
               

Eduterapeutica Gimnazjum

Dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia

multimedialny program do pracy z dziećmi w oddziałach terapeutycznych i oddziałach integracyjnych

Program przeznaczony jest do wspierania rozwoju umiejętności językowych i matematycznych 

dzieci, które nie opanowały tych umiejętności w wystarczającym stopniu w szkole podstawowej. 

Opóźnienie w rozwoju umiejętności czytania, pisania i rozwiązywania zadań matematycznych na 

etapie gimnazjum powoduje narastające problemy w nauce, które są trudne lub niemożliwe do 

skompensowania innymi umiejętnościami.

Eduterapeutica Gimnazjum przeznaczona jest do działań włączających uczniów gimnazjów w pełny 

lub tylko ograniczony program edukacji, a także dla tych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy 

wykazują deficyty w rozwoju kluczowych kompetencji czytani, pisania i liczenia. Program zawiera 

ogromny zestaw ćwiczeń interaktywnych, kart pracy, narzędzia diagnostyczne oraz testy 

sprawdzające.

Ćwiczenia interaktywne i karty pracy wykorzystują m.in.: 

• oddziaływania wielozmysłowe,

• angażowanie aktywności ucznia, w tym aktywności ruchowej,

• wspomaganie koncentracji,

• unikanie sytuacji kłopotliwych dla ucznia pod względem emocjonalnym lub komunikacyjnym.

Dzięki takim technikom możliwe staje się rozwijanie kluczowych kompetencji m.in. wśród uczniów, 

którzy nie rozwinęli ich wcześniej z powodu:

• zaniedbań społecznych

• niewielkiego deficytu rozwoju intelektualnego,

• niewielkich problemów widzenia i słyszenia,

• różnych form nadpobudliwości (np. ADHD),

• problemów emocjonalnych w tym problemów ze spektrum autyzmu.

W programie Eduterapeutica Gimnazjum można przeprowadzić wstępną diagnozę i diagnozę 

funkcjonalną, na podstawie której dowiemy się, jakie konkretnie trudności mają uczniowie i w jakim 

zakresie (dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii bądź dysortografii). Program pozwala na skuteczne 

zaplanowanie zajęć terapeutycznych, zarejestrowania danych (wyniki diagnoz oraz przebieg terapii), 



               

a także przeanalizowanie efektów zajęć z uczniami. 

Program Eduterapeutica Gimnazjum przeznaczona jest do pracy z uczniami w wieku 14-17 lat, a 

wypadku uczniów z większymi deficytami rozwoju intelektualnego również w starszym wieku.

Program Eduterapeutica Gimnazjum zawiera:

• ponad 1 000 ćwiczeń multimedialnych, zabaw i gier edukacyjnych, które można 

komponować zależnie od problemów ucznia,

• bogaty materiał przeznaczony do wydruku i stosowania podczas tradycyjnych zajęć - 360 
zestawów kart pracy,

• zestaw 50 filmów prezentujących ćwiczenia ruchowe, które wspierają rozwój motoryki, 

koordynacji oraz integracji sensorycznej uczniów.

Eduterapeutica Gimnazjum posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Dysleksji. 

Cena brutto 1 299 zł  licencja jednostanowiskowa 

/możliwość utworzenia dostępu do programu dla kilku nauczycieli/


