
 

Diagnoza i terapia zaburzeniach przetwarzania 

informacji wzrokowej: analiza wzrokowa, 

orientacja przestrzenna, integracja wzrokowo-

motoryczna. 
 
 
 

 

Cel szkolenia 

 

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw 

diagnozy i prowadzenia terapii widzenia zaburzeniach analizy wzrokowej, przetwarzania 

wzrokowo-przestrzennego i integracji wzrokowo-motorycznej. 
 
 
 
 
 

Założenia szkolenia 

 

Specyficzne trudności w nauce dotyczą osób, u których pomimo prawidłowego ilorazu 

inteligencji, występują trudności w przyswajaniu treści nauczania nieuwarunkowane 

schorzeniami neurologicznymi. Względnie duży odsetek specyficznych problemów w nauce 

jest pochodzenia wzrokowego.  

 

W Polsce mamy ograniczony dostępu do testów. Dlatego największym wyzwaniem jest 

postawienie właściwej diagnozy. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, z jakich testów 

korzystać i jak na podstawie zgromadzonych danych: wyników testów dotyczących układu 

wzrokowego, obserwacji i zgłaszanych problemów dokonać rozpoznania. 

 

Warunkiem koniecznym skutecznej terapii w zaburzeniach przetwarzania informacji 

wzrokowej jest postępowanie specjalisty zgodnie z najlepszą aktualnie dostępną 

wiedzą. Dzięki temu prowadzący ćwiczenia zyskuje pewność siebie, a dziecko ma 

gwarancję, że uzyska najlepszą możliwą pomoc. Dlatego największy nacisk zostanie 

położony na właściwą strukturę terapii: podział na fazy i dokładny opis każdego z 

ćwiczeń: cel, procedura, ściśle zdefiniowany moment zakończenia ćwiczenia. 



 

 

Materiały dydaktyczne 

 

Uczestnicy otrzymają skrypt szkolenia zawierający całą treść prezentacji i dodatkowe 

materiały przedstawiające opis każdego z ćwiczeń. Kilka dni po zakończeniu szkolenia 

zostanie uruchomiony dostęp do nagrania video. Uczestnicy uzyskają bezpłatny 

dostęp do  aplikacji do terapii widzenia „Trening percepcji: analiza wzrokowa” oraz 

„Orientacja przestrzenna: lewa i prawa strona” 
 
 
 

 

Efekty szkolenia: 

 

- uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie problemów wzrokowych u dzieci i ich wpływie 

na uczenie się, czytanie, pisanie, koncentrację, zdolności matematyczne. 

 
-  zdobędą kompetencje w zakresie diagnozy, przygotowania i przeprowadzania 

indywidualny programów terapeutycznych, określania celów terapii i mierzenia jej 

efektów 
 
 
 
 
 

 

Uczestnicy 

 

Szkolenie jest skierowane dla specjalistów ochrony wzroku, terapeutów pedagogicznych, 

psychologów i wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę.  
 



 

 

Program szkolenia 
 

 

 
Temat               Liczba godzin 

 
            

 
Specyficzne problemy w nauce. 0,5 

 
Zaburzenia efektywności wzrokowej. 0,5 

 
            

 
Zaburzenia przetwarzania informacji wzrokowej. 0,5 

 
Podstawowe wiadomości o psychometrii. 0,5 

 

Przeprowadzanie testów i interpretacja rezultatów na przykładzie 

„Testu wzrokowych zdolności percepcyjnych” (Test of Visual Perceptual 

Skills-iv). 1,0 

 
Interpretacja wyników. Stawienia diagnozy w oparciu wyniki 1,5 

 
badania refrakcji, ustawienia i ruchów oczu, akomodacji, rezultaty  

 
testów do oceny inteligencji, analizy wzrokowej, przetwarzania  

 
wzrokowo-przestrzennego .  

 
Terapia analizy wzrokowej: plan i szczegółowy opis 1,5 

 
poszczególnych ćwiczeń.  

 
 a) Dyskryminacja wzrokowa  

 
 b) Figura-tło  

 
 c) Domknięcie wzrokowe  

 
 d)  Prędkość przetwarzania informacji wzrokowej  

 
 e) Pamięć wzrokowa  

 
 f) Wizualizacja  

 
Terapia przetwarzania wzrokowo przestrzennego  1,0 

 
 a) Bilateralna (obustronna) integracja   

 
 b) Rozwinięcie lateralizacji  

 
 c) Kierunkowość  

              



 
 

 

 Informacje o prowadzącym szkolenie 

Imię i nazwisko  Szymon Zielonka 
   

Wykształcenie  Tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskany na Pomorskim 

  Uniwersytecie Medycznym 

  Absolwent studiów magisterskich i licencjackich z optometrii 

  na Salus University. 

  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. 
   

Doświadczenie w 
tematyce szkolenia  

Przygotowanie prowadzenie wykładów oraz szkoleń  

  

dla studentów i instytucji (przedszkola, poradnie psychologiczno-

pedagogiczne). Wieloletnia praca jako terapeuta w zaburzeniach  

widzenia: zez, niedowidzenie, zaburzenia efektywności 

wzrokowej i przetwarzania informacji wzrokowej. Projektowanie 

i programowanie aplikacji do rehabilitacji wzrokowej. 

Przygotowanie standardów i programów badania wzroku u  

dzieci. Publikacje w pismach krajowych i zagranicznych. 

  
 

 

  Koszt szkolenia 

     

 Przeprowadzenie szkolenia  7 godzin (1 dzień)  

     
     

 Cena szkolenia  239 zł 
         

 

Zachęcam do zadawania pytań mailowo na adres: sz_zielonka@o2.pl lub telefonicznie 

662- 878-050. 
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