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     KĄCIK RODZICA 

 

 

 

To już ostatni raz w tym roku szkolnym spotykamy się z 

Państwem na łamach naszej gazetki szkolnej. Zapraszamy do 

zapoznania się z najnowszym numerem i zachęcamy do przeczytania 

przygotowanych artykułów, które jak zawsze zostały opracowane 

przez nauczycieli naszego Ośrodka. W tym numerze również 

przedstawiamy krótką relację z dwóch ciekawych spotkań 

szkoleniowych prowadzonych przez zaproszonych do naszego 

Ośrodka gości.  

 

Tym razem proponujemy następujące artykuły: 

1. Motywowanie uczniów - wzmocnienia 

2. Bliżej siebie – dalej od narkotyków 

3. Kombinezon DUNAG 02 

4. System C-eye 

 

ŻYCZYMY MIŁEJ LEKTURY! 

Małgorzata Krzyżyńska  

Dorota Szufrajda 

Aneta Olszta 

Kontakt mailowy: kacikrodzica@gmail.com 

mailto:kacikrodzica@gmail.com
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MOTYWOWANIE UCZNIÓW - WZMOCNIENIA 
 

„Wzmocnienie to proces , w którym bodziec lub zdarzenie nasila 

reakcje lub zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia 

reakcji.”(C.Tavris. C.Wade:1995r.) 

KLASYFIKACJA WZMOCNIEŃ 

 wzmocnienia rzeczowe - przykłady : 

• jedzenie 

• picie 

• ulubione przedmioty 

 

wzmocnienia dotyczące przywilejów i aktywności – przykłady: 

• zabawa 

• posiłek w KFC 

• pomoc nauczycielowi 

 

wzmocnienia społeczne – przykłady: 

 uwaga 

 aprobata 

 uznanie 

 pochwała 

 popatrzenie na daną osobę 

 

Każdy rodzaj wzmocnień powinien być zawsze połączony z pochwałą 

społeczną i powinna być to pochwała konkretnego zachowania. 

Składa się ona z wyrażonej aprobaty danego zachowania oraz 

dokładnego jego nazwania,  np. ”rewelacja, świetnie  przepisałeś 

zdanie”,” brawo. powiedziałaś okno” itp. 

WYBÓR WZMOCNIEŃ 

Niezmiernie ważny jest odpowiedni dobór nagród, które 

motywowałyby ucznia do nauki. Nauczyciel musi przeprowadzić 

wywiad z rodzicami, opiekunami- jest to pierwsza wskazówka do 

wyboru odpowiedniego wzmacniania ucznia. Drugim istotnym 

elementem wyboru wzmocnień oraz określeniu potencjalnych – 

takich, które mogą nimi zostać dla naszego ucznia w przyszłości jest 

obserwacja. Wybierając nagrody zakładamy tylko, że są one 

wzmocnieniem dla naszego ucznia, ale dopiero obserwacja 

zachowania może to potwierdzić. Dane wzmocnienie powinno 
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zwiększać siłę zachowania. Jeśli tak się dzieje, wybraliśmy dobre 

wzmocnienia!!  

 

ZASADY WYBORU WZMOCNIEŃ 

• bierzemy pod uwagę wiek, zainteresowania, potrzeby ucznia  

• wybieramy konkretne zachowanie, które chcemy wzmocnić- 

czyli wybór nagrody powinien być proporcjonalny do wysiłku 

i stopnia trudności danego zachowania. 

• należy zrobić listę wzmocnień, które aktualnie uczeń 

otrzymuje 

• jeśli jest taka możliwość pytamy ucznia o wybór nagrody, co 

chce. 

• jesteśmy twórczy w wyborze nagród- urozmaicamy je, 

również pochwały powinny zaczynać się różnorodnie : super, 

rewelacja, doskonale, wow, itp. 

• używamy naturalnych wzmocnień- które dostarcza otoczenie, 

wówczas zwiększa to szanse utrzymania pożądanego 

zachowania na wysokim poziomie. 

 

 

ZASADY WZMACNIANIA 

• pamiętamy o indywidualnym dobraniu nagrody: to co jest 

nagrodą dla jednego ucznia, dla drugiego może być okropne. 

• wzmocnienie powinno być warunkowe: czyli uczeń otrzymuje 

je po pożądanym zachowaniu. 

• urozmaicamy nagrody 

• zawsze łączymy nagrody rzeczowe z pochwałą konkretnego 

zachowania 

• zawsze szukamy nowych wzmocnień 

• nagrody powinny być adekwatne do wieku dziecka, wówczas 

są bardziej akceptowane w naturalnym środowisku ucznia. 

• nieprzewidywalność i nowość są często dużą atrakcją dla 

ucznia, a przez to nagrody o takim charakterze są bardziej 

atrakcyjne. 

• na początku uczenia nowej umiejętności wzmocnienie 

powinno następować natychmiast po pożądanym 

zachowaniu. 

• stopniowo, gdy uczeń opanuje daną umiejętność, 

wzmocnienia powinny być stopniowo redukowane- 

nagradzane sporadycznie. 
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• moment dawania nagrody: jeśli są to umiejętności, które uczą 

samodzielności, to nauczyciel powinien je dawać bez pochwał 

społecznych, stojąc z tyłu za uczniem i w trakcie pracy ucznia. 

Gdy uczeń ma wprowadzoną tabliczkę żetonową to 

nauczyciel nagradza( bez mówienia) przypinając kolejny 

punkt, żeton, w trakcie samodzielnej, prawidłowej pracy 

ucznia.  

• zastosowanie różnicowego nagradzania: najlepsze nagrody za 

trudne, nowe zadanie a mniejsze za łatwiejsze lub wyuczone 

zadania. 

UWAGA: nie obiecuj nagrody uczniowi, gdy pojawiają się 

nieprawidłowe zachowania. Np. uczeń zaczyna płakać a nauczyciel 

mówi” jak będziesz cicho to będziesz mógł pobawić się piłką”. Kiedy 

zachowanie ucznia pogarsza się - nie oferuj nagród!! 

 

ROZKŁADY WZMOCNIEŃ 

Wzmocnienia mogą być stosowane wg różnych rozkładów .Podczas 

nowych reakcji uczenie jest szybsze, gdy wzmacniamy za każdym 

razem. Procedura wzmacniania za każdym razem nazywa się 

wzmacnianiem regularnym. Kiedy zachowanie zostanie utrwalone, 

bardziej jest odporne na wygaszanie, jeśli będziemy ucznia nagradzać 

wg nieregularnego rozkładu wzmocnień. Różny sposób stosowania 

wzmocnień ma bardzo duży wpływ na nasilenie, formę i czas trwania 

zachowania. 

 

GOSPODARKA ŻETONOWA 

Gospodarka żetonowa to system motywowania wykorzystujący 

żetony do nagradzania pożądanych zachowań. Żetony są 

otrzymywane natychmiast po prawidłowym zachowaniu a później 

wymieniane na konkretne nagrody. Żetonami mogą być 

biedroneczki,  słoneczka, kotki, słoneczka, punkty. Żetony takie 

spełniają funkcję pieniędzy i stanowią taką samą wartość jak 

nagroda. Gdy uczeń otrzymuje żeton, łączymy go z pochwałą 

konkretnego zachowania - np. „dobrze, to jest kubek” i jednocześnie 

otrzymuje żeton. 

Ilość żetonów jest wprowadzana w zależności od zachowania ucznia, 

jego możliwości edukacyjnych. Przed zebraniem wszystkich żetonów 

uczeń z tablicy nagród wybiera nagrodę, którą otrzyma po zebraniu 

wszystkich żetonów. Na tablicy nagród mogą być umieszczone 
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etykiety, obrazki, napisy nagród. Uczeń, jeśli ma takie możliwości, 

samodzielnie wybiera daną nagrodę. 

 

ZASADY STOSOWANIA GOSPODARKI ŻETONOWEJ 

• Definicja zachowania, czyli dokładne określenie jakie zachowanie 

będziemy nagradzać 

• wybieramy żetony : muszą być łatwo dostępne, łatwe do 

stosowania, niepowtarzalne w danym otoczeniu 

• zaplanuj system wymiany- jaka ilość za jakie zadanie 

• różnicuj dawanie żetonów- za trudniejsze nagródź większą ilością 

żetonów, łatwiejsze mniejszą ilością żetonów 

 

WAŻNE: 

Stosuj żetony natychmiast po wystąpieniu pożądanej reakcji. Żetony 

powinny być warunkowe, dawane za prawidłowe zachowania. 

Wartość tabliczki żetonowej jest na wysokim poziomie, jeśli czasami 

zmieniamy nagrody, są nowe, bardziej atrakcyjne i ilość żetonów jest 

czasem zmienna 

Proponujemy również Państwu  lekturę książki  pt. „Krzyś jest 

wyjątkowy. Dla dzieci o autyzmie”  przybliżającej dzieciom świat 

dziecka autystycznego.                                                                           

Autor książki  Charles A. Amenta III  to  lekarz, ojciec trzech synów, z 

których jeden – autystyczny Krzyś jest bohaterem tej książki: 

„Krzyś jest wyjątkowy. Jest chłopcem dotkniętym autyzmem. To 

znaczy, że różni się od większości dzieci pod trzema względami. Po 

pierwsze, prawie zawsze chce być sam. Inni ludzie nie bardzo go 

interesują. Po drugie, nie umie mówić i ma problemy ze 

zrozumieniem tego, co mówią do niego inni. Po trzecie, nie zawsze 

bawi się tak, jak jego rówieśnicy (…)” 

„(…) Grześ i Bogdan pytają czasami tatę, skąd się wziął autyzm 

Krzysia. Tata jest lekarzem, ale też tego nie rozumie (…)” 

„ (…) Krzyś umie nucić, gaworzyć, śmiać się i krzyczeć. Krzyczy wtedy, 

gdy jest niezadowolony albo podekscytowany. Czasami bardzo 

głośno się śmieje, a potem nagle zaczyna krzyczeć. Innym niełatwo 

jest zrozumieć, jak Krzyś się czuje i dlaczego jego nastrój tak szybko 

się zmienia (…)” 
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„ (…) Krzyś uwielbia jedzenie, ale przy stole nie zachowuje się 

odpowiednio. Lubi jeść rękami. Kiedy nikt nie patrzy, wyjada wierzch 

z pizzy (…)” 

„Niekiedy Krzyś zakrywa oczy, pociera powieki, albo spogląda w bok. 

Może razi go światło… Może nie chce widzieć innych ludzi (…)” 

„Niektóre dzieci z autyzmem lubią kręcić różnymi zabawkami, i to 

niekoniecznie bączkami. Wiele z nich lubi błyszczące przedmioty, na 

przykład łyżeczki albo klamki.  Krzyś ma klepsydrę, na którą bardzo 

lubi patrzeć. W środku klepsydry, z góry na dół, przelewa się 

jaskrawozielony płyn.  Krzyś wszędzie zabiera ze sobą plastikową 

słomkę do napojów (…)” 

„Dzieci z autyzmem bywają bardzo wrażliwe. Potrafią się 

zdenerwować, gdy zmienia się ich plan zajęć albo coś, co lubią. 

Zauważają, że ktoś przesunął ich ulubione krzesło – nawet jeżeli tylko 

odrobinę. Krzyś chce, żeby wszystko było na czas, zwłaszcza obiad 

(…)” 

Bibliografia: 

 Charles A. Amenta III. Krzyś jest wyjątkowy. Dla dzieci o 

autyzmie. Gdańsk 2010. Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne. 

 Carol Tavris, Carole Wade, Psychologia. Podejścia oraz 

koncepcje, Zysk i S-ka 1999r. 

 

 

Opracowanie:  

mgr Katarzyna Literska, mgr Katarzyna Peplińska 

 

BLIŻEJ SIEBIE – DALEJ OD NARKOTYKÓW... 

Być rodzicami nastolatka nie jest łatwo. Jeżeli jednak rozumie 

się i pamięta, że okres dorastania jest tak samo trudny dla rodziców, 

jak i dla dziecka - to połowa sukcesu.  

Większość rodziców najbardziej boi się okresu, kiedy dziecko zaczyna 

dorastać. Zaczyna wtedy wymykać się spod kontroli, buntuje się, 

poszukuje nowych doświadczeń, a rodzice czują się bezradni, w 

dodatku mniej ważni dla dziecka niż jego rówieśnicy.  

Wszyscy chcemy być dobrymi rodzicami i na ogół nie szczędzimy 

wysiłku, aby nasze dzieci były szczęśliwe. Staramy się, chcemy dla 

http://lubimyczytac.pl/autor/30090/carol-tavris
http://lubimyczytac.pl/autor/43385/carole-wade
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dziecka jak najlepiej, a mimo to zdarza się, że spotykają nas 

rozczarowania, a dziecko sprawia kłopoty.  

Ten krótki poradnik jest adresowany do wszystkich rodziców. Być 

może porady tu zawarte dla wielu osób są oczywiste, ale być może 

dla niektórych okażą się pomocne i zwrócą ich uwagę, że rodzice 

mają decydujący wpływ na to, czy dziecko sięgnie po narkotyki.                         

Nie ma prostych i skutecznych recept na to, jak całkowicie uchronić 

dziecko przed narkotykami, ale jedno jest pewne: im lepszy mamy 

kontakt z dzieckiem, tym łatwiej ustrzeżemy je przed narkotykami.  

Rozmowa jest podstawą dobrych kontaktów z dzieckiem, bo 

pozwala lepiej poznać jego świat, oczekiwania, marzenia, ale też 

różnorodne problemy. Nie bójmy się rozmawiać także na trudne 

tematy. Wiedza o narkotykach pomaga przełamać opory przed 

rozmową z dzieckiem na ten trudny temat. Im więcej wiemy na 

temat narkotyków, tym łatwiej przekonamy dziecko o ich 

szkodliwości. Używajmy rzeczowych argumentów.  

Co warto wiedzieć i robić, aby chronić dziecko przed narkotykami:  

 znać prawa rządzące rozwojem dziecka,  

 wiedzieć jak budować dobry kontakt z dzieckiem,  

 znać powody, dla których młodzi sięgają po narkotyki,  

 być konsekwentnym w przestrzeganiu zasad,  

 mieć rzetelną wiedzę na temat narkotyków. 

opracowanie mgr Barbara Burandt – Rutkowska 

pedagog szkolny 

Materiał  edukacyjny: Profilaktyka w rodzinie - Krajowe Biuro Do 

Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 

 

PREZENTACJA KOMBINEZONU DUNAG 02  

W marcu odwiedziła nasz Ośrodek pani Dagmara Wróblewska 

– fizjoterapeuta z Przychodni Medpharma w Starogardzie Gdańskim. 

Pani Dagmara zaprezentowała kombinezon DUNAG 02 i 

opowiedziała o jego zastosowaniu w terapii osób z uszkodzeniami 

centralnego układu nerwowego.  

Kombinezon DUNAG 02 umożliwia Innowacyjną Terapię opartą 

na użyciu adaptowanego kombinezonu kosmicznego. Umożliwia on 

prowadzenie i wspomaganie ćwiczeń ruchowych u dzieci i młodzieży 

oraz dorosłych z uszkodzeniem Centralnego Układu Nerwowego, 

u których występuje zakłócenie postawy i aktywności ruchowej. 
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Elementy cięgniste w kombinezonie w sposób równoważący, 

utrudniający, zastępujący, korygujący lub wspomagający oddziałują 

proprioceptywnie na układ biomechaniczny pacjenta, powodując 

optymalne ustawienie poszczególnych elementów ciała względem 

siebie i na tej podstawie następuje utrwalenie prawidłowych lub 

zbliżonych do prawidłowych wzorców ruchowych.  

  

 

 

 

 

SYSTEM  C - EYE 

W kwietniu przybyli do naszego Ośrodka przedstawiciele 

firmy AssisTech, by zaprezentować system C – Eye. Spotkanie 

prowadził prezes spółki - dr inż Bartosz Kunka. Spotkanie było 

jednocześnie okazją do wypróbowania działania systemu dla 

chętnych osób, co pokazują poniższe zdjęcia. 

System C-Eye to specjalistyczny sprzęt, który może być 

wykorzystywany do określania stopnia świadomości, prowadzenia 

terapii logopedycznej i psychologicznej, wsparcia procesu edukacji 

oraz komunikacji alternatywnej. Cechą szczególną systemu C-Eye jest 

praca z urządzeniem za pomocą wzroku. Oznacza to, że system 

otwiera zupełnie nowe możliwości dla osób unieruchomionych, 
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sparaliżowanych i nie mogących komunikować się werbalnie lub za 

pomocą rąk (np. dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, 

zespołem Retta czy w  ogólności - dzieci z niepełnosprawnością 

ruchową i/lub intelektualną). Możliwe staje się prowadzenie 

sprofilowanej terapii neurologicznej polegającej na ćwiczeniu mózgu, 

a także kontakt z otoczeniem. C-Eye to system bezkontaktowy, co 

oznacza, że użytkownik nie jest w żaden sposób ograniczony, nie 

musi zakładać żadnych elementów urządzenia na swoją głowę. 

Wystarczy tylko patrzeć na ekran systemu i rozwiązywać zadania czy 

komunikować się poprzez patrzenie i dłuższe wpatrywanie się w 

wyświetlane na ekranie obrazki. 

System C-Eye jest dostępny w dwóch wersjach: dla ośrodków, 

terapeutów oraz dla odbiorców indywidualnych (do użytku 

domowego). 

Osoby zainteresowane zakupem C-Eye do użytku domowego mogą 

kontaktować się bezpośrednio z producentem systemu - firmą 

AssisTech z Gdańska: www.assistech.eu 

Możliwe jest zdobycie dofinansowania na zakup systemu ze środków 

PFRON lub fundacji zajmujących się wspieraniem rehabilitacji, 

rozwoju i edukacji dzieci. 

 

 

 

 

 

http://www.assistech.eu/
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