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CZĘŚĆ I - OPIS PROJEKTU 

 

Projekt profilaktyczno – edukacyjny „Widzę” to przedsięwzięcie w czasie, którego 

zostanie wykonane bezpłatne badania przesiewowe widzenia u dzieci przedszkolnych (5-6 

letnich) i wczesnoszkolnych (uczniów z klas pierwszych szkół podstawowych). W trakcie 

przedsięwzięcia prowadzone będą także działania edukacyjne dla rodziców/nauczycieli celem 

zwiększenia świadomości odnoście samego procesu widzenia – tego czym jest widzenie. 

Proces widzenia zostanie opisany w kontekście działań diagnostycznych, ponieważ na 

diagnostyce przesiewowej opiera się całe przedsięwzięcie. Diagnostyka przesiewowa jest 

jednym z priorytetów zdrowotnych Unii Europejskiej. W 2011r. podczas 10. Kongresu 

Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych w Warszawie podpisano Europejski 

Konsensus Naukowy nt.” Badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym”. Podkreśla się w nim istotną rolę, jaką odgrywa wczesna 

diagnostyka – najskuteczniej realizowana poprzez badania przesiewowe oraz wczesną terapię, 

ponieważ „zaburzenia w zakresie funkcjonowania narządów zmysłów są jedną z głównych 

przyczyn opóźnień w nauce, trudności w nabywaniu umiejętności językowych oraz w 

efektywnym komunikowanie się z otoczeniem - w szkole i poza nią.”1  Badania u dzieci 

rozpoczynających naukę szkolną, prowadzone od wielu lat przez Instytut Fizjologii i Patologii 

Słuchu we współpracy z jednostkami naukowymi w Polsce oraz innych krajów, wykazały, że 

”co 3 dziecko ma problemy ze wzrokiem”.2 Alarmujący jest również fakt, że rodzice/prawni 

opiekunowie nie są świadomi istnienia problemu (np. 60% rodziców/prawnych opiekunów 

dzieci, u których stwierdzono niedosłuch). Zatem „jednym z najskuteczniejszych narzędzi 

pozwalających na wczesne rozpoznawanie dzieci zagrożonych trudnościami w uczeniu się z 

powodu zaburzeń słuchu, wzroku i mowy, co umożliwia podjęcie właściwej interwencji i 

terapii – najpóźniej w momencie rozpoczęcia nauki w szkole - są właśnie badania 

przesiewowe”.3  Odwołam się do badań prowadzonych w Polsce m.in.: przez dr n. med. Iwonę 

Filipecką (specjalista chorób oczu, członek Amerykańskiej Akademii Okulistyki), która w 

ramach wdrożonej przez Centrum Okulistyki i Optometrii kampanii pt. „Szkoła Zdrowego 

Widzenia” (prowadzona od lutego do czerwca 2012 r.) przebadała 1181 pierwszoklasistów (z 

                                                           
1 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchuhttps://whc.ifps.org.pl/wp-content/uploads/2012/03/20110912_konf_pras_europejski_konsensus.pdf 
2 Tamże 
3 Tamże 

https://whc.ifps.org.pl/wp-content/uploads/2012/03/20110912_konf_pras_europejski_konsensus.pdf
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44 szkół powiatu bielskiego) i prawie u 28% pierwszoklasistów wystąpiły różnego rodzaju 

nieskorygowane zaburzenia wzroku (pełny raport z badań I edycji akcji ,,Szkoła Zdrowego 

Widzenia” https://okulus.pl/o-kampanii/)5. Podobne badania w latach 2016-2019 

przeprowadziła Pani Barbara Pakuła (optometrystka, prowadząca terapię widzenia, autorka 

kilku książek o widzeniu oraz akcesoriów do terapii i diagnozy widzenia www.cwiczeoko.pl). 

Przesiewowo przebadała około 700 dzieci z powiatu suwalskiego „Podczas każdej edycji 

badania znalazło się kilka lub nawet kilkanaście dzieci z poważnymi zaburzeniami widzenia 

(słabowidzenie, zez, niedowidzenie). Prawie połowa z dzieci potrzebowała okularów”6. 

Autorka badań podkreśla, że na szczególną uwagę zasługują wyniki edycji „Lato 2017”.  

Spośród 82 przebadanych dzieci - 32 miało wady wzroku lub inne zaburzenia, w tym 16 było 

już wcześniej korygowanych i przyszło na badanie w okularach, 16 nie nosiło okularów. Dwoje 

dzieci miało niedowidzenie (leniwe oko), troje nieprawidłowe ustawienie oczu - zeza (wyniki 

badań udostępnione są na blogu  https://barbarapakula.pl/?s=wyniki+bada%C5%84)7.  

Powyższe dane wskazują na konieczność wykonywania przesiewowych badań widzenia 

wśród dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych – w czasie/okresie, gdy u dziecka kształtuje 

się prawidłowe widzenie tj. do 9 roku życia. To co jest istotne w tych działaniach 

diagnostycznych (przy określaniu grupy docelowej) - to brak określenia, nazwania „choroby”, 

dolegliwości w zakresie układu wzrokowego przez samo dziecko jak i rodziców (dziecko nie 

skarży się, więc nie ma wskazań do konsultacji). Od wczesnego wykrycia nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu układu widzenia (składa się z: gałka oczna, aparat okoruchowy, aparat 

ochronny oczu/najbardziej złożony system sensoryczny) zależy rozwój psychomotoryczny 

dziecka cyt.” W porównaniu z innymi układami sensorycznymi największy obszar w mózgu jest 

odpowiedzialny za widzenie, tj. odbieranie i opracowywanie bodźców świetlnych. Światło i 

zmiany jego natężenia wywołują działania specjalistycznych obszarów w korze mózgowej. W 

miarę rozwoju dziecka następuje integracja wrażeń z pozostałych systemów sensorycznych. 

Właściwie funkcjonujący układ wzrokowy umożliwia dostrzeganie szczegółów, dostarcza 

informacji o czasie i przestrzeni, w której się aktualnie znajdujemy oraz pozwala przewidywać, 

co może się wokół nas zmienić”8.  

                                                           
4 https://okulus.pl/o-kampanii/# 
5 https://okulus.pl/o-kampanii/# 
6 B.Pakuła, Widzenie: Procesy i funkcje; Dodatek: Procedury przesiewowego badania wzroku, Siedle 2020r., s.85 
7 B.Pakuła, Widzenie: Procesy i funkcje; Dodatek: Procedury przesiewowego badania wzroku, Siedle 2020r., s.85 
8 B. Odowska-Szlachcic, B.Mierzejewska, Wzrok i słuch-zmysły wiodące w uczeniu się w aspekcie integracji sensorycznej, Wydawnictwo 
Harmonia,  Gdańsk 2013, s. 125 

https://okulus.pl/o-kampanii/)
https://barbarapakula.pl/?s=wyniki+bada%C5%84
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W celu oceny rozwoju widzenia wykorzystane zostaną procedury diagnostyczne 

(procedury badań przesiewowych) autorstwa Pani Barbary Pakuły oraz wskazania do badań  

diagnostycznych autorstwa Mikołaja Markiewicza (psycholog, terapeuta wzroku; 

usprawnianiem widzenia zajmuje się od ponad 34 lat; pracuje w Polsce i Europie Zachodniej;  

jest członkiem Association of Vision Educators; od 1995 r. kieruje Ośrodkiem Treningu i Terapii 

Widzenia https://treningwidzenia.pl/mikolaj-markiewicz ).  

Procedury wyznaczają kierunek działania diagnostycznego - co badamy (jakie cechy 

widzenia), gdzie badamy (miejsce badania), czym badamy (narzędzia/akcesoria 

diagnostyczne), kto bada (określenie grupy specjalistów i ich roli w działaniach 

diagnostycznych), na wniosek kogo badamy (osoba uprawniona do złożenia wniosku), kto 

wskazuje badanie (nauczyciel/specjalista/rodzic).  Po zakończonym badaniu rodzice/prawni 

opiekunowie otrzymują wynik badania przesiewowego (opinię postdiagnostyczną). W 

przypadku nieprawidłowości zawarta zostanie informacja o sposobach dalszej 

diagnostyki/konsultacji specjalistycznej (okulista, optometrysta) lub informacja o konieczności 

podjęcia działań terapeutycznych (terapia widzenia w domu/gabinecie).  

W celu zwiększenie świadomości rodziców/nauczycieli odnośnie procesu widzenia 

prowadzona będzie kampania informacyjna na stronie poradni oraz w samej placówce czy 

palcówkach oświatowych (publiczne/niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe na terenie 

miasta Słupska). Rodzice/nauczyciele otrzymają również wykaz palcówek specjalistycznych 

świadczących diagnozę i terapię widzenia.  

W celu oceny „skuteczności” wdrożenia projektu przewidziany jest monitoring 

przesiewowych badań widzenia oraz informacja zwrotna od rodziców/nauczycieli (w 

przypadku dalszej diagnostyki specjalistycznej). Działanie pozwoli na określenie/stwierdzenie 

stanu rzeczywistego m.in.: ile dzieci zostało przebadanych w danym okresie, jak grupa dzieci 

w przypadku dzieci przedszkolnych, a jak grupa w przypadku uczniów klas I oraz czy dziecko 

ma zaburzenia funkcji wzrokowych, obniżoną ostrość widzenia, problemy z widzeniem 

obuocznym.  

Projekt został podzielony na V części. Część I jest wprowadzeniem do przedsięwzięcia. 

Części II obejmuje metryczkę projektu. Część III i IV określa konkretne działania, wg których 

postępuje diagnosta. W części ostatniej (piątej) przedstawione zostały narzędzia monitorujące 

projekt.  

 

https://treningwidzenia.pl/mikolaj-markiewicz
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