Program przedmiotu Patologia z klinicznym zarysem chorób integruje 
treści z wielu dziedzin medycyny. Umiejętności nabyte w wyniku 
realizacji programu stanowią podstawę do zrozumienia istoty 
funkcjonowania organizmu w przebiegu choroby i do planowania zadań 
wynikających z roli zawodowej terapeuty zajęciowego. Znajomość 
zagadnień klinicznych, pozwalających zrozumieć związek między 
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patogenezą, przebiegiem i konsekwencjami chorób a leczeniem  
i rehabilitacją pozwoli w sposób przemyślany dobrać metody terapii 
zajęciowej dla danego pacjenta i bezpiecznie je wykorzystać w leczeniu  
i rehabilitacji. 

Treści programowe zostały dobrane tak, żeby uczeń na podbudowie 
patologii ogólnej stopniowo nabywał  umiejętności dotyczące wybranych 
zagadnień klinicznych. Realizacja programu w zaproponowanej 
kolejności zapewni korelację wewnątrzprzedmiotową oraz 
systematyczne poznawanie i pełniejsze zrozumienie skomplikowanych 
procesów patofizjologicznych. 

Realizując program poszczególnych działów tematycznych proponuje 
się w sposób ogólny przedstawić przyczyny, objawy, sposoby 
diagnozowania i leczenia chorób. Natomiast szczególnie należy 
zaakcentować treści dotyczące patologii narządu ruchu, chorób układu 
nerwowego i psychicznych, z którymi terapeuta będzie częściej spotykał 
się w pracy zawodowej. Program przedmiotu powinien być realizowany  
w korelacji z Anatomią i fizjologią, Psychologią i Socjologią. 

Proponuje się prowadzenie zajęć w formie pracy zespołowej, 
grupowej i indywidualnej. 

W ramach realizacji programu należy także przygotować ucznia do 
udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego. Duża 
umieralność z powodu urazów i nagłych zachorowań w okresie około 
szpitalnym wymaga kształtowania umiejętności z tego zakresu u jak 
największej liczby osób w tym szczególnie pracowników ochrony 
zdrowia.  

Realizując treści programowe z zakresu Pierwsza pomoc należy  
zwróć uwagę na kształtowanie umiejętności: dokonywania oceny stanu 
poszkodowanego, prowadzenia sztucznego oddychania i pośredniego 
masażu serca oraz stosowania obowiązujących procedur podczas 
udzielania pierwszej pomocy.  

Osiągnięcie założonych celów kształcenia  wymaga stosowania 
następujących metod nauczania: wykładu informacyjnego, 
konwersatoryjnego, dyskusji dydaktycznej, metody przypadków oraz 
ćwiczeń. 

Ćwiczenia zamieszczone w programie stanowią propozycję, którą 
nauczyciel może wykorzystać w czasie zajęć lub opracować  inne 
ćwiczenia wspomagające realizację programu przedmiotu. Podczas 
ćwiczeń nauczyciel powinien obserwować pracę ucznia, pełnić rolę 
doradcy i konsultanta.  

Ćwiczenia powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej  
w odpowiednie środki dydaktyczne, w grupach do 15 osób 
z podziałem na 2-3 osobowe zespoły. Praca zespołowa wyzwala 
aktywność uczniów, sprzyja twórczemu rozwiązywaniu problemów, 



 
 

43

kształtuje umiejętność komunikowania się, uczy odpowiedzialności za 
wspólnie podejmowane decyzje. 

W procesie kształcenia należy zwrócić uwagę na kształtowanie 
następujących postaw: 
– odpowiedzialności za zdrowie i życie człowieka, 
– wrażliwości wobec ludzi potrzebujących pomocy, 
– sumienności w wykonywaniu zadań zawodowych, 
– systematyczności w dążeniu do podnoszenia kwalifikacji i aktualizacji 

wiedzy. 
Podczas realizacji programu należy zachęcać uczniów do 

samokształcenia, studiowania literatury i czasopism zawodowych oraz 
korzystania z zasobów Internetu. 

Proponuje się następujący podział godzin na realizację 
poszczególnych działów tematycznych: 
 
Lp. Działy tematyczne Orientacyjna 

liczba godzin
  1. Podstawowe pojęcia, stany i procesy patologiczne   4 
  2. Nowotwory   4 
  3. Nieurazowe choroby narządów ruchu 12 
  4. Choroby układu krążenia   6 
  5. Choroby układu oddechowego   4 
  6. Choroby układu trawiennego   4 
  7. Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego i przemiany 

materii 
  4 

  8. Choroby układu moczowego   4 
  9. Choroby układu nerwowego 12 
10. Choroby psychiczne 10 
11. Pierwsza pomoc   8 

Razem 72 
 

Podane w tabeli liczby godzin na realizację poszczególnych działów 
mają charakter orientacyjny. Nauczyciel może wprowadzić pewne 
zmiany, mające na celu dostosowanie programu do potrzeb 
edukacyjnych. 
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Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć 
edukacyjnych ucznia 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy przeprowadzać 
systematycznie, na podstawie określonych kryteriów.  

Systematyczna kontrola i ocena dostarczy nauczycielowi informacji  
o wynikach swoich działań, umożliwi  skuteczne kierowanie przebiegiem 
uczenia się przedmiotu przez uczniów, dostarczy uczniowi informacji  
o wyniku uczenia się. 

Osiągnięcia uczniów można oceniać na podstawie: 
– sprawdzianów ustnych i pisemnych, 
– testów dydaktycznych. 

Dokonując oceny nauczyciel powinien zwrócić uwagę na: 
– poziom spełnienia wymagań programowych, 
– posługiwanie się nabytą wiedzą, 
– charakteryzowanie zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu, 
– charakteryzowanie objawów i przebiegu chorób narządów i układów. 

W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki sprawdzianów, testów 
dydaktycznych, aktywność na zajęciach, współpracę w zespole oraz 
poprawność wykonania ćwiczeń. 
 
Literatura 
Buchfelder M., Buchfelder A.: Podręcznik pierwszej pomocy. PZWL, 
Warszawa 2003 
Kamiński B., Dziak A.: Postępowanie w stanach zagrożenia życia. 
PZWL, Warszawa 1999 
Kruś S.: Patologia. Podręcznik dla licencjackich studiów medycznych. 
PZWL, Warszawa 2004 
Pędich W. red.: Choroby wewnętrzne. PZWL, Warszawa 1999 
Prusiński A.: Neurologia praktyczna. PZWL, Warszawa 2004 
Prusiński A.: Podstawy neurologii klinicznej. PZWL, Warszawa 1983 
Wróblewski T., Miechowiecka N.: Patologia. Podręcznik dla średnich 
szkół medycznych. PZWL, Warszawa 1993 
 
Wykaz literatury należy aktualizować w miarę ukazywania się nowych 
pozycji wydawniczych. 
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                              REHABILITACJA 
 
Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:  
– określić cele i zadania rehabilitacji kompleksowej, 
– scharakteryzować rodzaje i etapy rehabilitacji, 
– podjąć współpracę z zespołem rehabilitacyjnym, 
– sklasyfikować rodzaje i stopnie niepełnosprawności, 
– zanalizować przepisy prawne dotyczące rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, 
– określić lecznicze właściwości czynników fizykalnych naturalnych 

i sztucznych stosowanych w fizjoterapii, 
– wyjaśnić rolę kinezyterapii w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji 

pacjentów z różnymi chorobami i rodzajami niepełnosprawności, 
– scharakteryzować zasady i metody rehabilitacji stosowane  

w chorobach narządów ruchu, układu krążenia i oddechowego,  
w chorobach wieku rozwojowego i podeszłego, w chorobach 
psychicznych i układu nerwowego oraz w chorobach nowotworowych, 

– scharakteryzować działania rehabilitacyjne dostosowane do rodzaju 
schorzenia, niepełnosprawności, wieku pacjenta, 

– dostosować metody terapii zajęciowej do indywidualnych planów 
rehabilitacji pacjentów z różnymi schorzeniami, 

– scharakteryzować rodzaje ćwiczeń usprawniających, 
– podjąć działania w zakresie usprawniania ruchowego pacjenta pod 

kontrolą i we współpracy z fizjoterapeutą, 
– zapewnić bezpieczeństwo osobie chorej i niepełnosprawnej podczas 

wykonywania ćwiczeń usprawniających, 
– określić dopuszczalny próg obciążenia wysiłkiem, 
– rozpoznać objawy zmęczenia spowodowane działaniami 

usprawniającymi, 
– skorzystać z kwestionariuszy do oceny neurofizjologicznej, 
– przeprowadzić zajęcia usprawniające w zakresie samoobsługi  

i czynności życia codziennego z osobami chorymi  
i niepełnosprawnymi, 

– zaplanować turnus rehabilitacyjny, 
– zorganizować zajęcia sportowe i rekreacyjne dostosowane do potrzeb 

i możliwości osób chorych i niepełnosprawnych, 
– zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania 
czynności zawodowych. 
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Materiał nauczania 
 
1. Cele, zadania i rodzaje rehabilitacji 
Definicja rehabilitacji. Miejsce rehabilitacji i terapii zajęciowej w procesie 
leczenia. Cele i zadania rehabilitacji kompleksowej. Cechy współczesnej 
koncepcji rehabilitacji. Bariery rehabilitacji. Postawy społeczne wobec 
osób niepełnosprawnych. Warunki integracji osób niepełnosprawnych   
ze środowiskiem społecznym. Rodzaje i stopnie niepełnosprawności. 
Przepisy prawne dotyczące rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności. Etapy rehabilitacji. 
Rehabilitacja lecznicza, psychiczna, społeczna, zawodowa. Zespół 
rehabilitacyjny.  
 
Ćwiczenia: 
• Planowanie zadań terapeuty zajęciowego w procesie rehabilitacji, na 

podstawie  opisu przypadków. 
• Określanie barier architektonicznych i komunikacyjnych w środowisku 

miejskim i wiejskim. 
• Opracowywanie informacji o przysługujących osobie niepełnosprawnej  

prawach w pracy zawodowej.       
 
2. Fizykoterapia i kinezyterapia 
Definicja fizykoterapii. Zadania fizykoterapii w procesie rehabilitacji. 
Czynniki fizykalne naturalne i sztuczne stosowane w zabiegach 
fizykoterapeutycznych. Wskazania do zabiegów fizykalnych. Właściwości 
lecznicze stosowanych zabiegów fizykalnych. Definicja kinezyterapii. 
Wpływ ruchu na poszczególne układy narządów. Cele i zadania 
kinezyterapii. Rodzaje ćwiczeń leczniczych. Sprzęt do ćwiczeń 
usprawniających. Wskazania i przeciwwskazania do kinezyterapii. 
Gimnastyka wyrównawcza, korekcyjna. Metody oceny wydolności 
fizycznej, pomiar siły mięśniowej i zakresu ruchu w stawach. Objawy 
zmęczenia. Zasady wykonywania ćwiczeń usprawniających. Patologia 
bezczynności. 
 
Ćwiczenia: 
• Określanie wpływu ćwiczeń ogólnousprawniających na 

funkcjonowanie narządów. 
• Wykonywanie ćwiczeń oddechowych u chorego długotrwale 

unieruchomionego w łóżku. 
• Planowanie ćwiczeń usprawniających dla osoby z siłą mięśniową  

2 stopnia w skali Lovetta. 
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3. Rehabilitacja w chorobach narządu ruchu 
Rehabilitacja  w ortopedii i traumatologii - zadania i zasady usprawniania 
w dysfunkcji narządu ruchu. Metody usprawniania po urazach i amputacji 
kończyn, pomoc w przystosowaniu środowiska domowego. Rehabilitacja 
psychiczna, społeczna i zawodowa po amputacji kończyn. Zaopatrzenie 
ortopedyczne. Cele rehabilitacji w chorobach reumatycznych.  
Kinezyterapia i zabiegi fizykoterapeutyczne w leczeniu chorób 
reumatycznych. Zapobieganie deformacjom i ograniczeniu ruchomości  
w stawach. Pomoce techniczne w dysfunkcjach narządu ruchu. 
 
Ćwiczenia: 
• Planowanie zajęć z zakresu terapii zajęciowej jako kontynuacji 

rehabilitacji leczniczej w zaawansowanej chorobie reumatycznej. 
• Dobieranie i uzasadnianie wyboru technik terapii zajęciowej 

usprawniających zakres ruchów w obrębie kończyn górnych, na 
podstawie opisu przypadku. 

 
4. Rehabilitacja w chorobach układu krążenia                             
Cele i zadania rehabilitacji kardiologicznej. Wskazania  
i przeciwwskazania do rehabilitacji chorych z zawałem serca.  Wczesne 
usprawnianie chorego po zawale serca w oddziale intensywnej opieki 
kardiologicznej. Badania wysiłkowe. Rehabilitacja w okresie 
rekonwalescencji. Rehabilitacja psychiczna chorego z zawałem serca. 
Ćwiczenia lecznicze stosowane w nadciśnieniu. Profilaktyka 
nadciśnienia. Usprawnianie po zabiegach kardiochirurgicznych. 
 
Ćwiczenia: 
• Określanie celów i zadań rehabilitacji psychicznej i społecznej 

pacjenta w wieku 52 lat po świeżym zawale mięśnia sercowego. 
• Określanie wydolności fizycznej pacjenta po zawale  i dobieranie form 

rekreacji, na podstawie opisu przypadku. 
• Opracowywanie kwestionariusza ankiety, w celu zbadania czynników 

ryzyka chorób układu krążenia.    
 
5. Rehabilitacja w chorobach układu oddechowego  
Cele i zasady stosowania fizjoterapii oddechowej. Ocena sprawności 
układu oddechowego. Pozycje drenażowe. Nauka efektywnego 
oddychania i kaszlu. Masaż i oklepywanie klatki piersiowej. Ćwiczenia 
oddechowe i ogólnousprawniające. Zajęcia sportowo-rekreacyjne.  
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Ćwiczenia: 
• Określanie  zasad  wykonywania ćwiczeń oddechowych. 
• Prowadzanie ćwiczeń oddechowych usprawniających fazę wydechu. 
• Wykonywanie masażu i oklepywania klatki piersiowej. 

 
6. Rehabilitacja w chorobach wieku rozwojowego 
Rodzaje wad postawy. Kinezyterapia w wadach postawy u dzieci. 
Profilaktyka wad postawy. Sposoby leczenia bocznego skrzywienia 
kręgosłupa. Znaczenie gimnastyki w leczeniu skolioz.  Rehabilitacja  
w mózgowym porażeniu dziecięcym. 
 
Ćwiczenia: 
• Planowanie ćwiczeń gimnastycznych, w ramach profilaktyki wad 

postawy, dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 
• Planowanie czasu wolnego z uwzględnieniem zabaw ruchowych 

wspomagających proces rehabilitacji ruchowej dziecka z mózgowym 
porażeniem dziecięcym. 

• Opracowywanie zestawu zabaw, do wykorzystania w procesie 
rehabilitacji psychicznej dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. 

 
7. Rehabilitacja w chorobach układu nerwowego       
Usprawnianie fizyczne, psychiczne, społeczne i zawodowe w przypadku 
udarów mózgu, uszkodzenia rdzenia kręgowego. Stabilizacja  
i przywracanie czynności kończyn u chorych z paraplegią i hemiplegią. 
Zaopatrzenie ortopedyczne. Kwestionariusze do oceny 
neurofizjologicznej. Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym, w chorobie 
Alzheimera, w dystrofii mięśniowej. 
 
Ćwiczenia: 
• Organizowanie zajęć podtrzymujących sprawność psychofizyczną 

mieszkańców DPS z chorobą Alzheimera. 
• Planowanie  ćwiczeń usprawniających mowę chorych po udarach 

mózgu z afazją ruchową. 
• Dobieranie  ćwiczeń  usprawniających w przypadku hemiplegii. 
• Projektowanie przystosowania mieszkania do potrzeb chorego.  
 
8. Rehabilitacja w chorobach wieku podeszłego 
Cele rehabilitacji osób w podeszłym wieku. Metody rehabilitacji 
podtrzymujące sprawność psychofizyczną osób w podeszłym wieku. 
Ćwiczenia relaksacyjne. Organizacja wolnego czasu z wykorzystaniem 
metod i technik terapii zajęciowej. 
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Ćwiczenia: 
• Planowanie ćwiczeń gimnastycznych ogólnousprawniających  dla  

10 osobowej grupy podopiecznych domu pomocy społecznej 
poruszających się samodzielnie. 

• Prowadzanie zabaw towarzyskich usprawniających pamięć  
i sprawność fizyczną osób w starszym wieku. 

 
9. Rehabilitacja w chorobach psychicznych 
Zasady rehabilitacji w schizofrenii i innych chorobach psychicznych. Rola 
terapeuty zajęciowego w przygotowaniu chorych psychicznie do życia  
w społeczeństwie i do podjęcia pracy. Rehabilitacja w nerwicach, 
depresji, uzależnieniu od alkoholu. 
 
Ćwiczenia: 
• Analizowanie uprawnień osoby psychicznie chorej, na podstawie 

Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego,  Karty Praw Osób 
Niepełnosprawnych i Rozporządzenia w sprawie rehabilitacji 
społecznej i zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

• Określanie roli terapeuty zajęciowego w usprawnianiu pacjenta  
z choroba psychiczną. 

• Planowanie harmonogramu zajęć dla pacjenta z depresją, na 
podstawie  opisu  przypadków. 

 
10. Rehabilitacja w chorobach nowotworowych 
Zasady usprawniania fizycznego, psychicznego i społecznego chorego   
z chorobą nowotworową. 
 
Ćwiczenia: 
• Planowanie ćwiczeń fizycznych dla pacjentki po amputacji piersi.  
• Opracowywanie zaleceń dotyczących trybu życia dla pacjenta 

z chorobą nowotworową  w trakcie i po zastosowaniu chemioterapii. 
• Planowanie zajęć terapeutycznych dla kobiet po amputacji piersi. 

                
Środki dydaktyczne 
Foliogramy, przeźrocza. 
Tabele wydolności fizycznej. 
Aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego. 
Centymetry, kątomierze. 
Sprzęt rehabilitacyjny, katalogi sprzętu rehabilitacyjnego. 
Przedmioty ortopedyczne. Katalogi zaopatrzenia ortopedycznego. 
Filmy dydaktyczne. 
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Pomoce ułatwiające życie w dysfunkcjach narządu ruchu. 
Przykładowe programy turnusów rehabilitacyjnych. 
Karta praw pacjenta. 
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 
Prezentacje multimedialne. 
                                                                                                    
Uwagi o realizacji 

Realizacja programu nauczania ma na celu zapoznanie uczniów  
z rodzajami rehabilitacji kompleksowej i jej rolą w przywracaniu zdrowia 
oraz sprawności osób chorych i niepełnosprawnych, z zasadami  
i metodami rehabilitacji leczniczej stosowanymi w chorobach narządów 
ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, w chorobach wieku 
rozwojowego, układu nerwowego, w geriatrii, w psychiatrii i onkologii. 

Realizując program szczególną uwagę należy zwrócić na  planowanie  
i dobór zabiegów rehabilitacyjnych w zależności od wieku, stanu 
zdrowia, rodzaju choroby i rodzaju niepełnosprawności pacjenta.      
Celem realizacji programu jest kształtowanie umiejętności współdziałania 
terapeuty zajęciowego w procesie rehabilitacji z fizjoterapeutą poprzez 
podejmowanie czynności usprawniających zgodnie z kompetencjami. 

W procesie nauczania należy zapoznać uczniów z  polską koncepcją 
rehabilitacji, z zasadami i metodami kinezyterapii oraz wyjaśnić 
wspomagającą funkcję fizykoterapii w procesie leczenia. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na ćwiczenia ogólnousprawniające, oddechowe, 
zwiększające zakres ruchów w stawach i koordynację wzrokowo  
-ruchową. Ważne są też ćwiczenia z  zakresu samoobsługi. Główny 
nacisk należy położyć na zasady rehabilitacji w wybranych działach 
medycyny, ponieważ terapia zajęciowa stanowi kontynuację 
usprawniania ruchowego, psychicznego i społecznego. Poznanie 
sposobów usprawniania ułatwi uczniowi planowanie terapii zajęciowej 
zgodnie z programem rehabilitacji oraz wykonanie podstawowych 
ćwiczeń pod kontrolą fizjoterapeuty. 

Program powinien być realizowany w korelacji z przedmiotami: 
Anatomia i fizjologia, Patologia z klinicznym zarysem chorób, Terapia 
zajęciowa. 

W wyniku realizacji programu uczeń powinien umieć: 
– określić cele zabiegów rehabilitacyjnych, 
– nawiązać współpracę z zespołem rehabilitacyjnym, 
– połączyć metody rehabilitacji z terapią zajęciową, 
– wykonać ćwiczenia usprawniające pod kontrolą fizjoterapeuty, 
– poprowadzić gimnastykę ogólnousprawniającą, zajęcia sportowe  

i rekreacyjne, 
– usprawnić podopiecznego w zakresie czynności życia codziennego. 
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W procesie kształcenia należy dobierać metody wzbudzające 
zainteresowanie przedmiotem, wdrażające ucznia do samodzielnego 
myślenia oraz wykorzystywania wiedzy teoretycznej w działaniu 
praktycznym. 

Zaleca się stosowanie następujących metod nauczania: wykładu 
informacyjnego, dyskusji dydaktycznej, metody przypadków 
 i inscenizacji,  pokazu z objaśnieniem oraz ćwiczeń. 

Wykonywanie ćwiczeń ułatwi uczniom opanowanie treści 
merytorycznych, kształtowanie umiejętności samodzielnego 
wykonywania zadań,  efektywnego współdziałania w zespole, 
korzystania z różnych źródeł informacji w celu poszerzenia  
i usystematyzowania wiedzy. 

Ćwiczenia zamieszczone w programie stanowią propozycję, którą 
można wykorzystać w procesie kształcenia. Nauczyciel realizujący 
program może sam zaplanować tematykę zajęć. Ćwiczenia  powinny być  
prowadzone w odpowiednio wyposażonej pracowni, w grupach do 15 
uczniów, z podziałem na 2-3 osobowe zespoły. 

Podczas realizacji programu wskazane jest organizowanie wycieczek 
dydaktycznych do Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej, Ośrodka 
fizykoterapii, Ośrodka lub  Oddziału rehabilitacji, w celu zapoznania 
uczniów z zabiegami rehabilitacyjnymi wykonywanymi w warunkach 
naturalnych, z aparaturą do fizykoterapii oraz ze sprzętem do ćwiczeń 
leczniczych. 

Zaleca również wykorzystywanie filmów dydaktycznych, które 
wzbogacają proces nauczania-uczenia się. 

W toku kształcenia należy zwrócić uwagę na rozwój takich cech 
osobowości jak: systematyczność, odpowiedzialność, komunikatywność, 
asertywność i zdolność empatii. 

Proponuje się następujący podział godzin na realizację działów 
tematycznych:  
 

Lp. Działy tematyczne Orientacyjna 
liczba godzin 

  1. Cele, zadania i rodzaje rehabilitacji    18 
  2. Fizykoterapia i kinezyterapia   18 
  3. Rehabilitacja w chorobach narządu ruchu   10 
  4. Rehabilitacja w chorobach układu krążenia     8 
  5. Rehabilitacja w chorobach układu oddechowego     8 
  6. Rehabilitacja w chorobach wieku rozwojowego     8 
  7. Rehabilitacja w chorobach układu nerwowego   12 
  8. Rehabilitacja w chorobach wieku podeszłego     8 
  9. Rehabilitacja w chorobach psychicznych   10 
10. Rehabilitacja w chorobach nowotworowych     8 

                                                       Razem 108 
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Podana w tabeli liczba godzin na realizację poszczególnych działów 
ma charakter orientacyjny. Nauczyciel może wprowadzać pewne zmiany, 
w celu dostosowania programu  do potrzeb edukacyjnych.  
 
Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć 
edukacyjnych ucznia 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy prowadzić 
systematycznie, na podstawie określonych  kryteriów.  

 W wyniku procesu sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów 
nauczyciel uzyskuje informacje dotyczące poziomu i zakresu 
opanowania przez ucznia  umiejętności określonych w szczegółowych 
celach kształcenia. Jednocześnie uczeń poddawany systematycznej 
ocenie otrzymuje informacje o poziomie swojej wiedzy i umiejętności  
w odniesieniu do wymagań edukacyjnych. Ocena powinna stymulować 
aktywność ucznia i zapewnić mu poczucie satysfakcji z osiągniętych 
wyników. 

Osiągnięcia uczniów proponuje się oceniać na podstawie: 
– sprawdzianów ustnych i pisemnych, 
– testów osiągnięć szkolnych, 
– obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń. 

Podczas oceniania należy zwracać uwagę na:   
– posługiwanie się terminologią zawodową, 
– współpracę z zespołem, 
– umiejętność łączenia  metod rehabilitacji z terapią zajęciową, 
– wykonanie ćwiczeń usprawniających, 
– planowanie gimnastyki usprawniającej, zajęć sportowych 

i rekreacyjnych. 
Po zakończeniu każdego działu, w celu zbadania poziomu osiągnięć 

uczniów, proponuje się zastosowanie testu osiągnięć szkolnych  
z zadaniami  wielokrotnego wyboru. 

W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki sprawdzianów, testów 
dydaktycznych, aktywność na zajęciach, współpracę w zespole oraz 
poziom wykonania ćwiczeń. 
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TERAPIA ZAJĘCIOWA 

 
Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku procesu kształcenia uczeń  powinien umieć:  
– posłużyć się terminologią z zakresu terapii zajęciowej, 
– określić cele i zadania terapii zajęciowej, 
– określić  zadania terapeuty zajęciowego w oddziale szpitalnym, domu 

pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, 
– scharakteryzować dokumentację terapeuty zajęciowego, 
– scharakteryzować formy, rodzaje, metody i techniki terapii zajęciowej, 
– określić zadania zespołu terapeutycznego w zakresie usprawniania 

fizycznego, psychicznego, społecznego i przygotowania osoby 
niepełnosprawnej do wykonywania pracy zarobkowej, 

– zaplanować wyposażenie pracowni terapii zajęciowej, 
– dostosować stanowiska pracy do możliwości psychofizycznych 

podopiecznego, 
– określić zasady prowadzenia zajęć  w poszczególnych pracowniach, 
– zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania 
czynności zawodowych, 

– zebrać informacje o podopiecznym różnymi metodami, 
– sformułować diagnozę terapeutyczną uwzględniającą potrzeby, 

możliwości i problemy pacjenta i niepełnosprawnego, 
– uzasadnić znaczenie diagnozy terapeutycznej w planowaniu pracy 

terapeuty zajęciowego, 
– dochować tajemnicy zawodowej, 
– określić wskazania i przeciwwskazania do prowadzenia terapii 

zajęciowej, 
– dobrać formy, metody i techniki do terapii indywidualnej i grupowej  

w zależności od potrzeb, możliwości oraz stanu zdrowia 
podopiecznego, 

– sporządzić harmonogram zajęć indywidualnych i grupowych, 
– opracować scenariusze do zajęć z terapii zajęciowej,  
– wykorzystać technologię informacyjną podczas wykonywania zadań 

zawodowych, 
– skorzystać z badań i opracowań naukowych, 
– opracować plan terapii zajęciowej dla osób z chorobami narządów 

ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego,  
z chorobami  psychicznymi i nowotworowymi, 
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– opracować plan terapii zajęciowej dla osób chorych w wieku 
rozwojowym i w wieku podeszłym oraz z różnymi  rodzajami 
niepełnosprawności,  

– przeprowadzić zajęcia indywidualne i grupowe dla podopiecznych  
w różnym wieku, z różnymi schorzeniami i rodzajami 
niepełnosprawności, 

– nauczyć podopiecznego posługiwania się sprzętem ułatwiającym 
wykonywanie codziennych czynności,  

– zapewnić wygodę i bezpieczeństwo podopiecznemu podczas zajęć, 
– zmotywować podopiecznych do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 
– ocenić skuteczność prowadzonych zajęć terapeutycznych, 
– sporządzić dokumentację z realizacji działań terapeutycznych, 
– zadbać o własny rozwój zawodowy. 
 
Materiał nauczania 
 
1. Podstawy terapii zajęciowej 
Rozwój terapii zajęciowej w Polsce i na świecie. Powiązania terapii 
zajęciowej z dziedzinami medycznymi i ogólnymi. Definicje terapii 
zajęciowej. Cele i zadania terapii zajęciowej. Zasady tworzenia  
i finansowania warsztatów terapii zajęciowej. Charakterystyka 
warsztatów terapii zajęciowej. Regulamin warsztatów terapii zajęciowej. 
Zadania terapeuty zajęciowego w zależności od miejsca pracy. 
Dokumentacja terapeuty zajęciowego. Terapia zajęciowa w warunkach 
szpitalnych i w domu pomocy społecznej. Zasady etyki  stosowane  
w działalności terapeuty zajęciowego. 
 
Ćwiczenia: 
• Planowanie zadań terapeuty zajęciowego w domu pomocy 

społecznej. 
• Określanie celów terapii zajęciowej prowadzonej z pensjonariuszami 

domu pomocy społecznej. 
 
2. Metody i techniki terapii zajęciowej 
Formy terapii zajęciowej. Rodzaje, metody i techniki terapii zajęciowej. 
Charakterystyka metod i technik terapii zajęciowej. Znaczenie  
i zastosowanie poszczególnych metod terapii zajęciowej w procesie 
usprawniania fizycznego, psychicznego, społecznego i zawodowego.  
 
Ćwiczenia: 
• Klasyfikowanie rodzajów terapii zajęciowej. 
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• Dobieranie metod i technik terapii zajęciowej do indywidualnego 
przypadku lub grypy podopiecznych. 

• Planowanie technik terapii zajęciowej z zakresu biblioterapii dla 
uczestników warsztatów terapii zajęciowej. 

• Określanie celów choreoterapii, na podstawie opisu przypadku. 
 
3. Pracownie terapii zajęciowej 
Ogólne zasady prowadzenia zajęć z terapii zajęciowej. Wyposażenie 
w sprzęt i materiały pracowni: umiejętności społecznych, higieny 
osobistej i gospodarstwa domowego, kroju i szycia, rękodzieła, 
arteterapii, organizacji wolnego czasu, kulinarnej, komputerowej, 
wikliniarskiej, ceramicznej, introligatorskiej, wyrobów z drewna, metalu 
i skóry. Zadania terapeuty w poszczególnych pracowniach. Adaptacja 
stanowisk pracy do możliwości podopiecznych. Sposoby 
dokumentowania wytworów pracy podopiecznych. Specjalistyczne 
programy komputerowe. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
Ćwiczenia: 
• Opracowywanie regulaminu pracowni kulinarnej w warsztatach terapii 

zajęciowej. 
• Planowanie wystroju i wyposażenia pracowni kroju, szycia i haftu  

w domu pomocy społecznej dla osób starszych. 
• Korzystanie ze specjalistycznych programów komputerowych 

podczas wykonywania zadań zawodowych. 
 

4. Organizacja pracy terapeuty zajęciowego 
Źródła wiedzy o pacjencie. Metody zbierania danych o podopiecznym. 
Ocena stanu fizycznego, psychicznego, społecznego pacjenta. Diagnoza 
terapeutyczna. Określanie celów terapii zajęciowej dla indywidualnego 
przypadku i grupy społecznej. Dobieranie form, metod i technik terapii 
zajęciowej  do zajęć indywidualnych i grupowych. Plan terapii 
indywidualnej i grupowej. Opracowywanie projektów terapii zajęciowej, 
harmonogramów, scenariuszy zajęć. Metody monitorowania przebiegu 
terapii zajęciowej. Tajemnica zawodowa w pracy terapeuty zajęciowego. 
 
Ćwiczenia: 
• Określanie celów obserwacji pacjenta z niedowładem połowiczym 

przebywającego w oddziale rehabilitacji. 
• Sporządzanie miesięcznego planu terapii zajęciowej mającego na 

celu integrację pensjonariuszy domu pomocy społecznej. 
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• Sporządzanie kwestionariusza ankiety do oceny poziomu wiedzy 
uczestników warsztatów terapii zajęciowej w zakresie zdrowego stylu 
życia. 

 
5. Terapia zajęciowa w  dysfunkcji narządów  ruchu 
Problemy pacjenta po amputacji w obrębie kończyny górnej, kończyny 
dolnej. Zadania terapii zajęciowej w stosunku do osób po amputacjach. 
Dobór metod i technik terapii zajęciowej dla chorych po amputacjach 
kończyn. Nauka czynności życia codziennego bez protezy i z protezą. 
Preorientacja zawodowa osób po amputacjach kończyn. 
Zadania terapii zajęciowej w przewlekłych chorobach reumatycznych. 
Problemy pacjenta w zależności od przebiegu choroby i zmian 
zachodzących w narządzie ruchu. Dobór metod i technik terapii 
zajęciowej dla osób z chorobami reumatycznymi. Nauka posługiwania 
się sprzętem ułatwiającym wykonywanie codziennych czynności. 
 
Ćwiczenia: 
• Planowanie terapii zajęciowej dla chorego z zaawansowanymi 

zmianami w obrębie kończyn górnych w przebiegu reumatoidalnego 
zapalenia stawów, na podstawie opisu przypadków. 

• Uczenie podopiecznego posługiwania się sprzętem ułatwiającym 
wykonywanie czynności higienicznych. 

 
6.Terapia zajęciowa w chorobach układu krążenia 
Problemy pacjentów z chorobami układu krążenia. Zasady prowadzenia 
terapii zajęciowej w oddziale kardiologicznym i sanatorium. Dobór zajęć 
z zakresu terapii zajęciowej do stanu ogólnego pacjenta i jego 
wydolności fizycznej. Obserwacja i ocena stanu chorego podczas zajęć.  
Techniki relaksacyjne i rekreacja w profilaktyce schorzeń układu 
krążenia. 
 
Ćwiczenia: 
• Planowanie turnusu rehabilitacyjnego dla osób z chorobą 

nadciśnieniową. 
• Planowanie zajęć rekreacyjnych dla chorych po zawale mięśnia 

sercowego będących w okresie rekonwalescencji. 
 
7. Terapia zajęciowa w chorobach układu oddechowego 
Problemy pacjenta z chorobami układu oddechowego. Znaczenie 
usprawniania fizycznego, psychicznego i społecznego w przewlekłych 
schorzeniach układu oddechowego. Wskazania i przeciwwskazania do 
terapii zajęciowej. Dobór metod i technik terapii zajęciowej  
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z uwzględnieniem zainteresowań chorego. Rola terapii ruchem  
w leczeniu chorób układu oddechowego. 
 
Ćwiczenia: 
• Planowanie zajęć z zakresu terapii zajęciowej dla ośmioletniego  

dziecka z astmą oskrzelową, przebywającego w sanatorium. 
• Planowanie terapii zajęciowej dla pacjenta z przewlekłą 

niewydolnością oddechową, na podstawie opisu przypadków. 
 
8. Terapia zajęciowa w  chorobach układu nerwowego 
Problemy pacjentów z chorobami neurologicznymi. Cele i zadania terapii 
zajęciowej w przypadku chorych z hemiplegią i paraplegią. Usprawnianie 
mowy w przypadku afazji ruchowej i czuciowej. Planowanie terapii 
zajęciowej w zależności od etapu leczenia udarów mózgu, urazów 
rdzenia kręgowego.  
Problemy podopiecznych z chorobą Alzheimera. Usprawnianie 
intelektualne, integracja społeczna, bezpieczeństwo osób z chorobą 
Alzheimera podczas zajęć. Znaczenie zajęć rekreacyjnych i kulturalno  
- oświatowych dla chorych z chorobą Alzheimera. 
Problemy chorych na Stwardnienie Rozsiane. Wsparcie psychologiczne. 
Dobór metod i technik terapii zajęciowej w zależności od zaawansowania 
objawów chorobowych. Motywowanie chorych do korzystania z terapii 
zajęciowej indywidualnej. 
Znaczenie terapii zajęciowej w mózgowym porażeniu dziecięcym. 
Zadania terapeuty w zakresie usprawniania ruchowego. Nauka 
wykonywania czynności życia codziennego. Rozwijanie sprawności 
intelektualnych.  
 
Ćwiczenia: 
• Planowanie terapii zajęciowej dla pacjenta po udarze mózgu  

z cofającą się hemiparezą, przebywającego w oddziale neurologii. 
• Dobieranie zabaw będących kontynuacją rehabilitacji ruchowej dla 

dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym, w wieku 
przedszkolnym.  

• Planowanie metod i technik terapii zajęciowej stymulujących procesy 
intelektualne chorych z chorobą Alzheimera. 

• Opracowywanie scenariusza zajęć usprawniających zaburzenia mowy 
w przypadku udaru mózgu. 

 
9. Terapia zajęciowa w chorobach wieku podeszłego 
Problemy biologiczne, psychiczne i społeczne osób w podeszłym wieku. 
Cele i zadania terapii zajęciowej w stosunku do osób w starszym wieku. 
Metody i techniki terapii zajęciowej stosowane w pracy z osobami  
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w podeszłym wieku. Metody motywowania podopiecznych do udziału  
w grupowej terapii zajęciowej. Organizacja wolnego czasu. Zajęcia 
integracyjne dla osób w starszym wieku.  
Ćwiczenia: 
• Planowanie zajęć z zakresu terapii zajęciowej usprawniających 

motorykę małą i dużą osób w starszym wieku. 
• Opracowywanie scenariusza zajęć usprawniających procesy myślowe 

osób w podeszłym wieku. 
• Opracowywanie harmonogramu zajęć dla pensjonariuszy domu 

pomocy społecznej.  
 
10. Terapia zajęciowa w chorobach wieku rozwojowego 
Zasady pracy z dzieckiem chorym i niepełnosprawnym. Terapia poprzez 
zabawę. Rodzaje zabaw stosowanych w ramach terapii zajęciowej. 
Znaczenie zabawy w procesie usprawniania fizycznego, psychicznego  
i społecznego dziecka.  
Rola terapeuty zajęciowego w profilaktyce zaburzeń psychicznych 
powstałych w wyniku długiego przebywania dziecka w placówce ochrony 
zdrowia lub opieki społecznej. Organizacja czasu wolnego w zależności 
od wieku dziecka i jego sprawności psychoruchowej. 
Charakterystyka autyzmu. Problemy opiekuńcze w przypadku dziecka 
autystycznego. Postępowanie z dzieckiem autystycznym. Dobór różnych 
metod terapii ułatwiających adaptację dziecka w środowisku 
społecznym. Zasady postępowania w przypadku nadpobudliwości 
psychoruchowej - ADHD.  
 
Ćwiczenia: 
• Określanie celów terapii zajęciowej w stosunku do dzieci 

hospitalizowanych w oddziałach pediatrycznych. 
• Dobieranie metod i technik terapii zajęciowej ułatwiających adaptację 

społeczną dziecka z autyzmem. 
• Opracowywanie scenariusza zajęć dla dziecka poruszającego się na 

wózku inwalidzkim, na podstawie opisu przypadków. 
• Planowanie zabaw dla dziecka z nadpobudliwością psychoruchową. 
 
11. Terapia zajęciowa w niepełnosprawności intelektualnej 
Klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej. Cele terapii zajęciowej  
w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Planowanie 
terapii zajęciowej w zależności od stopnia niepełnosprawności 
intelektualnej.  
Charakterystyka zespołu Downa. Problemy i potrzeby dzieci z zespołem 
Downa. Rozwijanie możliwości intelektualnych, społecznych 
i zawodowych dzieci z zespołem Downa. 
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Ćwiczenia: 
• Organizowanie zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej. 
• Planowanie trasy wycieczki dla dzieci z zespołem Downa w celu 

poznania okolicy. 
 
12. Terapia zajęciowa w chorobach psychicznych 
Specyfika leczenia w oddziale psychiatrycznym. Społeczność 
terapeutyczna. Rola terapeuty zajęciowego w społeczności 
terapeutycznej. Potrzeby, problemy i możliwości pacjentów w zależności 
od fazy choroby psychicznej. Planowanie terapii zajęciowej  
w schizofrenii, w nerwicach, w depresji, w uzależnieniu od alkoholu. 
Programy modyfikacji zachowań - trening kulinarny, higieniczny, 
umiejętności społecznych. Rola ergoterapii, arteterapii, muzykoterapii, 
choreoterapii, biblioterapii, terapii ruchem i zajęć rekreacyjnych  
w rehabilitacji chorych psychicznie.  
 
Ćwiczenia: 
• Opracowywanie scenariusza zajęć grupowych z choreoterapii dla 

chorych ze schizofrenią, przebywających w oddziale psychiatrii. 
• Przeprowadzanie treningu higienicznego dla 5 osobowej grupy osób 

psychicznie chorych. 
• Opracowywanie scenariusza zajęć z plastykoterapii dla chorych  

z depresją. 
• Opracowywanie scenariusza zajęć z muzykoterapii dla chorych 

uzależnionych od alkoholu.  
 
13. Terapia zajęciowa w chorobach nowotworowych  
Opieka paliatywna. Problemy chorych onkologicznie. Wskazania 
i przeciwwskazania do terapii zajęciowej. Dobór metod i technik terapii 
zajęciowej w zależności od potrzeb i aktualnego stanu zdrowia chorego. 
Terapia zajęciowa w dziecięcych oddziałach onkologicznych. 
Wolontariat.  
 
Ćwiczenia: 
• Opracowywanie scenariusza do zajęć plastycznych w oddziale 

onkologii dziecięcej. 
• Określanie zadań terapeuty zajęciowego w stosunku do chorych 

onkologicznie poddawanych zabiegom chemioterapii i radioterapii. 
 
14. Terapia zajęciowa dla osób niewidomych i niesłyszących 
Klasyfikacja osób niewidomych. Skutki psychologiczne nagłej utraty 
wzroku. Zasady komunikacji interpersonalnej z osobami niewidomymi. 
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Metody i techniki terapii zajęciowej wykorzystywane w pracy z osobami 
niewidomymi. Treningi orientacji przestrzennej. Sprzęt ułatwiający życie. 
Możliwości zawodowe osób niewidomych. Rola terapii zajęciowej  
w rehabilitacji zawodowej. 
Klasyfikacja osób niesłyszących. Skutki psychologiczne utraty słuchu. 
Sposoby komunikowania się z osobą niesłyszącą. Metody i techniki 
terapii zajęciowej stosowane w organizacji czasu wolnego osób  
z dysfunkcją słuchu. 
 
Ćwiczenia: 
• Dobieranie metod i technik terapii zajęciowej usprawniających 

manualnie osoby z dysfunkcją wzroku. 
• Opracowywanie scenariusza zajęć z plastykoterapii dla dzieci 

niesłyszących. 
 
Środki dydaktyczne 
Przepisy prawne dotyczące tworzenia, działania i finansowania 
warsztatów terapii zajęciowej. 
Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego. 
Deklaracja Praw Osób Upośledzonych Umysłowo. 
Dokumentacja terapeuty zajęciowego. 
Filmy dotyczące funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej 
i stosowania różnych metod terapii zajęciowej. 
Foliogramy dotyczące zasad, celów, zadań terapii zajęciowej. 
Płyty CD do muzykoterapii. 
Zdjęcia pracowni i wyrobów podopiecznych. 
Algorytmy treningów. 
Sprzęt ułatwiający życie. 
Foldery, katalogi ze sprzętem ułatwiającym życie. 
Przykładowe projekty terapii zajęciowej. 
Przykładowe harmonogramy zajęć terapeutycznych. 
Teksty do bajkoterapii, poezjoterapii. 
Opisy przypadków. 
 
Uwagi o realizacji 

Program przedmiotu Terapia zajęciowa  obejmuje treści  dotyczące 
celów i zadań terapii zajęciowej oraz roli terapeuty zajęciowego  
w placówkach ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz warsztatach 
terapii zajęciowej. 

Realizacja programu nauczania ma na celu zapoznanie ucznia  
z różnymi formami, rodzajami, metodami i technikami terapii zajęciowej 
stosowanymi w procesie leczenia oraz rehabilitacji  pacjentów z różnymi 
schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności. 
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Podczas realizacji programu nauczania należy zwrócić uwagę na 
kształtowanie umiejętności: formułowania diagnozy terapeutycznej na 
podstawie zebranych informacji o pacjencie, dobierania metod i technik 
terapii w zależności od schorzenia i rodzaju niepełnosprawności oraz 
planowania i organizacji pracy terapeuty zajęciowego.  

Program powinien być realizowany w korelacji z przedmiotami, takimi 
jak: Pedagogika, Psychologia, Socjologia, Rehabilitacja i Patologia  
z klinicznym zarysem chorób. 

Osiągnięcie zaplanowanych celów kształcenia umożliwi stosowanie 
następujących metod nauczania: wykładu informacyjnego, dyskusji 
dydaktycznej, metody inscenizacji, przypadków, ćwiczeń i projektów. 

Zamieszczone w programie ćwiczenia stanowią propozycję do 
wykorzystania przez nauczyciela. W zależności od zaangażowania 
uczniów nauczyciel może zaplanować trudniejsze zadania. 
Wykonywanie ćwiczeń ułatwi uczniowi przyswojenie treści 
teoretycznych, wdroży do samodzielnego, twórczego myślenia, 
przygotuje do realizacji zadań terapeuty zajęciowego. Ćwiczenia 
powinny odbywać się w różnych pracowniach terapii zajęciowej,   
w grupach do 15 osób, z podziałem na 2-3 osobowe zespoły. Podczas 
ćwiczeń uczniowie powinni mieć możliwość planowania wyposażenia  
pracowni, dostosowywania stanowiska pracy do możliwości i stanu 
zdrowia podopiecznego, prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych. 
Nauczyciel powinien obserwować  pracę uczniów zwracać uwagę na 
popełnione przez nich błędy i udzielać konsultacji.  

Zaleca się organizowanie wycieczek do warsztatów terapii zajęciowej, 
domów pomocy społecznej i placówek ochrony zdrowia oraz 
prezentowanie filmów dydaktycznych na temat metod i zasad pracy 
terapeuty zajęciowego w różnych działach medycyny.  

W procesie kształcenia należy rozwijać zainteresowanie zawodem 
oraz kształtować postawy: otwartości na potrzeby i problemy 
podopiecznych, odpowiedzialności za podejmowane działania wobec 
podopiecznych, gotowości niesienia pomocy, a także odporności 
psychicznej na stres. 
 



 
 

63

 
Proponuje się następujący podział godzin na realizację działów 

tematycznych:  
 

Lp. Działy tematyczne Orientacyjna 
liczba godzin 

  1. Podstawy terapii zajęciowej   18 
  2. Metody i techniki terapii zajęciowej   26 
  3. Pracownie terapii zajęciowej   17 
  4. Organizacja pracy terapeuty zajęciowego   20 
  5. Terapia zajęciowa w dysfunkcji narządów ruchu   15 
  6. Terapia zajęciowa w chorobach układu krążenia     8 
  7. Terapia zajęciowa w chorobach układu oddechowego     8 
  8. Terapia zajęciowa w chorobach układu nerwowego   17 
  9. Terapia zajęciowa w chorobach wieku podeszłego   14 
10. Terapia zajęciowa w chorobach wieku rozwojowego   16 
11. Terapia zajęciowa w niepełnosprawności intelektualnej   16 
12. Terapia zajęciowa w chorobach psychicznych   16 
13. Terapia zajęciowa w chorobach nowotworowych     9 
14. Terapia zajęciowa dla osób niewidomych  

i niesłyszących                                                 
  10 

                                                    Razem  210 
 

Podana w tabeli liczba godzin na realizację poszczególnych działów 
ma charakter orientacyjny. Nauczyciel może wprowadzać pewne zmiany,  
mające na celu dostosowanie programu do potrzeb edukacyjnych. 

 
Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć 
edukacyjnych ucznia 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy prowadzić 
systematycznie, na podstawie określonych  kryteriów. Kryteria oceniania 
powinny uwzględniać zaplanowane w programie cele kształcenia. 

Systematyczna kontrola i ocena postępów ucznia umożliwi 
nauczycielowi dostosowanie metod i  środków dydaktycznych do 
możliwości poznawczych ucznia. 

Kontrola i ocena osiągnięć uczniów może być dokonywana przy  
pomocy:  
– sprawdzianów ustnych i pisemnych, 
– testów osiągnięć szkolnych, 
– obserwacji pracy ucznia w czasie wykonywania ćwiczeń. 

Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów w formie ustnej należy 
oceniać umiejętności operowania zdobytą wiedzą, właściwe stosowanie 
pojęć zawodowych oraz poprawność wnioskowania.   

Podczas obserwacji pracy ucznia należy zwrócić uwagę na: 
– określenie celów terapii zajęciowej, 
– formułowanie diagnozy terapeutycznej, 
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– opracowywanie planu terapii zajęciowej,  
– dobranie metod i technik terapii do potrzeb i możliwości 

podopiecznego, 
– planowanie wyposażenia stanowiska pracy dla podopiecznego,  
– prowadzenie dokumentacji obowiązującej terapeutę zajęciowego. 

Na zakończenie realizacji programu zaleca się przeprowadzenie testu 
osiągnięć szkolnych oraz sprawdzianu praktycznego.  

W ocenie końcowej osiągnięć uczniów należy uwzględniać 
przygotowanie merytoryczne, aktywność na zajęciach, współpracę  
w zespole, wykonanie ćwiczeń. 
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PRACOWNIA TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

 
Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku procesu kształcenia uczeń  powinien umieć:  
– nawiązać kontakt werbalny i niewerbalny z podopiecznym, 
– zachować się asertywnie w relacjach z innymi ludźmi, 
– wykorzystać techniki negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji 

problemowych, 
– wykonać czynności związane z zapewnieniem higieny osobistej  

i estetycznego wyglądu podopiecznego, 
– zadbać o czystość i estetykę w otoczeniu podopiecznego, 
– zaplanować jadłospis zgodnie z zaleceniem dietetyka,  
– przygotować posiłek dla podopiecznego niesamodzielnego, 
– zadbać o estetykę dań i miejsca spożywania posiłków, 
– wykonać prace krawieckie ręcznie i maszynowo,  
– wykonać haft różnymi ściegami, 
– wykonać prace z zakresu dziewiarstwa ręcznego, tkactwa, makramy, 
– zorganizować wolny czas podopiecznym, 
– wykonać prace plastyczne różnymi technikami, 
– wykonać różne przedmioty z drewna, skóry, metalu, 
– wykonać wyroby z gliny, 
– wykonać prace z kartonu i tektury, 
– posłużyć się technologią komputerową, 
– wykonać zdjęcia cyfrowym aparatem fotograficznym, 
– nagrać materiał filmowy kamerą cyfrową, 
– zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej podczas wykonywania pracy. 
 
Materiał nauczania 

 
1. Umiejętności interpersonalne 
Komunikacja werbalna i niewerbalna. Zasady komunikacji werbalnej. 
Bariery w komunikowaniu się. Zasady prawidłowej komunikacji. 
Asertywność. Ćwiczenie zachowań asertywnych. Sytuacje problemowe. 
Techniki negocjacji. 
 
Ćwiczenia: 
• Określanie barier w komunikowaniu się, na podstawie opisów sytuacji  

i inscenizacji. 
• Rozpoznawanie zachowań asertywnych, agresywnych, 

manipulacyjnych  i uległych, na podstawie inscenizacji. 
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2. Higiena osobista i gospodarstwa domowego 
Zasady higieny osobistej. Trening higieniczny (mycie ciała, włosów, 
zębów). Zasady kosmetyki i estetycznego wyglądu. Estetyka wnętrz 
mieszkalnych. Higiena otoczenia i ubrania. 
 
Ćwiczenia: 
• Opracowywanie instrukcji prania w pralce automatycznej  dla grupy 

osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 
• Opracowywanie algorytmu mycia zębów. 
• Opracowywania algorytmu czyszczenia obuwia. 
 
3. Higiena żywienia 
Zasady zdrowego odżywiania. Piramida odżywiania. Podstawowe diety. 
Przechowywanie produktów żywnościowych. Układanie jadłospisu. 
Korzystanie z przepisów kulinarnych. Przyrządzanie potraw. Estetyka 
dań i miejsca spożycia posiłków. Planowanie zakupów żywnościowych. 
Trening budżetowy. 
 
Ćwiczenia: 
• Opracowywanie spisu artykułów żywnościowych dla osób z małą 

aktywnością, mających problemy z nadwagą i perystaltyką jelit. 
• Przygotowywanie śniadania świątecznego  z uwzględnieniem tradycji,  

estetyki potraw i nakrycia stołu. 
• Sporządzanie algorytmu pieczenia ciasta drożdżowego. 
• Wykonywanie kosztorysu zakupu artykułów spożywczych 

potrzebnych do przygotowania kanapek. 
 
4. Prace krawieckie i hafciarskie 
Szycie ręczne. Fastrygowanie. Dzierganie dziurek. Przyszywanie 
guzików. Cerowanie. Szycie maszynowe. Konserwacja i obsługa 
maszyny do szycia. Zdejmowanie miary. Sporządzanie formy. 
Korzystanie z gotowych wzorów zamieszczonych w  żurnalach. 
Skracanie i zwężanie ubrania. Haft: krzyżykowy, półkrzyżykowy, 
richelieu, wypukły. Odczytywanie wzorów haftów. Haftowanie według 
wzoru. 
 
Ćwiczenia: 
• Wykonywanie kartek świątecznych, haftowanych krzyżykiem według 

wzoru. 
• Szycie fartuszka kuchennego, według opracowanego przez ucznia 

wzoru. 
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• Szycie rękawic kuchennych, według wzoru. 
• Szycie ozdobnych poduszek metodą patchwork, według własnego 

projektu. 
• Haftowanie serwetek świątecznych, według wzoru. 
 
5. Prace dziewiarskie i tkackie                                                                             
Włókna stosowane w dziewiarstwie ręcznym. Nauka korzystania  
z wzorów.  Podstawowe i złożone ściegi  wykonywane szydełkiem oraz 
na drutach. Robótki wykonywane na drutach i szydełkiem. Tkanie  
w ramkach. Wyplatanie makram. Wyroby ze sznurka. Organizacja 
kiermaszów i wystaw rękodzieła. 
 
Ćwiczenia:  
• Wykonywanie ściegiem angielskim szalika i czapki. 
• Wykonywanie szydełkiem serwetki do koszyczka wielkanocnego, na 

podstawie wzoru. 
• Wykonywanie szydełkiem ozdób choinkowych. 
• Wyplatanie ze sznurka koszyczków. 
 
6. Organizacja czasu wolnego 
Popularyzacja czytelnictwa. Organizacja konkursów literackich. 
Inscenizacja utworów literackich. Przygotowanie teatru lalek. 
Organizacja wieczorów poezji. Gry i zabawy towarzyskie, ruchowe. Gry 
stolikowe. Kultywowanie tradycji: wykonywanie pisanek różnymi 
technikami, wyrób ozdób choinkowych, kartek świątecznych, 
imieninowych. Muzykoterapia bierna i czynna. Choreoterapia. 
Organizacja wycieczek. 
 
Ćwiczenia: 
• Przygotowywanie kukiełek i scenografii do teatrzyku lalkowego dla 

dzieci w oddziale pediatrycznym. 
• Wykonywanie gazetki propagującej czytelnictwo wśród młodzieży. 
• Przygotowywanie mobilnej rekreacji muzycznej z wykorzystaniem 

instrumentarium Orffa. 
• Planowanie prostych układów tanecznych do wybranej muzyki. 
• Dobieranie tekstów do wieczoru poezji. 

 
7. Prace plastyczne 
Podstawowe działy sztuk plastycznych. Rodzaje technik malarskich. 
Podział i oddziaływanie barw. Malowanie akwarelą, farbą plakatową, 
farbami żelowymi, kredkami. Malowanie na papierze, płótnie, szkle. 
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Stemple. Linoryt. Lepienie w glinie, masie solnej, modelinie. Collage. 
Obrazy na styropianie. Origami kółkowe, przestrzenne. 
 
Ćwiczenia: 
• Wykonywanie collage’u. 
• Lepienie, z koloryzowanej farbą plakatową masy solnej, aniołka 

bożonarodzeniowego, według własnego projektu. 
• Malowanie wazonu szklanego farbami do szkła typu „Lukas”, na 

podstawie gotowych wzorów.   
• Wykonywanie biżuterii z różnych materiałów (np. korali z modeliny). 
• Zdobienie pudełek metodą „de coupage”. 
• Malowanie obrazów na szkle farbami żelowymi. 
 
8. Wyroby z drewna, metalu i skóry 
Gatunki drewna i ich zastosowanie. Kleje, lakiery, narzędzia do drewna. 
Narzędzia do pracy w metalu. Wyroby z drutu. Rodzaje skóry - techniki 
pracy. 
 
Ćwiczenia: 
• Wykonywanie drzewka szczęścia z drutu i koralików. 
• Wyklejanie obrazu o motywie kwiatowym ze skóry. 
• Wykonywanie stempli przez połączenie linorytu i drewna. 
• Oprawianie lustra w skórze. 
• Wykonywanie z bambusa pojemników na kredki ołówkowe. 
• Wykonywanie karmników dla ptaków z deseczek drewnianych. 
 
9. Obsługa komputera 
Obsługa programu do pisania tekstu i do przygotowywania prezentacji 
multimedialnych. Zakładanie poczty internetowej. Gromadzenie 
 i przetwarzanie   informacji dostępnych w Internecie. Gry komputerowe.  
 
Ćwiczenia: 
• Pisanie listu motywacyjnego. 
• Opracowywanie projektu dokumentacji terapeuty zajęciowego. 
• Przygotowanie prezentacji  multimedialnej reklamującej szkołę. 
 
10. Zajęcia fakultatywne  
 
Wyroby z gliny 
Przygotowywanie gliny do użytku. Lepienie wyrobów z gliny. Praca na 
kole garncarskim. Wypalanie i zdobienie wyrobów z gliny. 
Organizowanie kiermaszów i wystaw. 
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Ćwiczenia: 
• Lepienie i wypalanie figurek zwierząt  z gliny. 
• Wykonywanie wazonów glinianych. 
 
Prace  introligatorskie 
Obsługa bindownicy, zgrzewarki, gilotyny. Oprawa książek. 
Wykonywanie prac z kartonu i tektury. 
 
Ćwiczenia: 
• Wykonywanie z tektury pudełka na nici do pracowni krawieckiej. 
• Naprawa zniszczonych książek. 

 
Wykonywanie fotografii i filmów 
Obsługa aparatu cyfrowego. Wykonywanie zdjęć aparatem cyfrowym. 
Obsługa kamery. Filmowanie krajobrazu.   
 
Ćwiczenia: 
• Wykonywanie albumu przyrodniczego z krajobrazami regionu. 
• Nagrywanie filmu reklamującego miasto, ośrodek wypoczynkowy lub 

szkołę.  
• Zakładanie kroniki szkolnej. 
• Wykonywanie tablicy ze zdjęciami absolwentów. 
 
Środki dydaktyczne 
Sprzęt przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
Sprzęt gospodarstwa domowego. 
Materiały i przybory krawieckie, maszyna do szycia.  
Podręczniki kroju i szycia, dziewiarstwa i haftu, żurnale, książki 
kucharskie. 
Druty, szydełka, materiały i przybory do tkania, warsztat tkacki, tamborki.  
Plansze z wzorami splotów, haftów, ściegów, zawierające skład 
produktów spożywczych. 
Materiały i przybory malarskie. 
Wyposażenie klubowe - fotele, stoliki do gier, gry stolikowe, bilard 
przenośny. 
Instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, sprzęt turystyczny. 
Narzędzia do wytwarzania wyrobów ze skóry, metalu i drewna. 
Zestaw narzędzi introligatorskich. 
Sprzęt i narzędzia do obróbki gliny. 
Sprzęt audiowizualny, aparat fotograficzny, kamera. 
Zestaw komputerowy. 
Czasopisma: ”Kram z robótkami”, „Window Colour”, „Vena”. 
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Uwagi o realizacji 
Realizacja programu przedmiotu ma na celu przygotowanie ucznia do 

stosowania różnych metod i technik terapii zajęciowej: szycia, 
wykonywania prac dziewiarskich na drutach i na szydełku, malowania, 
rzeźbienia, haftowania, gotowania, wykonywania wyrobów z drutu oraz 
ze skóry. Podczas realizacji programu szczególną uwagę należy zwrócić 
na kształtowanie umiejętności komunikowania się, organizowania 
wolnego czasu i planowania zajęć dla podopiecznych, w zależności od 
ich zainteresowań, potrzeb i możliwości. Zaleca się również korzystanie 
z programów komputerowych, w celu  aktywizowania i usprawniania 
funkcji i czynności psychicznych podopiecznego. Kształtowanie 
umiejętności zawartych w programie wymaga zorganizowania pracowni 
terapii zajęciowej z pełnym wyposażeniem gwarantującym uczniowi 
warunki do opanowania technik terapii zajęciowej, umiejętności 
prawidłowego kontaktu interpersonalnego i współpracy w zespole. 

Osiągnięcie zaplanowanych celów kształcenia umożliwi  stosowanie 
aktywizujących metod nauczania: dyskusji dydaktycznej, metody 
przypadków, metody projektów, pokazu z objaśnieniem oraz ćwiczeń.    

W czasie ćwiczeń uczniowie powinni pracować w grupach do 15 
osób, z podziałem na 2-3 osobowe zespoły. W pracowni komputerowej 
uczniowie powinni projektować  programy profilaktyczne i terapeutyczne, 
scenariusze zajęć edukacyjnych oraz wykorzystać komputer jako  
narzędzie terapeutyczne dla podopiecznych z zaburzeniami mowy, 
słuchu oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej i orientacji przestrzennej.  

Zaproponowane w programie ćwiczenia nauczyciel może włączyć do 
planu zajęć lub opracować inne dostosowane do możliwości uczniów. 

 
Proponuje się następujący podział godzin na realizację działów 

tematycznych:  
 

Lp. Działy tematyczne Orientacyjna 
liczba godzin 

  1. Umiejętności interpersonalne   24 
  2. Higiena osobista i gospodarstwa domowego   12 
  3. Higiena żywienia    22   
  4. Prace krawieckie i hafciarskie    32 
  5. Prace dziewiarskie i tkackie    32  
  6. Organizacja czasu wolnego    80 
  7. Prace plastyczne   28 
  8. Wyroby z drewna, metalu i skóry   26 
  9. Obsługa komputera   10 
10. Zajęcia fakultatywne   12 

                                                         Razem 278 
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Podana w tabeli liczba godzin na realizację poszczególnych działów 
ma charakter orientacyjny. Nauczyciel może wprowadzać pewne zmiany, 
mające na celu  dostosowanie programu do potrzeb edukacyjnych. 

 
Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć 
edukacyjnych ucznia 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy prowadzić 
systematycznie, na podstawie określonych  kryteriów. Kryteria oceniania 
powinny uwzględniać zaplanowane w programie cele kształcenia. 

Umiejętności praktyczne uczniów należy oceniać na podstawie 
obserwacji czynności wykonywanych w czasie ćwiczeń oraz na 
podstawie wykonanego projektu.  

Podczas obserwacji należy zwrócić  uwagę na: 
– przygotowanie stanowiska pracy, 
– organizowanie pracy własnej i w grupie, 
– zaplanowanie projektu, 
– dokładność i  estetykę wykonania, 
– gospodarowanie materiałem i dbanie o sprzęt, 
– przestrzeganie regulaminu obowiązującego w pracowni,  
– przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  ochrony 

przeciwpożarowej i  ochrony środowiska. 
W ocenie końcowej należy uwzględnić poziom wykonania ćwiczeń, 

współpracę w zespole oraz wykonany projekt.  
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PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI 

 
Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
– scharakteryzować system organizacji ochrony zdrowia w Polsce, 
– wskazać podstawy prawne funkcjonowania zakładów opieki 

zdrowotnej,  
– wskazać instytucje wpływające na politykę zdrowotną państwa,  
– określić źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych,  
– wyjaśnić zasady reglamentowania dostępu do niektórych usług 

medycznych,  
– wskazać dostawców i odbiorców usług medycznych,  
– wyjaśnić proces przepływu środków finansowych na świadczenia 

zdrowotne, określić rolę państwa w regulacji przepływu,  
– wyjaśnić istotę i zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń 

zdrowotnych w Polsce,  
– wyjaśnić specyfikę rynku świadczeń zdrowotnych,  
– określić czynniki wpływające na popyt i podaż świadczeń 

zdrowotnych,  
– wyjaśnić mechanizmy regulowanej konkurencji między producentami 

usług medycznych,  
– wskazać rolę państwa i płatnika na rynku usług medycznych,  
– scharakteryzować system zapewnienia jakości w opiece zdrowotnej,  
– uzasadnić znaczenie profesjonalizmu i zaufania do personelu 

medycznego w świadczeniu usług zdrowotnych,  
– określić podmioty uprawnione do realizacji świadczeń zdrowotnych,  
– zanalizować regulacje prawne dotyczące personelu medycznego,  
– rozróżnić rodzaje kontraktów na usługi medyczne,  
– określić zasady zawierania kontraktów na świadczone usługi 

medyczne,  
– scharakteryzować koszty udzielania świadczeń zdrowotnych,  
– określić podstawy prawne funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej 

i płatnika,  
– zastosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej,  
– zastosować przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej, 
– wykonać pracę zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ochrony przeciwpożarowej, 
– określić obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy, 
– określić prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy, 
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– rozpoznać czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne występujące 
w procesie pracy, 

– dobrać sposoby przeciwdziałania czynnikom szkodliwym w miejscu 
pracy, 

– dobrać środki ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy, 
– zareagować w przypadku zagrożenia pożarowego, zgodnie  

z instrukcją przeciwpożarową, 
– zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, 
– zastosować zasady ochrony środowiska. 
 
Materiał nauczania 
 
1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych  
Istota polityki zdrowotnej. Struktura systemu organizacyjnego opieki 
zdrowotnej w Polsce. Rodzaje instytucji wpływających na politykę 
zdrowotną i ich rola. Źródła i sposoby finansowania świadczeń 
zdrowotnych. Rodzaje dostawców usług medycznych. Rodzaje 
odbiorców usług medycznych. Charakterystyka przepływu środków 
finansujących świadczenia zdrowotne. Rola państwa w regulowaniu 
przepływu środków. 
 
Ćwiczenia: 
• Określanie sposobu finansowania świadczeń zdrowotnych, na 

podstawie analizy przepisów prawa o finansowaniu usług 
medycznych i dostępnej literatury. 

 
2. System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce 
Istota ubezpieczenia zdrowotnego. Rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych. 
Funkcje powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zasady 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Funkcje płatnika w systemie 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zakres świadczeń  
w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zasady 
korzystania ze świadczeń zdrowotnych z powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Reglamentacja dostępu do niektórych usług medycznych 
 - istota, przyczyny, sposoby reglamentacji. Znaczenie dobrowolnych 
ubezpieczeń zdrowotnych. 
 
Ćwiczenia: 
• Interpretowanie przepisów prawa cywilnego, prawa pracy, prawa  

o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych. 
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3. Rynek świadczeń zdrowotnych 
Cechy rynku usług medycznych. Usługa medyczna jako dobro 
indywidualne, publiczne, konsumpcyjne, inwestycyjne i profesjonalne. 
Ograniczona suwerenność pacjenta jako konsumenta usług 
medycznych. Akceptacja płatnika jako źródła finansowania świadczeń 
zdrowotnych. Efekty zewnętrzne usług medycznych. Czynniki 
wpływające na podaż świadczeń zdrowotnych. Czynniki kształtujące 
popyt na świadczenia zdrowotne. Skutki „niekontrolowanej” konkurencji 
na rynku świadczeń zdrowotnych. Rola państwa i płatnika na rynku usług 
medycznych. Zapewnienie jakości w opiece zdrowotnej. Znaczenie 
profesjonalizmu i zaufania do personelu medycznego w świadczeniu 
usług medycznych. 
 
4. Podstawy prawne funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej  

i płatnika 
Podstawowe obszary funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. 
Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania zakładów opieki 
zdrowotnej i płatnika. Regulacje prawne dotyczące personelu 
medycznego. Rodzaje kontraktów na usługi medyczne. Zasady 
zawierania kontraktów na usługi medyczne. 
 
5. Koszty w zakładach opieki zdrowotnej 
Rodzaje kosztów. Składniki kosztów przeznaczonych na świadczenia 
zdrowotne. Koszty bezpośrednie i pośrednie. Regulacje prawne  
w zakresie nadzoru nad kosztami w zakładach opieki zdrowotnej. 
 
Ćwiczenia: 
• Klasyfikowanie kosztów według określonych kryteriów. 
• Opracowywanie biznesplanu prowadzenia działalności gospodarczej 

w wykonywanym zawodzie medycznym. 
 
6. Przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej i gospodarczej 
Przedmiot i źródła prawa w ochronie zdrowia. Rodzaje stosunków pracy 
i umów o pracę w ochronie zdrowia. Rozwiązywanie umów o pracę. 
Prawa i obowiązki zakładu pracy i pracownika. Wynagrodzenie za pracę 
i jego ochrona prawna. Czas pracy w ochronie zdrowia i urlopy 
pracownicze. Świadectwa pracy. Rozwiązywanie umowy o pracę. 
Rodzaje odpowiedzialności pracowniczej w ochronie zdrowia. Rodzaje 
umów cywilnoprawnych. Formy własności zakładów opieki zdrowotnej. 
Formy organizacyjno-prawne zakładów opieki zdrowotnej. Możliwości 
podejmowania działalności gospodarczej w ochronie zdrowia. Przepisy 
prawa dotyczące organizacji warsztatów terapii zajęciowej. 
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Ćwiczenia: 
• Identyfikowanie źródeł prawa.  
• Interpretowanie przepisów prawa dotyczących organizacji warsztatów 

terapii zajęciowej.  
• Pozyskiwanie materiałów na temat prowadzenia działalności 

gospodarczej z zasobów internetowych.  
• Sporządzanie wykazu czynności związanych z zakładaniem 

działalności gospodarczej, dotyczącej świadczenia usług w zawodzie 
terapeuty zajęciowego. 

 
7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. Regulacje prawne dotyczące 
ochrony pracy. Prawa i obowiązki pracownika w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Zadania pracodawcy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Czynniki szkodliwe, uciążliwe  
i niebezpieczne występujące w procesie pracy. Metody i środki 
przeciwdziałania czynnikom szkodliwym w miejscu pracy. 
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. 
Zagrożenie pożarowe, przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Organizacja stanowiska pracy. Ochrona środowiska w miejscu pracy. 
 
Ćwiczenia: 
• Analizowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
• Analizowanie informacji dotyczących praw i obowiązków pracowników,  

zawartych w Kodeksie pracy. 
• Analizowanie  informacji dotyczących zadań pracodawcy w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartych w Kodeksie pracy. 
• Określanie czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych 

mogących wystąpić w warsztatach terapii zajęciowej. 
• Opracowywanie algorytmu postępowania w przypadku wybuchu 

pożaru w warsztatach terapeutycznych. 
 
Środki dydaktyczne 
Foliogramy z zakresy prawa i ekonomiki, bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Aktualne ustawy i przepisy z zakresu opieki zdrowotnej, prawa 
cywilnego, prawa pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, 
organizacji warsztatów terapii zajęciowej, bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
Prasa zawierająca informacje ekonomiczne i prawne. 
Baza informacji prawnej (płyty CD-ROM i Internet, System LEX, serwis 
prawo i zdrowie). 
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Opisy przypadków z prasy zawodowej lub Internetu. 
Filmy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Uwagi o realizacji 

Program nauczania obejmuje treści z zakresu prawa i ekonomiki  oraz 
bezpieczeństwa higieny pracy, niezbędne do zrozumienia zasad 
funkcjonowania ochrony zdrowia w wymiarze ekonomicznym  
i organizacyjnym.  

Podczas realizacji programu, należy zwracać uwagę na kształtowanie 
umiejętności analizowania i interpretowania norm i przepisów prawa 
dotyczących spraw pacjenta oraz pracy terapeuty zajęciowego. Wiedza 
z zakresu prawa i ekonomii jest niezbędna do uczestnictwa w życiu 
społecznym, wykonywania obowiązków zawodowych i korzystania  
z praw człowieka i obywatela. Szczególną uwagę należy również zwrócić 
na  prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, na  przeciwdziałanie czynnikom 
szkodliwym w miejscu pracy, a także organizowanie ergonomicznego 
stanowiska pracy.  

Osiągnięcie zaplanowanych celów, wymaga stosowania 
następujących metod nauczania - uczenia się: dyskusji dydaktycznej, 
metody sytuacyjnej, metody przypadków, metody projektów, wykładu 
informacyjnego oraz ćwiczeń.  

Zajęcia edukacyjne należy prowadzić w formie pracy zespołowej, 
w grupach do 15 osób. Zajęcia powinny się odbywać w pracowni 
wyposażonej w nowoczesne środki dydaktyczne oraz pracowni 
komputerowej. Zamieszczone w programie ćwiczenia stanowią 
propozycję, którą nauczyciel może wykorzystać w czasie zajęć lub 
opracować inne ćwiczenia wspomagające realizacje programu. Podczas 
wykonywania ćwiczeń należy umożliwić uczniom korzystanie  
z czasopism, literatury zawodowej, zasobów Internetu, w celu 
pozyskiwania informacji dotyczących funkcjonowania ochrony zdrowia 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wskazane jest również 
organizowanie wycieczek do sądów i organów administracji publicznej 
oraz zakładów opieki zdrowotnej. 

Proponuje się następujący podział godzin na realizację 
poszczególnych działów tematycznych: 

 
Lp. Działy tematyczne Orientacyjna 

liczba godzin
1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych   8 
2. System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce   8 
3. Rynek świadczeń zdrowotnych   8 
4. Podstawy prawne funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej  

i płatnika 
12 
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5. Koszty w zakładach opieki zdrowotnej 10 
6. Przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej  

i gospodarczej 
10 

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 10 
Razem 66 

 
Podane w tabeli liczby na realizację poszczególnych działów mają 

charakter orientacyjny. Nauczyciel może wprowadzić pewne zmiany, 
mające na celu dostosowanie programu do potrzeb edukacyjnych. 
 
Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć 
edukacyjnych ucznia 

Sprawdzanie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas 
realizacji programu, na podstawie określonych kryteriów. Systematyczne 
sprawdzanie i ocenianie dostarcza nauczycielowi informacji o efektach 
jego pracy, o postępach ucznia w nauce oraz ułatwia zaplanowanie 
procesu kształcenia. 

Proces oceniania powinien obejmować: 
– diagnozę wiadomości i umiejętności ucznia przed przystąpieniem do 

realizacji programu,  
– sprawdzenie postępów ucznia w toku realizacji programu oraz 

rozpoznawanie trudności w osiąganiu celów kształcenia,  
– sprawdzenie wiadomości i umiejętności po zrealizowaniu programu 

nauczania.  
Osiągnięcia uczniów można oceniać na podstawie: 

– sprawdzianów ustnych,  
– sprawdzianów pisemnych,  
– testów osiągnięć szkolnych. 

W procesie oceniania należy uwzględnić:  
–  określanie źródeł i sposobów finansowania świadczeń zdrowotnych,  
– określanie czynników wpływających na popyt i podaż świadczeń 

zdrowotnych,  
– charakteryzowanie roli państwa i płatnika na rynku usług medycznych,  
– interpretowanie regulacji prawnych obowiązujących w działalności 

zawodowej, 
– wykonywania zadań zawodowych zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich metod 

sprawdzania osiągnięć ucznia stosowanych przez nauczyciela. 
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ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
 
Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
– określić specyfikę i strukturę organizacyjną placówki pomocy 

społecznej lub ochrony zdrowia, 
– zanalizować cele i zadania realizowane w placówce, 
– nawiązać i utrzymać kontakt z podopiecznym i jego rodziną, 
– zgromadzić informacje o podopiecznym z różnych źródeł,  
– zanalizować informacje i rozpoznać  problemy pacjenta, 
– sformułować krótkoterminowe i długoterminowe cele terapii 

zajęciowej, 
– zaplanować indywidualną terapię zajęciową z uwzględnieniem 

potrzeb i możliwości psychofizycznych podopiecznego, 
– dobrać środki i materiały niezbędne do realizacji planów terapii 

zajęciowej,  
– ustalić przewidywane efekty terapii zajęciowej u określonego 

podopiecznego, 
– dobrać zajęcia według wieku, stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań 

podopiecznego, 
– opracować szczegółowy konspekt zajęć terapeutycznych, 
– przeprowadzić zajęcia indywidualne  i grupowe, z uwzględnieniem  

stopnia niepełnosprawności podopiecznego, 
– nauczyć podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności 

codziennych, 
– zmotywować  podopiecznych do samodzielnego wykonywania 

codziennych czynności, 
– wykryć u podopiecznych objawy zmęczenia spowodowane 

ćwiczeniami  usprawniającymi,  
– udokumentować podejmowane działania terapeutyczne, 
– zastosować w pracy z podopiecznymi  różne metody i techniki terapii 

zajęciowej, 
– zorganizować w ramach terapii zajęciowej imprezy towarzyskie, 

zajęcia sportowe, wycieczki, 
– stworzyć klimat sprzyjający pracy twórczej w grupie podopiecznych, 
– zorganizować pracę w pracowni i warsztacie terapii zajęciowej, 
– ocenić efektywność podejmowanych działań terapeutycznych, 
– podjąć współpracę z członkami zespołu terapeutycznego 

i rehabilitacyjnego w zakresie planowania i realizacji terapii 
zajęciowej, 

– podjąć współpracę z zespołem w zakresie udzielania pomocy 
psychologicznej i wsparcia społecznego, 
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– zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, 
– zastosować zasady racjonalnego gospodarowania materiałami 

i sprzętem używanym w terapii zajęciowej, 
– zaprojektować i wykonać pomoce potrzebne do zajęć  

terapeutycznych z podopiecznymi, 
– wykonać zadania zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 
– wykonać pracę zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony  środowiska, 
– udoskonalić własne umiejętności nawiązywania efektywnego kontaktu  

z  podopiecznymi z deficytem fizycznym, psychospołecznym i/lub 
rozwojowym, 

– skorzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia swoich 
umiejętności zawodowych. 

 
Materiał nauczania 
 
1. Terapia zajęciowa w  placówkach ochrony zdrowia 
Zapoznanie uczniów ze specyfiką i rodzajami usług świadczonych przez 
instytucje ochrony zdrowia. Zapoznanie z regulaminem, procedurami, 
standardami, przepisami bhp i zarządzeniami wewnętrznymi 
obowiązującymi w placówce. Określanie roli terapii zajęciowej  
w kompleksowej rehabilitacji pacjenta. Analizowanie zakresu 
obowiązków terapeuty zajęciowego oraz zasad współpracy  
z personelem placówki. Poznanie wyposażenia pracowni terapii 
zajęciowej, określanie zasad gospodarowania sprzętem i materiałami 
używanymi w zajęciach terapeutycznych. Analizowanie obowiązującej 
dokumentacji prowadzonej przez terapeutę zajęciowego. Nawiązywanie 
kontaktu z pacjentami. Rozpoznawanie problemów pacjentów leczonych 
w danej placówce. Planowanie terapii indywidualnej i grupowej. 
Planowanie i prowadzenie zajęć w pracowni terapii zajęciowej. 
Planowanie i prowadzenie terapii przyłóżkowej. Prowadzenie terapii 
ruchem. Prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla pacjentów placówki. 
Uczestniczenie w zajęciach rehabilitacyjnych z zakresu czynności życia 
codziennego. Współpraca z zespołem terapeutycznym  w realizacji 
różnych form oddziaływań psycho-  i socjoterapeutycznych. 
Analizowanie trudności występujących podczas realizacji programu zajęć 
praktycznych. 
 
2. Terapia zajęciowa w placówkach pomocy społecznej  
Zapoznanie uczniów ze specyfiką, strukturą organizacyjną placówki, 
obowiązującymi w niej procedurami i standardami oraz aktami prawnymi 
regulującymi jej działalność. Określenie celów i zadań instytucji pomocy 
społecznej. Analizowanie form pomocy, opieki i rehabilitacji 
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świadczonych w placówce oraz możliwości korzystania z oferowanych 
przez nią usług. Zapoznanie z regulaminem i przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy, obowiązującymi w placówce. Analizowanie dokumentacji 
obowiązującej w placówce. Zapoznanie z zakresem obowiązków  
i warunkami pracy terapeuty zajęciowego oraz zasadami współpracy  
z pozostałymi pracownikami placówki. Zapoznanie się  i nawiązanie 
kontaktu z podopiecznymi placówki. Rozpoznawanie problemów 
i potrzeb podopiecznych. Wzbudzenie zainteresowania i motywowanie 
podopiecznych do udziału w proponowanych zajęciach. Opracowywanie 
planu terapii indywidualnej  i prowadzenie zawartych w planie zajęć. 
Planowanie i prowadzenie zajęć grupowych w pracowniach terapii 
zajęciowej. Organizowanie i prowadzanie imprez towarzyskich, zajęć 
sportowych i  wycieczek. Ocenianie jakości świadczonych usług  
w placówce pomocy społecznej. 
 
Uwagi o realizacji 

Celem realizacji programu zajęć praktycznych jest kształtowanie 
umiejętności praktycznych niezbędnych w  pracy z podopiecznymi  
w różnym wieku, z różnego typu deficytami fizycznymi, 
psychospołecznymi lub rozwojowymi. Realizacja programu  
w rzeczywistych warunkach umożliwia uczniowi bezpośredni kontakt   
z różnymi grupami podopiecznych, zapoznanie z organizacją pracy, 
specyfiką, zakresem usług i form pomocy świadczonych w różnych 
placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Ponadto uczeń 
podczas zajęć praktycznych nabywa doświadczenia niezbędnego  
w pracy zawodowej. Podczas realizacji programu zajęć praktycznych 
należy stosować instruktaż wstępny, bieżący i końcowy. Przed 
przystąpieniem do zajęć nauczyciel powinien zapoznać ucznia  
z programem nauczania i regulaminem zajęć praktycznych oraz  
z obowiązującymi w placówce przepisami bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Podstawowymi metodami prowadzenia zajęć praktycznych 
powinny być ćwiczenia praktyczne oraz pokaz z objaśnieniem.  

Proponuje się, aby zajęcia praktyczne odbywały się w grupach 
liczących 3-6 osób, pod nadzorem nauczyciela. Nauczyciel powinien 
zapewnić uczniom możliwość wykonania wszystkich zadań 
zaplanowanych w programie zajęć praktycznych.  

W czasie ćwiczeń uczniowie powinni nawiązywać kontakty  
z podopiecznymi, rozpoznawać ich problemy i potrzeby oraz projektować  
i realizować działania terapeutyczne, we współpracy z personelem 
zatrudnionym w danej placówce. 

Nauczyciel powinien obserwować pracę ucznia i korygować 
popełniane przez niego błędy oraz umożliwić powtórzenie  ćwiczeń  
sprawiających mu najwięcej trudności.  
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Podczas realizacji programu zajęć praktycznych należy kształtować 
postawy niezbędnie do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego, 
takie jak: 
– odpowiedzialność i systematyczność w pracy, 
– uczciwość, 
– wrażliwość na problemy i potrzeby podopiecznych, 
– kulturę osobistą i poszanowanie godności oraz odmienności drugiego 

człowieka, 
– cierpliwość i wytrwałość, 
– gotowość niesienia pomocy, 
– kreatywność, 
– gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji, 
– refleksyjność nad podejmowanymi działaniami, 
– przestrzeganie tajemnicy zawodowej. 

 
Proponuje się następujący podział godzin na realizację działów 

tematycznych: 
 

Lp. Działy tematyczne Orientacyjna 
liczba godzin 

  1. Terapia zajęciowa w placówkach ochrony zdrowia: oddział 
rehabilitacji w psychiatrii i neurologii, oddział rehabilitacji 
dziecięcej, zakład opiekuńczo – leczniczy 

300 

  2. Terapia zajęciowa w placówkach pomocy społecznej: domy 
pomocy społecznej dzienne i stacjonarne, środowiskowy dom 
samopomocy, ośrodek oparcia społecznego i warsztaty terapii 
zajęciowej  

360 

                                                                    Razem 660 
 

Podane w tabeli rodzaje instytucji oraz liczby godzin mają charakter 
orientacyjny. Program zajęć praktycznych może być realizowany  
w istniejących w regionie placówkach ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej. 
 
Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć 
edukacyjnych ucznia 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy prowadzić 
systematycznie, na podstawie ustalonych kryteriów.   

Proces oceniania osiągnięć uczniów dostarcza informacji dotyczących 
stopnia opanowania umiejętności określonych w szczegółowych celach 
kształcenia.  

Systematyczne sprawdzanie i ocenianie wpływa na kształtowanie 
dyscypliny, pracowitości oraz odpowiedzialności za wyniki pracy, daje 
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szansę na eliminację błędów w kolejnym działaniu oraz poprawę jakości 
wykonywanych zadań.  

Oceniając umiejętności uczniów należy szczególnie zwrócić uwagę 
na:  
– nawiązanie kontaktu z podopiecznymi, 
– rozpoznanie potrzeb, problemów i stopnia sprawności podopiecznych, 
– opracowywanie indywidualnych planów terapii, 
– planowanie i organizowanie zajęć grupowych, 
– poziom realizacji zaplanowanych działań, 
– organizację stanowiska pracy, 
– dokumentowanie prowadzonych działań, 
– współpracę  z zespołem terapeutycznym, 
– przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Przedmiotem oceny powinna być również wiedza z zakresu 
organizacji, zadań  i form pomocy realizowanych w placówce, w której 
odbywają się zajęcia praktyczne, a także postawa ucznia wyrażona jego 
obowiązkowością, dyscypliną,  aktywnością, kulturą osobistą  
w kontaktach z podopiecznymi i pracownikami instytucji.  

Osiągnięcia uczniów można oceniać na podstawie: 
– sprawdzianów ustnych, 
– sprawdzianów pisemnych  w formie indywidualnych planów terapii, 

konspektów zajęć indywidualnych i grupowych, 
– obserwacji czynności uczniów wykonywanych w trakcie planowania  

i prowadzenia zajęć z zakresu terapii zajęciowej. 
Ponadto uczeń powinien dokonać samooceny własnych osiągnięć 

według ustalonych kryteriów. Końcowej oceny dokonuje nauczyciel 
prowadzący zajęcia praktyczne na podstawie wyników uzyskanych 
podczas stosowania różnych metod oceniania. 
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PRAKTYKA ZAWODOWA 
 
Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 
– określić strukturę organizacyjną i zadania określonej placówki ochrony 

zdrowia lub pomocy społecznej, 
– nawiązać współpracę z zespołem terapeutycznym,  
– nawiązać kontakt z podopiecznym,  
– zorganizować stanowisko zgodnie z wymaganiami ergonomii, 
– zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej,  
– ocenić stan psychofizyczny podopiecznego, 
– ocenić sytuację społeczną podopiecznego, 
– ocenić możliwości podopiecznego w zakresie samoobsługi, 
– rozpoznać potrzeby i problemy podopiecznego, 
– dokonać analizy oczekiwań podopiecznego w zakresie aktywizacji 

społecznej,  
– zaprojektować indywidualne i grupowe programy terapeutyczno-  

opiekuńcze,  
– dobrać i zastosować techniki terapii zajęciowej,  
– rozpoznać czynniki utrudniające stosowanie różnych form terapii  

zajęciowej, 
– zinterpretować wyniki pomiarów parametrów życiowych 

podopiecznego, 
– udzielić pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, 
– udzielić podopiecznemu wskazówek i pomocy w korzystaniu ze 

sprzętu rehabilitacyjnego, 
– wykorzystać dokumentację podopiecznego do planowania działań 

terapeutycznych, 
– udokumentować pracę terapeuty zajęciowego z wykorzystaniem 

technik informatycznych,                  
– dobrać metody i środki edukacji zdrowotnej,  
– skorzystać z różnych źródeł informacji, 
– dokonać samooceny efektywności podejmowanych działań,  
– wykorzystać przepisy prawa z zakresu ochrony zdrowia, pomocy 

społecznej i rehabilitacji do planowania zadań terapeutycznych, 
– zastosować zasady etyki podczas wykonywania zadań zawodowych.  
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Materiał nauczania 
Zapoznanie uczniów ze strukturą organizacyjną, zadaniami  i źródłami 
finansowania placówki. Określenie form pomocy świadczonych przez 
placówkę. Charakteryzowanie zadań i  ról pełnionych przez terapeutę 
zajęciowego. Analizowanie zadań poszczególnych członków zespołu 
terapeutyczno-opiekuńczego. 
Gromadzenie danych o podopiecznym, niezbędnych do planowania 
zajęć terapeutycznych. 
Współpraca z rodziną lub opiekunami prawnymi w procesie rehabilitacji 
podopiecznego. 
Rozpoznawanie potrzeb i problemów podopiecznych. Analizowanie 
możliwości uczestnictwa podopiecznych w wybranych zajęciach 
terapeutycznych. 
Nawiązywanie kontaktu interpersonalnego z podopiecznymi. 
Dobieranie i stosowanie form,  metod i technik terapii zajęciowej,  
w zależności od wskazań medycznych, psychologicznych 
zainteresowań, wieku rozwojowego i stopnia sprawności psychofizycznej 
podopiecznego. 
Projektowanie oddziaływań terapeutycznych przeciwdziałających izolacji 
społecznej podopiecznego.  
Sporządzanie indywidualnych i grupowych programów pomocy 
i rehabilitacji. 
Udzielanie wsparcia  emocjonalnego podopiecznemu w procesie 
aktywizacji. 
Udzielanie pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności życia 
codziennego. Współuczestniczenie w wykonywaniu zabiegów 
usprawniających. 
Przygotowywanie wybranej formy edukacji zdrowotnej, uwzględniając 
wiek i rodzaj dysfunkcji podopiecznych. 
Prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce. 
Korzystanie z przepisów prawnych regulujących działalność placówki, 
prawa   podopiecznych. 
 
Uwagi o realizacji 

Realizacja programu Praktyka zawodowa ma na celu doskonalenie 
umiejętności praktycznych w zakresie planowania i wykonywania zadań 
zawodowych oraz świadomego uczestnictwa ucznia w procesie 
kompleksowej rehabilitacji. 

Program praktyki zawodowej może być realizowany w placówkach 
ochrony zdrowia, takich jak: oddział psychiatryczny stacjonarny  
i dzienny, psychogeriatryczny, neurologiczny, onkologiczny, zakład 
opiekuńczo-leczniczy, hospicjum dla dzieci lub dorosłych oraz  
oraz w placówkach pomocy społecznej: domy  pomocy społecznej 



 
 

87

stacjonarne i dzienne, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki oparcia 
społecznego, środowiskowe domy samopomocy, „klasy życia”  
w szkołach integracyjnych, ośrodki opiekuńczo-rehabilitacyjne dla 
przewlekle chorych, przedszkola integracyjne, ośrodki dla dzieci  
i młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością.  

Proponuje się przyjęcie następujących kryteriów doboru placówek: 
– profesjonalizm kadry, 
– poziom i zakres świadczonych usług, 
– stopień zaangażowania kadry w proces kształcenia uczniów, 
– wyposażenie placówki,  
– możliwość zapewnienia uczniom zaplecza socjalnego: szatni, pokoju 

do spożycia posiłku, miejsca do przeprowadzenia seminarium  
i przechowywania dokumentacji pedagogicznej, 

– warunki epidemiologiczno-sanitarne, 
– lokalizacja placówki. 

Wyboru placówki powinien dokonać uczeń w porozumieniu  
z kierownikiem szkolenia praktycznego. Praktyka powinna być 
prowadzona w grupach 3-6 osobowych.  

Przed rozpoczęciem praktyki należy zapoznać ucznia z przepisami 
bhp, regulaminem praktyki i harmonogramem zajęć oraz sprawdzić jego 
przygotowanie merytoryczne.   

W trakcie praktyki należy zwracać uwagę na kształtowanie  
umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, komunikowania 
się z podopiecznymi i personelem, organizowania własnej pracy i jej 
oceny, planowania i realizacji zaplanowanych zajęć terapeutycznych, 
przewidywania skutków własnych działań oraz racjonalnego 
wykorzystywania czasu pracy. 

W czasie praktyki zawodowej należy obserwować pracę uczniów 
podczas wykonywania zadań zawodowych, udzielać wskazówek, a także 
dokonywać analizy popełnionych błędów. Uczniowie pod nadzorem 
opiekuna powinni samodzielnie wykonywać zaplanowane w programie 
zadania zawodowe.                  

Uczeń jest zobowiązany do dokumentowania przebiegu praktyki  
w dzienniczku praktyk.  
 
Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć 
edukacyjnych uczniów 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia powinno odbywać się 
systematycznie, na podstawie określonych kryteriów. 

Systematyczność oceniania oraz bieżące korygowanie błędów 
motywuje ucznia do podejmowania działań, natomiast  nauczycielowi 
dostarcza informacji o efektach jego pracy. 
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Sprawdzanie osiągnięć praktycznych może odbywać się na podstawie 
obserwacji czynności uczniów w trakcie wykonywania ćwiczeń lub 
podejmowanych działań.   

Podczas obserwacji należy zwracać uwagę na: 
– samodzielność w pracy, 
– umiejętność współpracy w grupie, 
– organizację pracy własnej, 
– umiejętność nawiązywania kontaktu z podopiecznym, 
– inicjowanie działań, 
– umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 
– przeciwdziałanie błędom jatrogennym, 
– przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Przedmiotem oceny powinny być wykonane przez ucznia projekty 
zajęć terapeutycznych dla podopiecznych z określonym rodzajem  
niepełnosprawności. Prace projektowe powinny być oceniane na etapie 
planowania, realizacji i prezentacji.  

Podczas sprawdzania i oceniania projektu proponuje się zwrócić 
uwagę na: 
– poprawność terminologiczną, 
– określenie celów, głównych założeń projektu, 
– stopień realizacji zamierzonych celów, 
– dobór metod i technik proponowanych zajęć i oddziaływań  

terapeutycznych, 
– umiejętność korzystania z dokumentacji, 
– umiejętność wykorzystania obserwacji i wywiadu jako źródeł 

pozyskiwania danych o podopiecznym. 
W ocenie należy również uwzględnić postawę  zawodową ucznia: 

– odpowiedzialność za powierzone działania, 
– umiejętność podejmowania właściwych decyzji, 
– wrażliwość na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych, 
– przestrzeganie dyscypliny pracy, punktualność, umundurowanie, 
– poszanowanie godności osobistej podopiecznego 
– przestrzeganie tajemnicy zawodowej, 
– umiejętność dokonania samooceny. 

Końcowej oceny dokonuje opiekun praktyki uwzględniając wyniki 
wszystkich metod sprawdzania osiągnięć ucznia.  
 
 
 
 




