Rewalidacja -

to termin pochodzenia łacińskiego (re – znów, validus – mocny, silny)

oznacza oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną chorobą lub urazem.
Pojęcia „rewalidacja” używamy najczęściej określając długotrwałą działalność terapeutyczno – wychowawczą,
a więc wielostronną stymulację, opiekę, nauczanie i wychowanie osób o zaburzonej percepcji rzeczywistości, czyli:
niepełnosprawnych ruchowo

z zaburzeniami mowy

niewidomych i niedowidzących

z trudnościami w uczeniu

niesłyszących i niedosłyszących

z niepełnosprawnościami sprzężonymi

upośledzonych umysłowo

niedostosowanych społecznie

przewlekle chorych

dzieci zdolnych i uzdolnionych.

z autyzmem

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie
wszystkich właściwości intelektualnych ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno –
wychowawczym realizowanym w szkole, a w dalszej kolejności przygotowują do dorosłego życia.

Główne cele zajęć rewalidacyjnych
Maksymalne i wszechstronne
ukształtowanie całej
osobowości.

Stymulowanie i dynamizowanie
ogólnego rozwoju przy
wykorzystaniu sil organizmu
oraz korzystnych czynników
środowiskowych.

Kształtowanie akceptujących
postaw społecznych
umożliwiających integrację
osób niepełnosprawnych.

Kompensacja i substytucja
deficytów biologicznych i
rozwojowych.

Zajęcia rewalidacyjne mają dwa podstawowe aspekty :dydaktyczny i terapeutyczny. Z jednej
strony w czasie zajęć rewalidacyjnych uzupełniane zostają luki w materiale nauczania, z drugiej natomiast poprzez
odpowiednie oddziaływanie leczniczo – wychowawcze dochodzi do wyrównywania defektów rozwojowych i kształtowanie
akceptowanych społecznie właściwości osobowościowych.

W czasie zajęć rewalidacyjnych dąży się do:
Uzyskania maksymalnego i wszechstronnego ukształtowania całej osobowości.
Najlepszego przystosowania ucznia do życia w społeczeństwie.
Osiągnięcia jak najpełniejszego usamodzielnienia we wszystkich jego postaciach i zakresach określających
warunki przejścia do dorosłości, a więc samodzielności motorycznej, psychicznej, materialnej, zawodowej.
Doceniania ważności i znaczenia poczucia kontroli i samooceny, które są podstawą adekwatnej do rzeczywistości
samoakceptacji, samokierowania i samorealizacji.

Efektywność działań rewalidacyjnych wymaga zintegrowanego
oddziaływania trzech czynników:
nauczyciela, w toku systematycznych ćwiczeń
środowiska szkolnego
środowiska domowego.

Aby zajęcia rewalidacyjne były skuteczne i osiągnęły zamierzone cele
należy kierować się następującymi zasadami:
zasada kształtowania pozytywnej atmosfery
zasada przystępności treści nauczania
zasada stopniowania trudności
zasada dostosowania treści kształcenia do potrzeb każdego dziecka
zasada indywidualizacji
zasada ścisłej integracji doświadczeń percepcyjnych, ruchowych i językowych
zasada wyzwalania otwartości
zasada wszechstronnego, aktywnego mobilizowania dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie
różnorodnych form ćwiczeń
zasada pełnej akceptacji i tolerancji
zasada całościowego, komplementarnego, wszechstronnego, zintegrowanego podejścia do dziecka
zasada sukcesu jako różnicowanie wymagań programowych poprzez uwzględnianie aktualnych potrzeb i
możliwości dziecka
zasada trwałości wiedzy
zasada systematyczności
zasada wiązania teorii z praktyką.

W czasie zajęć rewalidacyjnych wykorzystywane są różnego rodzaju
metody pracy:
wspierające rozwój dziecka
stymulujące rozwój dziecka
aktywizujące
kompensacyjne
korygujące
usprawniające
elementy metody Wspierania Rozwoju: „Terapia bajką”
elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
wybrane techniki relaksacyjne
elementy Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona
elementy metody „Terapia zabawą”
metoda Malowania Dziesięcioma Palcami
metoda stymulacji polisensorycznej
metoda komputerowego wspomagania
metody wspomagające, alternatywne Klanzy
metoda, program MC Knillów

alternatywne metody komunikowania
muzykoterapia
elementy metody pedagogiki zabawy.

W czasie zajęć rewalidacyjnych realizowanych jest wiele programów własnych. Na szczególną uwagę
zasługuje program „ Snoezelen - poznawanie świata wszelkimi zmysłami”.
Miejscem realizacji zajęć jest Sala Doświadczania Świata. Na wyposażenie Sali składają się różnorodne
sprzęty służące kształtowaniu zmysłu równowagi, stymulacji przedsionkowej, umożliwiające naturalny
psychoruchowy rozwój dziecka.
Dzieci chętnie uczestniczą w tego rodzaju zajęciach. Pobyt w Sali Doświadczania Świata wycisza, odpręża,
motywuje do komunikowania się, pobudza do aktywności, eliminuje lęki oraz wywołuje radość i zadowolenie.

Podsumowując można powiedzieć, że zajęcia rewalidacyjne są to zajęcia wspierające rozwój dziecka
niepełnosprawnego. Mają one na celu doskonalenie, wspieranie, kompensowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji
w organizmie. Zadania procesu rewalidacyjnego mają charakter wszechstronny.

Usprawniają percepcję słuchową, wzrokową, sprawność manualną, koordynację wzrokowo – ruchową,
koncentrację uwagi oraz orientację w przestrzeni, a także pozwalają dziecku na funkcjonowanie w społeczeństwie na
miarę jego możliwości psychofizycznych.
Często zdarza się, że dziecko musi korzystać z kilku form zajęć rewalidacyjnych.

Na stronie internetowej szkoły zamieszczony jest Biuletyn informacyjny dla rodziców i nauczycieli. Zawarte są w nim ciekawostki,
informacje i porady dotyczące różnych niepełnosprawności. Zachęcamy do lektury , dzielenia się swoją wiedzą i spostrzeżeniami.

