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Sz – szkoła ogólnodostępna
P – przedszkole ogólnodostępne



o wsparcie placówek ogólnodostępnych w pracy z grupą/klasa 

zróżnicowaną poprzez dobór i wykorzystanie 

specjalistycznego sprzętu w edukacji, wychowaniu, terapii.

KIERUNEK DZIAŁAŃ WYPOŻYCZALNI

o zaplecze metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli 

pracujących w klasach zróżnicowanych.



ADRESACI WSPARCIA

Dzieci / uczniowie ze zróżnicowanymi potrzebami

Kadra pedagogiczna

Rodzina dziecka / ucznia



SCWEW

WYPOŻYCZALNIA

o Placówki objęte wsparciem SCWEW 

o Bezpłatnie

o Sprzęt i pomoce dydaktyczne 

zakupione ze środków projektu (10%)

o Zasoby SOSW

ZASADY DZIAŁANIA

Osobą uprawnioną do wypożyczania sprzętu w imieniu placówki jest koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW



potrzeba

wypożyczenie 
testowe

rozwiązanie

przedszkole / szkoła 

dom

ZASADY DZIAŁANIA

krótkoterminowe 

długoterminowe



ZADANIA WYPOŻYCZALNI

1. Diagnozowanie potrzeb w porozumieniu z przedszkolem/szkołą ogólnodostępną.

2. Zakup sprzętu.

3. Dobór i wypożyczanie sprzętu.

4. Instruktaż, szkolenia z obsługi sprzętu.

5. Prowadzenie bazy informacji nt. pomocy dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami.

o Ekspert ds. technologii wspomagających

o Specjalista



Koszyk 1 

– wariant podstawowy

(sprzęt uniwersalny)

Koszyk 2 

- wariant poszerzony 

(s. wyspecjalizowany)

WYPOSAŻENIE WYPOŻYCZALNI



Sprzęt komputerowy

Tablety

Laptopy

np. dysgrafia, autyzm, ZA, niepełnosprawność 
ruchowa (MPDZ, dystrofia mięśniowa, SMA)

źródło: pixabay.com



Specjalistyczne komp. urządzenia peryferyjne

Myszy / urządzenia zastępujące myszy

Klawiatury

np. niepełnosprawność wzrokowa, n-ność ruchowa, ADHD, autyzm

źródło: sklep-altix.com, harpo.com.pl

Switche



Biurko z elektryczną regulacją wysokości

źródło: www.umstahl.pl

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową 
lub korzystających z urządzeń zasilanych 
elektrycznie (np. lampka biurkowa dla 
niedowidzących / laptop dla dyslektyków).



Schodołaz gąsienicowy

źródło: www.mobilex.pl



wspomagające pracę z uczniami z autyzmem, dysleksją, dyskalkulią, mających 

trudności w zakresie zachowania i emocji, z obniżonym poziomem rozwoju 

społeczno – emocjonalnego.

Programy multimedialne

źródło: educarium.pl



Roboty edukacyjne

Koko

Mind designer

Photon

źródło: www.clementoni.pl, www.mojebambino.pl

wspierające naukę kodowania i podstaw programowania.

Wielorakie zastosowanie w pracy z grupą zróżnicowaną.



Oprogramowanie AAC
Tablet z oprogramowaniem MÓWIK.

Program przeznaczony do komunikacji
alternatywnej i wspomagającej dla osób mających
problemy z porozumiewaniem się za pomocą mowy.

MÓWIK Print

Program przeznaczony do tworzenia i drukowania 
tablic do komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

źródło: www.mowik.pl



Dyktafon

Umożliwia tworzenie notatek w formie plików 
dźwiękowych, odtwarzanie plików tekstowych, 
książek mówionych, może posiadać funkcje 
dodatkowe, np. wbudowana 
funkcja zegara mówiącego.

Dla kogo?
Os. z wadą wzroku, dysleksją, autyzmem, ZA

źródło: www.altix.pl



Asystent audio / system FM

Cyfrowy wzmacniacz słuchu wspomagający rozumienie 

mowy w codziennych sytuacjach życiowych. Dla osób 

korzystających z aparatów słuchowych oraz tych, które 

nie noszą aparatów, lecz chciałyby uzyskać lepsze 

rozumienie mowy, np. w dużym hałasie.

Dla kogo? Os. z wadą słuchu, CAPD, ADHD, autyzmem, ZA

źródło: lepiejslysze.pl



Gry edukacyjne (planszowe, karciane)

i inne…



Pomoce sensoryczne

Dla kogo?
autyzm, ZA, ADHD 

źródło: www.mojebambino.pl, www.arante.pl



Kołderka / kamizelka / kołnierz obciążeniowy
stymuluje układ prioprioceptywny dziecka. Głęboki nacisk 
na ciało powoduje zmniejszenie pobudzenia oraz poprawę 
koncentracji.

źródło: www.autyzm-sklep.pl, www.senso-rex.pl

i inne…


