
 

 

Sabina Koczoń-Zurek. Z.  Zrozumieć dziecko z afazją motoryczną. (Co to jest afazja? – 

przyczyny, postacie afazji, objawy ogólne, objawy u dzieci, problemy edukacyjne).  

 

Afazja jest terminem pochodzącym z języka greckiego. Oznacza: niemówienie (a-nie, 

fazja-mówi), zaburzenia językowe. Afazja (w lżejszej postaci dysfazja) oznacza zaburzenia 

zdolności językowych zarówno pod względem tworzenia wypowiedzi, jak i ich rozumienia. W 

zespole afazji występują także zaburzenia czytania (aleksja) i pisania (agrafia). Warto 

pamiętać, iż dysartria to zaburzenia motorycznego aspektu mowy. 

Afazja to zaburzenie neurologiczne, którego przyczynę stanowią nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu lub uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (ośrodków mowy 

w mózgu bądź połączeń nerwowych pomiędzy nimi). Przyczyną zaburzeń jest uszkodzenie 

struktur mózgu odpowiedzialnych za funkcje językowe, znajdujących się w lewej półkuli u 

większości osób praworęcznych i leworęcznych.  

Co powoduje uszkodzenie struktur mózgowych? Najogólniej:  

 wrodzone wady budowy mózgu (np. nieprawidłowe wykształcenie obszarów 

odpowiedzialnych za mowę), 

 niedostateczny rozwój lub opóźnienie dojrzewania neurologicznych procesów 

odpowiedzialnych za mowę (np. opóźniony proces mielinizacji włókien nerwowych), 

 mikrouszkodzenia mózgu powstałe w wyniku udarów, guzów, urazów, zatruć 

toksynami, napromieniowania, procesów zapalnych 

  Afazja mowy występuje w przebiegu chorób uszkadzających mózg, takich jak: choroba 

Alzheimera, choroba Parkinsona, rak mózgu, udar mózgu, fizyczny uraz struktury mózgu (np. 

upadek na głowę dziecka). Badania wykazują, iż mimo tego, że ośrodek mowy zlokalizowany 

jest w lewej półkuli mózgu, to także uszkodzenie prawej półkuli może spowodować afazję. 

Prawdopodobne jest także podłoże genetyczne afazji z uwagi na fakt, iż zdarzają się sytuacje 

występowania kilku przypadków tego typu zaburzeń w rodzinie. 

Dla rodziców i nauczycieli pracujących z dzieckiem, szczególnie ważna wydaje się 

obserwacja: czy nie następuje regres w rozwoju językowych zdolności komunikacyjnych 

dziecka?, np. po jakimś wypadku, po chorobie z przebiegiem wysokiej temperatury. Ważne 

wydaje mi się obserwowanie zmian symetrii ciała (pojawienie się asymetrii), np. w mimice 
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twarzy (np. opadanie jednego  kącika warg, opadanie powieki) i w ruchach dziecka (osłabienie 

jednej strony). W niepokojących sytuacjach wskazana jest konsultacja neurologiczna. 

Pamiętajmy, że chociaż afazja wynika z uszkodzenia mózgu, to prowadząc intensywną 

terapię neurologopedyczną można osiągnąć u dziecka znaczną poprawę w rozwoju mowy i 

języka, zwłaszcza jeżeli proces wspierania rozwoju językowych zdolności komunikacyjnych 

rozpoczniemy w odpowiednim czasie. Na końcu tego opracowania wskażę, kiedy należy 

wykluczyć występowanie afazji i dziecka. 

 

  W psychologii, logopedii, pedagogice, medycynie pojęciem afazja określa się trzy 

rodzaje zaburzeń mowy: 

(1) wynikające z niewykształcenia kompetencji językowych; 

(2) związane z niewystarczającym wykształceniem kompetencji językowych; 

(3) spowodowane utratą prawidłowo ukształtowanych kompetencji językowych. 

 

Uwaga: W pierwszych opracowaniach z zakresu logopedii, np. Ireny Styczek – afazja 

odnosi się jedynie do trzeciego obszaru – to częściowa lub całkowita utrata umiejętności 

posługiwania się językiem na skutek uszkodzenia struktur mózgowych (s.254).  

Skrótowo wyjaśnię trzy rodzaje zaburzeń mowy - afazji. Następnie przedstawię postacie 

afazji w naukach medycznych. 

Zaburzenia wynikające z niewykształcenia kompetencji językowych (1) to rozwojowa 

afazja dziecięca. Jest to brak rozwoju mowy wywołany patogennymi czynnikami 

w najwcześniejszym okresie życia – prenatalnym, perinatalnym i postnatalnym – do 

ukończenia pierwszego roku życia. 

Zaburzenia związane z niedokształceniem kompetencji językowych (2) określa się 

mianem nabytej afazji dziecięcej. Polega ona na zahamowaniu wcześniej prawidłowo 

przebiegającego rozwoju mowy lub utracie już zdobytych umiejętności językowych. Etiologia 

zaburzeń tego rodzaju obejmuje okres postnatalny, pomiędzy początkiem drugiego, a siódmym 

rokiem życia. 



 

 

Zaburzenia polegające na utracie prawidłowo wykształconych kompetencji językowych 

(3) nazywane są afazją nabytą typu dorosłego. Geneza tego zjawiska sięga późniejszego 

okresu, po ukończeniu siódmego roku życia. 

Uwaga, obserwacja z praktyki:  

dla potrzeb Zespołów Orzekających, najczęściej u dzieci z tymi trzema rodzajami afazji 

neurolodzy diagnozują, wskazują niepełnosprawność dziecka: „afazja motoryczna”. Dziecko z 

taką diagnozą jest poddawane procedurze diagnostycznej w celu wydania Opinii o Wczesnym 

Wspomaganiu Rozwoju Dziecka (do czasu rozpoczęcia edukacji w szkole) i/lub Orzeczenia o 

Potrzebie Kształcenia Specjalnego. Pomimo różnych postaci afazji, które przybliżę poniżej, 

orzekanie niepełnosprawności dziecka jest możliwe tylko w przypadku diagnozy lekarza 

specjalisty z zakresu neurologii dziecięcej: afazja ruchowa lub niepełnosprawność ruchowa, w 

tym afazja (nie może to być pediatra czy psychiatra do tego rodzaju niepełnosprawności).  

 

Objawy afazji i jej postacie w naukach medycznych: afazja ruchowa, czuciowa, mieszana, 

amnestyczna, przewodzeniowa. Cechy charakterystyczne afazji u dzieci. 

 

Wyróżnia się pięć rodzajów afazji czy afatycznych zaburzeń mowy. Spektrum tych 

zaburzeń jest rozbudowane, tzn. występuje wiele różnych objawów.   

Postacie afazji: 

(1) afazja ruchowa (ruchowa, ekspresyjna, motoryczna, afazja Broki); 

(2) afazja czuciowa (sensoryczna, recepcyjna, afazja Wernickiego); 

(3) afazja mieszana (globalna, całkowita, percepcyjno–ekspresyjna, ruchowo-czuciowa), 

(4) nominalna (amnestyczna) 

(5) przewodzeniowa 

 

Afazja ruchowa (inaczej afazja motoryczna, ekspresyjna) polega całkowitej lub 

częściowej utracie zdolności wypowiadania treści językowych. W lżejszych przypadkach chory 

buduje proste zdania, ale zniekształca słowa (parafrazje), popełnia błędy gramatyczne 



 

 

(agramatyzm), wskazuje na skłonność do nieuzasadnionego powtarzania słów (perseweracje). 

Artykulacja jest nieprecyzyjna, realizowana z wysiłkiem. Rozumienie mowy na podstawowym 

poziomie jest zachowane. Mówiąc obrazowo, chory rozumie mowę, jednak nie jest w stanie 

poprawnie artykułować dźwięków. Ekstremalną odmianą jest afazja Broki, w której chory w 

ogóle nie jest w stanie mówić, mimo że rozumie mowę. Objawy afazji motorycznej i afazji 

Broki to: 

 zaburzenia płynności mowy, 

 utrata umiejętności powtarzania, 

 parafrazje – zastępowanie głosek lub wyrazów innymi, 

 stosowanie niepoprawnych gramatycznie form, 

 niepoprawna artykulacja, 

 trudności w nazywaniu przedmiotów. 

Afazja ekspresyjna często łączy się z utratą zdolności pisania i czytania. W wyniku tego 

następuje utrata możliwości porozumiewania się z otoczeniem.  

 

Afazja motoryczna u dzieci… 

Dzieci z afazją ekspresyjną nie przejawiają poważnych problemów w rozumieniu języka. 

Tracą natomiast zdolność mówienia. Zdają sobie sprawę, jakie myśli pragną wyrazić, ale nie 

znajdują na to odpowiednich słów. Afazja u dzieci jest trudniejsza do zdiagnozowania, 

ponieważ niektóre zaburzenia mowy w młodym wieku, szczególnie podczas nauki mówienia, 

mogą być brane za nieudolne próby w tym procesie. Afazja dziecięca objawia się tym, że 

dziecko: 

 późno zaczyna mówić – nawet do 8. roku życia, 

 ma problemy z wypowiadaniem słów i powtarzaniem, 

 ma ubogie słownictwo, 

 zniekształca słowa, 

 ma trudności w wypowiadaniem dłuższych słów niż dwusylabowe, 



 

 

 mówi, dzieląc słowa na sylaby, 

 łatwo zapomina słowa, którego się wcześniej nauczyło, 

 nie panuje nad składnią w dłuższych wypowiedziach, 

 buduje przeważnie krótkie wypowiedzi. 

Często diagnozowanym symptomem afazji u dzieci jest też zaburzenie rozumienia 

kierowanych do nich komunikatów i trudności w skupieniu uwagi podczas odbioru tekstu 

czytanego czy mówionego. Dzieci z afazją ekspresyjną nie przejawiają poważnych problemów 

w rozumieniu języka. Tracą natomiast zdolność mówienia. Zdają sobie sprawę, jakie myśli 

pragną wyrazić, ale nie znajdują na to odpowiednich słów. 

Dla funkcjonowania językowego dzieci z afazją ekspresyjną najbardziej charakterystyczne są: 

 niewykształcenie lub zanik mowy spontanicznej (utrudnione bądź zahamowane 

inicjowanie wypowiedzi), 

 niezdolność generowania dłuższych komunikatów werbalnych (stosowanie krótkich, 

prostych zdań lub zwrotów, opuszczanie słów trudnych do przypomnienia, przyimków, 

co nadaje mowie styl „telegraficzny”), 

 powolny, mało płynny, sylabizowany sposób mówienia, 

 powtarzanie słów, zwrotów zasłyszanych przed chwilą (echolalia), 

 zastępowanie brakujących słów, głosek innymi (parafrazje), 

 przestawianie kolejności sylab w wyrazie, głosek w sylabie (metatezy), 

 błędy gramatyczne (agramatyzmy), 

 szyk przestawny w zdaniach (inwersja), 

 nadużywanie słów ogólnikowych, 

 wielokrotne stosowanie tego samego słowa podczas wypowiedzi. 

Przy zaburzeniach ekspresji mowy stopień opóźnienia rozwoju mowy czynnej nie mieści 

się w granicach zmienności prawidłowej w stosunku do wieku dziecka, a zdolność rozumienia 

mowy nie odbiega od normy. Występują zaburzenia umiejętności samodzielnego mówienia, 

nazywania i powtarzania. Ten typ zaburzeń występuje zarówno w rozwojowej, jak i nabytej 



 

 

afazji dziecięcej. W przypadku afazji ekspresyjnej rozumienie mowy otoczenia jest dobre, a 

jeśli jest ono niewłaściwe, to stopień zaburzenia percepcji językowej jest mniejszy niż ekspresji 

mowy. Dziecko rozumie polecenia i adekwatnie na nie reaguje, wskazuje nazywane 

przedmioty, może mieć jedynie trudności z rozumieniem dłuższych i złożonych zdań, natomiast 

nie mówi w ogóle, albo mówi mało, błędnie i niezrozumiale. Rozwój mowy dzieci z afazją typu 

ekspresyjnego wykazuje pewne, charakterystyczne pod względem ilościowym i jakościowym 

nieprawidłowe cechy. Literatura medyczna je wskazuje. Są to: 

 nieobecność słów (lub dźwięków zbliżonych do słów) w wieku 2 lat i niezdolność do 

zbudowania prostej, składającej się z dwu słów, 

 frazy w wieku 3 lat, należy już traktować jako istotny objaw opóźnienia 

(sygnalizującego zaburzenie rozwoju), 

 stwierdza się zaburzenia lub opóźnienia w wytwarzaniu dźwięków mowy, 

 późniejsze trudności obejmują ograniczony rozwój słownika, dziecko nadużywa tych 

samych słów, 

 występują trudności w doborze prawidłowego słowa lub słów zastępczych,  

 nadmiernie krótkie są wypowiedzi, 

  niedojrzała struktura zdania, błędy składniowe, nieprawidłowe posługiwanie się takimi 

formami gramatycznymi jak: przyimki, zaimki, rodzajniki oraz nieprawidłowa fleksja 

rzeczowników, czasowników, nadmierna generalizacja zasad gramatycznych, 

 brak jest płynności zdań i występują trudności w przedstawianiu sekwencji przeszłych 

zdarzeń, 

 ograniczenie zasobu dźwięków do kilku wyrazów własnych, 

 substytucje, metatezy, zniekształcenia fonetyczne budowy wyrazu,  

 ubogie słownictwo, 

 nie obserwuje się zaburzeń porozumiewania niewerbalnego. 

W wieku szkolnym mogą pojawić się u tych dzieci dodatkowe trudności, takie jak, np.: 

problemy w kontaktach z rówieśnikami, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania, 

nadpobudliwość ruchowa, brak koncentracji uwagi.  

Należy pamiętać, iż rozwój języka wykazuje różne odchylenia indywidualne. Motorycznej 

postaci afazji dziecięcej może towarzyszyć: ogólna niesprawność motoryczna, trudności w 

zapamiętaniu wzorca ruchowego wyrazu, stąd często u dziecka specjalista neurologii dziecięcej 

określa niepełnosprawność dziecka: „niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja motoryczna”. 



 

 

Diagnozy neurologiczne dla potrzeb Zespołów Orzekających PPP określają niepełnosprawność 

dziecka:  afazja motoryczna ale nie dysfazja czy afazja rozwojowa, dziecięca.  

Warto  rozumieć podstawowe określenia diagnozowanych zaburzeń dzieci. Dlatego 

jeszcze raz wyróżnię tu dysfazję dziecięcą. Dysfazja dziecięca to mówiąc obrazowo „lżejsza 

postać afazji”.  Dysfazja dziecięca typu ekspresyjnego (inaczej - ruchowa, motoryczna) – to 

niewykształcenie lub zanik mowy spontanicznej, przy z reguły dobrym jej rozumieniu z 

powodu uszkodzenia mózgu. Występują zaburzenia umiejętności samodzielnego mówienia, 

nazywania i powtarzania. Dziecko rozumie polecenia i adekwatnie na nie reaguje, wskazuje 

nazywane przedmioty, może mieć jedynie trudności ze złożonymi zdaniami, natomiast nie 

mówi w ogóle, lub mówi mało, błędnie i niezrozumiale. Można zauważyć, że to ujęcie dysfazji 

jest zbieżne z definicją afazji motorycznej. 

 

Drugim rodzajem afazji jest afazja czuciowa (sensoryczna, recepcyjna, percepcyjna, 

czasami określana jako afazja Wernickiego) zaburza mowę w inny sposób niż afazja ruchowa 

– chory nie traci zdolności mowy, ale nie rozumie mowy ani swojej, ani innych. W języku 

medycznym: polega na całkowitej lub częściowej utracie zdolności rozumienia i tworzenia 

treści językowych. W najcięższej postaci chory nie rozumie nawet prostych jednoczłonowych 

poleceń, w lżejszych – nie rozumie jedynie złożonych, wieloczłonowych wypowiedzi. 

Artykulacja jest prawidłowa. Chory mówi płynnie, ale zniekształca słowa (zaburzony jest 

brzmieniowy wzorzec słowa), niekiedy jego mowa jest całkowicie niezrozumiała.  Chociaż 

chory może mówić płynnie i jest w stanie powtarzać usłyszane głoski i wyrazy, to jednak jego 

wypowiedzi są pozbawione sensu. Objawy afazji czuciowej to: 

 zniekształcanie słów, 

 mówienie niegramatyczne, 

 wypowiedzi pozbawione logiki, 

 używanie słów niezgodnie z ich znaczeniem, 

 potok słów.  

 

Afazja percepcyjna u dzieci… 



 

 

Dzieci dotknięte afazją percepcyjną mają trudności z rozumieniem języka przy 

zachowanej zdolności mówienia. Słyszą mowę innych i same mówią, lecz nie wychwytują 

sensu własnych ani cudzych wypowiedzi. Afazja dziecięca typu percepcyjnego w czystej 

postaci występuje jedynie w przypadku zaburzeń nabytych. Charakteryzuje się 

zachowaniem zdolności ekspresji mowy przy częściowo lub całkowicie zniesionej 

zdolności percepcji mowy. Dziecko słyszy i mówi, ale nie rozumie swoich słów ani cudzych 

przekazów słownych. Zachowana jest mowa spontaniczna, powtarzanie, nazywanie, 

natomiast całkowicie lub częściowo zaburzone jest rozumienie mowy. Ten typ afazji 

cechuje agramatyzm i wielomówność. Odpowiedzi dzieci bywają bezsensowne lub są w 

ogóle nie udzielane. Niekiedy dziecko powtarza mechanicznie skierowane do niego 

polecenia czy pytania. Dodatkowe towarzyszące problemy to: często występująca 

nadpobudliwość ruchowa, zaburzenia uwagi, niedostosowanie społeczne, izolacja od 

rówieśników oraz zaburzenia emocjonalne, wyrażające się lękiem, zbytnią wrażliwością i 

nadmierną nieśmiałością. 

Dla funkcjonowania językowego dzieci z afazją percepcyjną najbardziej 

charakterystyczne są: 

 trudności w zakresie interpretacji wyrażeń określających stosunki przestrzenne, 

czasowe, zależności; 

 nierozumienie pojęć abstrakcyjnych, uogólniających; 

 mechaniczne powtarzanie usłyszanych pytań, poleceń, wynikające z ich 

niezrozumienia; 

 brak lub nieadekwatność reakcji na pytania, polecenia, związane z niemożnością ich 

zinterpretowania; 

 stosunkowo łatwe, spontaniczne inicjowanie mowy (np. potok słów, gadatliwość – 

logorea); 

 błędy gramatyczne (agramatyzmy); 

 zniekształcanie wyrazów; 

 używanie słów niezgodnie z ich znaczeniem; 

 wypowiedzi pozbawione logiki; 



 

 

 mowa niezrozumiała, sprawiająca wrażenie obcego języka (afazja żargonowa). 

Uwaga: Z moich osobistych doświadczeń wynika, iż niektóre te symptomy obserwowałam 

u dzieci ze zdiagnozowaną przez neurologa afazją motoryczną. Patrząc jednak na etiologię tych 

zaburzeń, nie zawsze można  bezpośrednio twierdzić, iż jest to zaburzenie nabyte. Polskie 

prawo nie  przewiduje jednak możliwości organizacji Kształcenia Specjalnego, dla innego typu 

afazji, niż afazja motoryczna. 

Trzecim rodzajem zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu 

nerwowego jest afazja mieszana (globalna, całkowita) – oznacza współistnienie afazji 

ruchowej i czuciowej. U dzieci cierpiących na afazję mieszaną występuje zespół objawów 

charakterystycznych dla obu typów zaburzenia: ekspresyjnego i percepcyjnego. Afazja 

dziecięca typu ekspresyjno-percepcyjnego lub percepcyjno — ekspresyjnego z przewagą 

komponenty motorycznej lub sensorycznej - może wystąpić w obu postaciach: rozwojowej i 

nabytej. Przy typie rozwojowym obserwuje się powolny rozwój sprawności językowej. Mowa 

może pojawić się późno i wolno przechodzić przez kolejne stadia rozwojowe. Przy typie 

nabytym - który może pojawić się w każdym wieku od momentu rozpoczęcia procesu 

kształtowania i rozwoju mowy, przebieg zaburzeń i rokowania związane są z lokalizacją 

patologii mózgu, wiekiem dziecka oraz stopniem opanowania przez nie języka w chwili 

wystąpienia zaburzenia.  

Zaburzenia ekspresyjno-percepcyjne cechuje:  

 znacznie ograniczone słownictwo,  

 błędy w stosowaniu właściwych czasów,  

 trudności z przypominaniem sobie słów, 

 trudności w budowie zdań o długości i złożoności odpowiedniej do stopnia rozwoju, 

 ogólne trudności w wyrażaniu myśli. 

Obok zaburzeń ekspresji mowy pojawiają się też objawy świadczące o upośledzeniu rozwoju 

mowy recepcyjnej, tj.: trudności w rozumieniu słów, zdań, w łagodniejszych postaciach mogą 

pojawiać się tylko trudności w rozumieniu niektórych typów słów (np.: określeń 

przestrzennych), w przypadkach cięższych może wystąpić utrata zdolności różnego typu, 

włącznie z niemożnością rozumienia podstawowego słownictwa lub prostych zdań. 

Charakterystyczne jest to, że: rozumienie mowy zależne jest od stopnia zainteresowania 

dziecka tematem i od jego zaangażowania emocjonalnego, początkowo dziecko ma kontakt z 

otoczeniem jedynie za pomocą gestów i mimiki, później słownictwo dziecka jest względnie 



 

 

bogate (z przewagą rzeczowników i czasowników), wymowa poszczególnych głosek jest 

prawidłowa, ale wymowa wyrazów zniekształcona. Dziecko nie poprawia się, nie szuka 

prawidłowego brzmienia, posługuje się krótkimi zdaniami lub równoważnikami zdań, dziecko 

wykazuje upośledzenie w różnych obszarach przetwarzania dźwięków. W mowie dziecka - 

poza cechami nieprawidłowymi ilościowo - obserwuje się też cechy nieprawidłowe 

jakościowo. Może ono lepiej komunikować się lub rozumieć język w znanych mu sytuacjach, 

ale umiejętność mówienia pozostaje zaburzona w każdych warunkach. Językowe objawy tych 

zaburzeń są różne w zależności od powagi schorzenia i wieku dziecka. Przy 

współwystępowaniu opóźnienia rozwoju umysłowego, upośledzenia motoryki mowy, 

naśladowania sensorycznego - obserwowane u takich dzieci trudności językowe są nadmierne 

w stosunku do zwykle towarzyszących wymienionym zaburzeniom. 

Afazji ekspresyjnej i percepcyjnej często towarzyszą zaburzenia mowy o charakterze 

amnestycznym. Polegają one na niemożności przypomnienia sobie właściwych słów do 

określenia konkretnych przedmiotów i pojęć. Wskutek tego dziecko określa rzeczy i zjawiska 

opisowo. Gdy podamy mu pierwszą zgłoskę, szybko odnajduje właściwe słowo. 

 

Czwartym rodzajem zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego 

układu nerwowego jest afazja amnestyczna (nominalna). Obrazowo: osoba dotknięta tym 

typem nie potrafi nazywać przedmiotów ani zjawisk czy stanów, ale jest w stanie opisać te 

rzeczy. Precyzyjnej wyjaśniając, chory ma największe trudności z przypominaniem sobie słów 

(anomia). Pamięta do czego służy przedmiot, ale nie potrafi go nazwać. Może sobie 

przypomnieć właściwą nazwę, np. gdy uzyska podpowiedź. 

 

Piątym rodzajem afazji jest afazja przewodzeniowa. Nazwa odnosi się do 

hipotetycznej przyczyny – przerwania połączenia między ośrodkami Wernickego i Broki w 

następstwie uszkodzenia pęczka łukowatego istoty białej. W tej postaci afazji spontaniczne 

wypowiedzi chorego są względnie zrozumiałe, rozumienie może być tylko nieznacznie 

upośledzone (zwłaszcza w przypadku długich i złożonych wypowiedzi). Charakterystyczne są 

trudności chorego w powtórzeniu tego co usłyszał lub przeczytał. 

 

 



 

 

Podsumowując, podstawą dla wydania Orzeczenia o Kształceniu Specjalnym z uwagi 

na afazję motoryczną, na każdym poziome  edukacji (przedszkole, szkoła podstawowa - 

pierwszy i drugi etap edukacyjny itd.) jest diagnoza neurologa dziecięcego. Lekarz musi 

zdiagnozować to zaburzenie i określić niepełnosprawność dziecka wypisując  zaświadczenie 

dla potrzeb zespołu orzekającego, dostępne na stronie PPP w Chorzowie. W Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej dziecko jest poddane diagnozie psychologicznej, 

logopedycznej i pedagogicznej. Bardzo ważne - aby postawić diagnozę afazji dziecięcej, 

należy wykluczyć szereg innych schorzeń i nieprawidłowości. Przede wszystkim deficyty 

mowy powinny mieć charakter pierwotny. Nie mogą wynikać z zaburzeń pamięci czy emocji, 

całościowych zaburzeń rozwojowych, schizofrenii. Warto pamiętać, iż w przypadku autyzmu 

dziecko często nie tylko nie mówi, nie komunikuje się, nie rekompensuje braku mowy gestami 

(jak to jest w przypadku afazji), ale też nie reaguje na mowę, na polecenia, unika kontaktu 

wzrokowego.  

Jak już wspomniałam, w polskim systemie edukacyjnym jest możliwość realizacji 

Kształcenia Specjalnego przez dzieci z diagnozą jednej postaci afazji, tzn. afazji ruchowej. 

Syndrom afazji motorycznej  może zostać orzeczony u dzieci, które: 

 posiadają sprawny aparat artykulacyjny, 

 mają słuch w normie (dlatego właśnie do diagnozy dziecka w PPP, pod kątem wydania 

orzeczenia o kształceniu specjalnym z uwagi na afazję ruchową, wymagany jest wynik 

badania słuchu), 

 są prawidłowo rozwinięte intelektualnie (dlatego niezbędne jest badanie 

psychologiczne dziecka), 

 nie doświadczają deprywacji środowiskowej. 

Afazja nie jest spowodowana błędami wychowawczymi czy zaniedbaniem ze strony 

opiekunów. Deprywacja środowiskowa może być jednym z czynników wpływających na 

przebieg afazji, ale nie jest jej bezpośrednią przyczyną. 

Niemniej jednak we współczesnej praktyce, większość neurologów dziecięcych 

rozumie zaburzenia afatyczne w trzech wskazanych we wstępnych rozważaniach rodzajach. 

Wiedząc, iż może pomóc w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka, bądź może z innych względów 

– diagnozuje afazję motoryczną, ruchową.  Dlatego tak często  mamy na każdym etapie 

edukacyjnym dzieci z diagnozą neurologa: niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja 



 

 

motoryczna,  z zaleceniem Kształcenia Specjalnego z uwagi na tę niepełnosprawność. Jest to 

wyzwaniem dla edukacji, szczególnie na poziomie szkoły podstawowej. 

 

Przedstawiony opis postaci afazji, szczególnie u dzieci, ukazał złożoność symptomów tego 

zaburzenia,  pomimo diagnozy medycznej „afazja motoryczna”, wiemy, że chodzi o 

zaburzeniach ze spektrum afazji.  Podsumowując rozważania, także natury organizacyjnej, 

pomyślmy: jak czuje się dziecko z afazją? Jak możemy mu pomóc w funkcjonowaniu w 

placówkach edukacyjnych i in. Przykładowe odczucia:  

 funkcjonuje jak człowiek rozmawiający z cudzoziemcami, których język zna bardzo 

słabo, 

 nie jest zdolne do powiedzenia tego, co chce, 

 ma problemy ze znalezieniem właściwych słów i skonstruowaniem zdań, za pomocą 

których mogłoby zwerbalizować swoje myśli- tzw. upośledzenie mowy czynnej, 

  nie jest też w stanie zrozumieć, co mówią inni, 

  pojmuje pojedyncze słowa, ale nie potrafi wychwycić sensu całej wypowiedzi -  tzw. 

upośledzenie mowy biernej i inne. 

Trzeba pamiętać, iż afazji mogą towarzyszyć także inne trudności. Określa się je jako 

zaburzenia współistniejące,  towarzyszące. Są to np.:   

 problemy z pamięcią, 

 trudności w koncentracji uwagi przy odbiorze tekstu słuchanego i czytanego, 

 nieprawidłowości w procesie czytania i pisania; 

 wtórne zaburzenia emocjonalne powstałe na tle dysfunkcji mowy. 

W praktyce nie zdarza się, by dwoje dzieci z afazją miało identyczne objawy. Również 

u jednego dziecka nie obserwuje się stałości w zakresie występujących symptomów. Mogą się 

one pojawiać falami lub występować w różnym natężeniu. W rezultacie każde dziecko 

dotknięte zaburzeniami mowy typu afatycznego funkcjonuje inaczej, w zależności od  aktualnej 

kondycji organizmu, samopoczucia, nastroju, stopnia zainteresowania rozmową, okoliczności. 

Stąd dla każdego dziecka, które jest indywidualnością, nauczyciel tworzy dostosowania. 

 



 

 

 

 

Patrząc na takie dziecko w klasie szkolnej, trudno prognozować dla niego sukcesy 

edukacyjne, które są potrzebą każdego ucznia i  podstawą dla kształtowania pozytywnego 

obrazu własnej osoby, samoakceptacji i poczucia wartości, co z kolei warunkuje prawidłowy 

przebieg procesów motywacyjnych. Trudno mieć wizję edukacji bez niepowodzeń szkolnych, 

nie tylko w sferze edukacji, ale także w zakresie funkcjonowania emocjonalno – społecznego 

dziecka. Czy jest możliwa edukacja takiego dziecka w szkole ogólnodostępnej? Czy klasy 

integracyjne są optymalnym rozwiązaniem dla edukacji dziecka z diagnozowaną afazją 

motoryczną, gdzie uczą się jednocześnie dzieci z wieloma różnymi zaburzeniami (niedosłuch 

centralny i przewodzeniowy, spektrum autyzmu, ADHD, mutyzm, słabowidzenie). Osobiście 

kilkakrotnie obserwowałam edukację w takiej klasie w jednej z chorzowskich szkół.  Klasy 

specjalne, kilkoosobowe, dla dzieci z afazją motoryczną wydają się optymalnym rozwiązaniem. 

Problemem są ograniczenia w możliwości tworzenia i organizowania tego typu klas. 

Funkcjonowanie  dziecka z afazją motoryczną w szkole w dużej mierze zależy od 

profesjonalizmu nauczycieli. To kolejne duże wyzwanie dla pracy nauczycieli. Nauczyciele 

teoretycznie posiadają kwalifikacje do pracy z takimi dziećmi (skończone studia, kursy, 

szkolenia), ale to nie wystarczy? Czy nauczyciele pracujący z dziećmi z zaburzeniami 

afatycznymi posiadają kompetencje zawodowe w tym zakresie, zwłaszcza terapeutyczne? 

Nauczyciele wciąż dojrzewają w zawodzie, uczą się pokonywać nowe wyzwania edukacyjne, 

a praca z dziećmi z diagnozą afazji jest dla wielu takim obszarem niewiedzy, może też braku 

umiejętności (chociaż nie powinna być). Pojawiające się problemy, przerastają możliwości 

wielu pedagogów. 

 Nie ma innej „drogi” - aby zrozumieć  zaburzenia ze spektrum afazji, zaburzenia 

afatyczne, zrozumieć dziecko w szkole z taką diagnozą (dlaczego tak a nie inaczej 

funkcjonuje?), niezbędna jest wiedza na ten temat, która nigdy nie jest pełna, dokończona. Stąd 

wymaga się od współczesnego nauczyciela nieustającego poszerzania kompetencji 

zawodowych.  Aby prowadzić proces edukacyjny dziecka z afazją oraz jego rewalidację, 

najpierw musimy wiedzieć, rozumieć, zaakceptować, potem planować i nauczać, 

wychowywać, prowadzić rewalidację. Leczenie afazji odbywa się poprzez terapię 

neurologopedyczną lub neuropsychologiczną. Jest to długi i żmudny proces i wymaga 

organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole przez profesjonalistów w tej sferze. Pamiętajmy, iż 

szkoła jest dla wielu dzieci jedynym miejscem, gdzie odbywa się terapia logopedyczna, 



 

 

psychologiczna i inna, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniach o Kształceniu 

Specjalnym. W szkole odbywa się też okresowa wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania 

dziecka, która powinna być podstawą do modyfikacji  programów rewalidacyjnych, zmian w 

zakresie dostosowywania wymagań edukacyjnych, bo nikt przecież lepiej, niż wychowawca, 

nauczyciele i specjaliści z zakresu rewalidacji w szkole nie może rozpoznać  zmieniających się 

potrzeb, możliwości dziecka.  
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