
Terapia pedagogiczna vs rewalidacja – porównanie istoty zajęć 

  

Wychodząc naprzeciw potrzebom zaobserwowanych podczas naszej pracy, chcemy przedstawić krótkie porównanie dotyczące zajęć terapii 

pedagogicznej oraz rewalidacji.  

Dzieci uczęszczają na różne zajęcia, których nazwy nie do końca są zrozumiałe. Poniższa tabela ma na celu porównanie dwóch pojęć, które na co dzień 

funkcjonują w szkole,  są to terapia pedagogiczna i  zajęcia rewalidacyjne.  

W ramach terapii pedagogicznej odbywają się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, których głównym celem jest wszechstronny rozwój zdolności 

poznawczych oraz percepcyjno-motorycznych niezbędnych w nauce czytania i pisania. Podejmowane działania są skierowane na korekcję – czyli usuwanie 

przyczyn i objawów trudności rozwojowych, a także kompensację – rozumianą jako zastępowanie zaburzonych funkcji innymi − sprawnie działającymi 

poprzez ich usprawnianie. W ramach terapii pedagogicznej usprawniane są analizatory: wzrokowy, słuchowy, wzrokowy i kinestetyczny.  

Rewalidacja - termin ten wywodzi się od łacińskich słów re– znów, validus – mocny.  Zajęcia rewalidacyjne polegają na usprawnianiu, korygowaniu 

oraz kompensowaniu zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. Celem zajęć nie jest jednak wyrównywanie braków, ale przede wszystkim 

rozwijanie oraz wzmacnianie mocnych stron ucznia oraz szukanie w nim tego, co najlepsze, aby przygotować ucznia do jak najlepszego funkcjonowania  

w społeczeństwie. Działania te zmierzają do przywrócenia jak największej sprawności ucznia z niepełnosprawnością. 

 

 

 

 

 

 



Nazwa zajęć Dla kogo są przeznaczone? Co ćwiczymy na zajęciach? Forma zajęć 

Terapia pedagogiczna 

(zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne) 

Zajęcia przeznaczone są dla:  

 uczniów posiadających 

opinie z Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej  (PPP)  

w kierunku ryzyka dysleksji, 

dysleksji, trudności w nauce 

czytania i pisania 

 uczniów z orzeczeniem, 

którzy mają wskazania do 

pracy w ramach terapii 

pedagogicznej 

 uczniów z trudnościami  

w nauce czytania i pisania, 

którzy nie posiadają 

dokumentu z PPP lub są  

w trakcie diagnozy w PPP 

W zależności od indywidualnych potrzeb uczniów na 

zajęciach ćwiczone są: 

 spostrzegawczość wzrokowa 

 analiza wzrokowa 

 synteza wzrokowa 

 analiza słuchowa  

 synteza słuchowa 

 pamięć wzrokowa 

 pamięć słuchowa 

 pamięć słuchowa bezpośrednia 

 słuch fonematyczny 

 pamięć słuchowa fonologiczna 

 pamięć sekwencyjna 

 pamięć mimowolna 

 myślenie abstrakcyjne 

 myślenie słowno-pojęciowe 

 abstrahowanie 

 myślenie przyczynowo- skutkowe 

 myślenie arytmetyczne 

 koordynacja wzrokowo-ruchowa 

 podstawowe umiejętności szkolne (czytanie, 

pisanie, ortografia, podstawowe umiejętności 

matematyczne) 

 motywacja 

 lateralizacja 

 orientacja przestrzenna 

 grafomotoryka (motoryka duża i mała) 

 językowe, percepcyjno-motoryczne, 

umiejętność czytania i pisania) oraz wspierane 

są mocne strony uczniów 

 

 

Zajęcia odbywają się  

w grupie do 5 osób lub 

indywidualnie  

(w zależności od potrzeb  

i możliwości uczniów) 



Zajęcia rewalidacyjne Zajęcia przeznaczone są dla: 

 uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, 

wydanego z uwagi na 

niepełnosprawność 

W zależności od indywidualnych potrzeb uczniów na 

zajęciach ćwiczone są m. in.: 

 inteligencja emocjonalno – społeczna, w tym: 

- samoświadomość emocjonalna 

(rozpoznawanie swoich emocji oraz emocji 

drugiego człowieka) 

- samoregulacja emocjonalna (zdolność do 

regulowania swoich emocji w sposób 

akceptowany przez społeczeństwo) 

- umiejętności społeczne (umiejętność 

konwersacji, nawiązywania dialogu oraz 

podtrzymywania go, odczytywanie mowy 

niewerbalnej, nauka posługiwania się ironią, 

rozumienie żartów, rozumienie zaistniałych 

sytuacji społecznych, usprawnianie systemów 

komunikowania się) 

 czynności samoobsługowe  

 grafomotoryka (motoryka mała i duża) 

 umiejętności szkolne (czytanie, pisanie, 

liczenie) 

 analiza i synteza słuchowa  

 analiza i synteza wzrokowa 

 pamięć 

 spostrzeganie  

 koncentracja uwagi  

 myślenie przyczynowo – skutkowe  

 myślenie logiczne  

 rozwijanie mocnych stron ucznia 

Zajęcia mają formę 

indywidualną 

 


