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Drodzy Rodzice,  

Słów kilka na temat zajęć korekcyjno- kompensacyjnych. 

 

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne nazwane są również Terapią pedagogiczną. 

Terapia pedagogiczna jest działaniem mającym na celu usuwanie przyczyn                     

i objawów trudności dzieci w uczeniu się. W efekcie terapii powinna nastąpić                       

u uczniów zmiana postaw wobec trudności i niepowodzeń szkolnych oraz wzrost 

motywacji do uczenia się.  

Terapia pedagogiczna jest całokształtem oddziaływań dydaktyczno- 

wychowawczych, mających na celu rozwijanie mocnych stron ucznia, a zarazem, 

wspierających jego słabe strony. Ma na celu stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, 

rozwijanie funkcji motorycznych, sprawności manualnej, koncentracji uwagi, 

spostrzegawczości, percepcji wzrokowej, funkcji słuchowo- językowych. Ponadto 

zapobiega powstawaniu zaburzeń emocjonalnych i wyrabia właściwą motywację                 

do nauki. Najbardziej skuteczne jest oddziaływanie polisensoryczne, czyli 

jednoczesne zaangażowanie wzroku, słuchu i ruchu. Dobór odpowiednich środków 

dydaktycznych ma na celu zachęcenie ucznia do aktywności w pracy nad 

pokonywaniem własnych trudności. Bardzo ważna jest również serdeczna i przyjazna 

atmosfera, która ma wyzwolić w dziecku zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i sprzyjać 

aktywnemu uczestnictwu   w zajęciach.  

 Aby bliżej przyjrzeć się istocie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, należy                          

z analizować znaczenie tych słów. Korekcja pochodzi od słowa correctus– 

poprawiony, kompensacja od compensatio – wyrównywanie. Zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne są nastawione na usprawnienie zaburzonych funkcji (korekcja) 

i wspomaganie funkcji rozwijających się dobrze (kompensacja), aby stały się 

wsparciem dla funkcji zaburzonych. Potocznie uważa się, że dzieci źle się uczą, 

ponieważ nie chcą się uczyć (z powodu lenistwa, złej woli itp.). Szczegółowa analiza 

kliniczna takich przypadków pozwala stwierdzić, że zależność ta jest odwrotna: dzieci 

nie chcą się uczyć, ponieważ źle się uczą z powodu różnych niezależnych od nich 

przyczyn, jak deficyty w sferze poznawczej i motorycznej lub zaburzenia 
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neurodynamiki, które dodatkowo potęgują trudności w nauce spowodowane 

mikrodefektami. Efektem tych trudności jest zanikanie motywacji do nauki. 

Niezmiernie ważne w całym procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

a szczególnie w terapii, jest zaspokojenie potrzeby sukcesu poprzez stwarzanie 

sytuacji dydaktyczno-wychowawczych dających poczucie zadowolenia, radości z osią-

gnięć w pracy.  

 

Trzy najważniejsze cele terapii pedagogicznej: 

  

1.     Usuwanie bezpośrednich przyczyn niepowodzeń szkolnych 

2.     Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach  

3.     Przywrócenie prawidłowych postaw ucznia wobec nauki. 

Cele ogólne terapii pedagogicznej: 

1. Poprawa komunikacji, kształcenie umiejętności pracy w grupie. 

2. Eliminowanie konfliktów poprzez uczenie sztuki kompromisu i rozwijanie 

takich  cech jak cierpliwość, wyrozumiałość. 

3. Eliminowanie napięć emocjonalnych. 

4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości. 

5. Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

6.  Praca nad poczuciem własnej wartości. 

7. Uświadamianie uczniom ich mocnych stron i wdrażanie do wykorzystywania 

ich  w codziennych sytuacjach życiowych.  

8. Wdrażanie do samodzielności. 

9.  Motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności. 

10. Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych na materiale literowym, 

wyrazowym, cyfrowym i obrazkowym. 

11. Wypracowywanie nawyków poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem. 

 


