
Krótka informacja o zawodzie heilpedagoga 

 

1. 

Heilpedagodzy sa wyksztalcani, aby pomagac ludziom niepelnosprawnym (dzieciom, 

mlodziezy i doroslym) w dziedzinach wychowania, edukacji, asekuracji i integracji. 

Heilpedagodzy to fachowcy wsród zawodów socjalnych, pracujacy w pomocy dla 

mlodziezy i niepelnosprawnych z osobami i dla osób psychicznie, intelektualnie czy 

fizycznie niepelnosprawnych. 

Jako wyspecjalizowani generalisci  posrednicza oni w  pomocy w indywidualnych 

sytuacjach  zyciowych. 

Heilpedagodzy, pracujacy w domach opieki, ogniskach, klinikach jak równiez w 

prywatnych gabinetach; przyczyniaja sie w powaznym stopniu do zapewnienia 

osobom uposledzonym czy osobom zagrozonym uposledzeniem wlasciwej pomocy 

ze strony panstwa. 

 

2. Edukacja 

Edukacja heilpedagogów ma miejsce na uczelniach, uczelniach zawodowych oraz w 

szkolach i w akademiach zawodowych. Na poziomie uniwersyteckim nauka trwa co 

najmniej  4 lata, a na pozostalych poziomach wymagany jest zawód wychowawcy. 

Programy nauczania umozliwiaja absolwentom tych szkól adekwatna pomoc osobom 

uposledzonym i pokrzywdzonym. 

 

3. Kwalifikacje 

 

Heilpedagodzy w przeciwienstwie do wychowawców, pracowników socjalnych czy 

pedagogów socjalnych posiadaja szczególne kwalifikacje zawodowe. W oparciu o 

interpersonalne, komunikacyjne i refleksyjne kompetencje zasadnicze, 

heilpedagogów wyróznia wiedza  z dziedzin pedagogiki, medycyny i psychologii o 

osobach uposledzonych. 

Dodatkowym warunkiem pracy heilpedagogicznej jest umiejetnosc zawierania i 

ksztaltowania zwiazków miedzyludzkich. 

 

Aby podolac wszystkim tym celom, specjalne formy dzialania, koncepcje oraz 

odpowiednie metody sa wprowadzane w zycie. 



 

4. Koncepcje dzialania 

 

Praca heilpedagogów uwzglednia istniejace zasoby u osób uposledzonych, a jej 

celem jest równoprawny udzial kazdego czlowieka w zyciu spolecznym. 

Koncepcje dzialalnosci heilpedagogicznej lacza diagnoze, indykacje, praktyke i 

ewaluacje srodków oraz metod wspierania, wychowywania, edukacji, poradnictwa, 

towarzyszenia oraz asystowania osobom niepelnosprawnym w ich otoczeniu 

psychosocjalnym. 

Heilpedagodzy sa kompetentnymi specjalistami w wykonywaniu nastepujacych 

czynnosci: 

- asystowanie przy rozwoju 

- ksztaltowanie zwiazków miedzyludzkich 

- diagnoza rozwojowa 

- specyficzne metody wspierania 

- pomoc integracyjna 

 

 

5. Diagnoza 

 

Diagnoza heilpedagogiczna wprowadza niezbedne srodki pomocy i towarzyszy 

procesom integracji i wspierania. Bedac diagnoza wstepna, przebiegu i wspierania 

diagnoza heilpedagogiczna posluguje sie metodami terapii slownej, analizy 

diagnostycznej i obserwacji zachowania oraz innych technik psychodiagnostycznych.  

Percepcja, wyjasnianie, zrozumienie i dzialanie wyrózniaja diagnoze 

heilpedagogiczna, która  

przy swojej analizie zawsze uwzglednia system socjalny i otoczenie danej osoby. 

 

6. Elementy metodyki 

 

... pracy heilpedagogicznej sa m.in. wspieranie percepcji, heilpedagogiczna terapia 

zabawowa, heilpedagogiczny trening, psychomotoryka, rytmika, wspieranie mowy, 

komunikacji itd.* 



Metody te znajduja zastosowanie zarówno podczas terapii indywidualnej jak i 

grupowej. 

Praca heilpedagogiczna sklada sie z dzialalnosci poradniczej w danym otoczeniu 

socjalnym. 

Do profesjonalnej dzialalnosci heilpedagogicznej naleza równiez: rozwijanie nowych 

koncepcji, ewaluacja, superwizja, rozwój jakosci i jej zapewnianie oraz dokumentacja 

rezultatów, danych i orzeczen. 

 

7. Pola dzialania 

 

Heilpedagodzy sa niezbednymi pedagogicznymi fachowcami, których  praca dotyczy 

wszystkich grup wiekowych; poczynajac od wczesnego wspierania, poprzez pomoc 

w wieku szkolnym, wyksztalcenie zawodowe i ksztalcenie doroslych, az po pomoc 

osobom starszym. 

Heilpedagodzy pracuja na przyklad w: domach dziecka i opieki, klinikach, szkolach, 

na uniwersytetach i w wyzszych szkolach zawodowych, w osrodkach wczesnej 

interwencji, poradniach, ogniskach dla dzieci, osrodkach rehabilitacyjnych, osrodkach 

dla seniorów, zakladach pracy dla osób niepelnosprawnych, sluzbach 

ambulancyjnych i we wiele innych*. 

Heilpedagodzy coraz czesciej pracuja w prywatnych gabinetach. Ich dzialalnosc jest 

certyfikowana przez BHP w specjalnym procesie zapewnienia jakosci (Quality 

Management). 

 

 

*Szczególowe broszury mozna zamawiac pod adresem: 

Berufsverband der Heilpädagogen 

Michaelkirchstraße 17/18  

10179 Berlin 

http://www.heilpaedagogik.de 

info@heilpaedagogik.de 

 

Tlumaczyla: Darius Müller 
 

 


