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Tyflopedagog
to
nauczyciel
niewidomych
i niedowidzących. Tyflopedagog prowadzi zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze z dziećmi
i
młodzieżą
niewidomą
i
niedowidzącą,
przygotowując tych uczniów i wychowanków
do pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa,
w tym do wykonywania odpowiedniego zawodu.

•

•
Zadania zawodowe:
•

•
•
•

•

•

•

prowadzenie
zajęć
dydaktycznowychowawczych
i
opiekuńczych,
dostosowanych
do
możliwości
psychofizycznych każdego ucznia;
nauczanie dzieci sprawnego poruszania się
w przestrzeni;
maksymalne usprawnianie funkcji innych
zmysłów;
dostarczanie
uczniom
materiałów
nagrywanych na taśmie w szybszym niż
zwykle tempie ("mowa skondensowana"),
w celu umożliwienia im szybszego odbierania
danych słuchowych;
przekształcanie
bodźców
wzrokowych
w postać dostępną dla niewidomego dziecka,
tj. zastępowanie ich bodźcami słuchowymi
lub dotykowo-kinestetycznymi, przy użyciu
najbardziej przydatnych i efektywnych
środków, takich jak: pismo Braillea, "książki
mówione", wypukłe mapy, magnetofony itp.;
uzyskiwanie porady u lekarza specjalisty
w dziedzinie wad wzroku, celem określenia
ewentualnych
ograniczeń
czynności
fizycznych u dzieci;
zapewnianie każdemu dziecku jak najwięcej
sposobności do znajdowania najbardziej
odpowiednich warunków nauki, takich

•

jak: oświetlenie, kąt patrzenia, wielkość
czcionki itp.;
bezpośrednie kształcenie funkcji wzrokowych,
mające na celu podwyższenie poziomu
funkcjonowania wzroku, ćwiczenia wzroku
w przypadku dzieci z resztkami widzenia;
stosowanie takich metod pracy dydaktycznowychowawczej,
które
uwzględniają
indywidualną pracę z każdym dzieckiem, ze
względu
na
zróżnicowane
możliwości
wzrokowe, różny stopień ich zdolności
intelektualnych, stan zdrowia i sprawności
ogólnej, cechy charakterologiczne, które są
spowodowane poczuciem niepełnosprawności;
prowadzenie zajęć z rewalidacji indywidualnej.
Warunki podjęcia pracy w zawodzie:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku
w
sprawie
szczegółowych
kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli (Dz. U. nr 50. poz.
400), aby podjąć pracę nauczyciela osób
niewidomych i niedowidzących należy ukończyć
studia wyższe z zakresu pedagogiki lub pedagogiki
specjalnej. Kwalifikacje pedagogiczne w zakresie
tyflopedagogiki, można także uzyskać podejmując
studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny
z zakresu tyflopedagogiki.

•
•
•
•
•

wyrozumiałość, cierpliwość i empatia,
spostrzegawczość, szybki refleks, zdolność
koncentracji
uwagi,
i
jednocześnie
jej podzielność,
wyobraźnia, inicjatywa, pomysłowość ,
odpowiedzialność, zaangażowanie,
dojrzałość emocjonalna i odporność na stres.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
•
•
•
•
•

niepełnosprawność,
wady wymowy,
trudności
w
nawiązywaniu
interpersonalnych,
słaba sprawność fizyczna,
choroby psychiczne.

kontaktów

Możliwości i szanse zatrudnienia:
Tyflopedagog pracuje w przedszkolach, szkołach
podstawowych,
gimnazjach,
szkołach
ponadgimnazjalnych,
ośrodkach
szkolnowychowawczych.
Płace:
Wynagrodzenia nauczycieli w szkołach prywatnych
są kwestią umowy pomiędzy nauczycielem
a pracodawcą. W szkołach publicznych płace
naliczane są na podstawie zasad zawartych
w
Karcie
Nauczyciela.
Średnia
pensja
nauczycielska to 4 233 zł w szkole publicznej,
t.j. o 34% więcej niż w prywatnej (3 152 zł).

Wymagania psychofizyczne:
•
•
•
•

ogólna dobra sprawność fizyczna,
dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa,
dobry wzrok, słuch i głos
umiejętność łatwego wchodzenia we wszelkie
relacje społeczne, nawiązywania kontaktu
z ludźmi i umiejętność wczuwania się
w problemy innych,
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