


MODUŁ XI

DORADZTWO ZAWODOWE 

DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI

POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

(SPE)



Cel ogólny
Wyposażenie uczestników w podstawowe informa-
cje niezbędne do wspomagania doradców zawodo-
wych w organizowaniu doradztwa zawodowego dla 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cele szczegółowe. Uczestnik:
1) definiuje pojęcie specjalne potrzeby edukacyjne w kontekście edukacji włączającej;
2) omawia różne rodzaje potrzeb edukacyjnych wynikających z diagnozy funkcjonalnej;
3) posługuje się pojęciem niepełnosprawności w ujęciu biopsychospołecznym;
4) rozróżnia stopnie i rodzaje niepełnosprawności w kontekście doradztwa zawodowego;
5) wymienia możliwości rozwoju edukacyjno-zawodowego uczniów ze SPE;
6) wskazuje miejsca, w których doradca zawodowy pracujący z uczniami ze SPE

może szukać wsparcia i informacji.



Zajęcia trwać będą 120 minut, podczas których 
uczestnicy otrzymają silne wsparcie w realizacji 
doradztwa zawodowego z uczniami ze SPE.

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu nie-
pełnosprawności, instytucji i organizacji, w których 
doradca znajdzie pomoc jest kluczem w szerokiej 
pomocy uczniom ze SPE.

Zajęcia będą okazją poznania specyfiki zatrudniania 
osób niepełnosprawnych, zawodów uwzględniają-
cych SPE, a także dróg zdobywania tych zawodów 
oraz warunków podejmowaia zatrudnienia.



Treści

Pojęcie specjalne potrzeby edukacyjne w kontek-
ście edukacji włączającej.

Pojęcie diagnozy funkcjonalnej uczniów ze SPE.
Rola doradztwa zawodowego dla uczniów z SPE.
Gdzie szukać wsparcia w zakresie doradztwa za-

wodowego dla uczniów ze SPE?
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Kim są uczniowie ze SPE?
z niepełnosprawnościami;
z niedostosowaniem społecznym;
zagrożeni niedostosowaniem społecznym;
z zaburzeniami zachowania lub emocji;
ze szczególnymi uzdolnieniami;
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
z deficytami kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
z chorobami przewlekłymi;
w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;
z niepowodzeniami edukacyjnymi;
z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
z trudnościami adaptacyjnymi związanych z różnicami kulturowymi, ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 
granicą.



Uczniowie z niepełnosprawnościami

Do uczniów niepełnosprawnych zaliczamy: 
niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, 
słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, 
w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektu-
alną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacz-
nym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także 
uczniów z chorobami przewlekłymi i chorobami 
psychicznymi.



Uczniowie z niepełnosprawnościami

Według ICF (International Classificationof Functio-
ning, Disability and Health) niepełnosprawność
ma charakter biopsychospołeczny i jest wielowy-
miarowym zjawiskiem wynikającym z wzajemnych 
oddziaływań między ludźmi (w tym ich dysfunkcją)
i otaczającym ich środowiskiem fizycznym i spo-
łecznym.



Nowe możliwości

W zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami 
można wymienić dwa pozytywne trendy:

rozwój nowoczesnych technologii i komunikacji 
umożliwiający zdobycie wykształcenia i wykony-
wanie zawodu np. niewidomym (komputer, syn-
teza mowy, Internet, GPS) i osobom niepełno-
sprawnym ruchowo (praca zdalna, telepraca);
wprowadzenie zatrudnienia wspomaganego czyli 

usług trenera pracy i asystenta pracy.
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Koperta autorefleksji

Praca z uczniami z SPE to...
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