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Optymalny rozwój dziecka, także z afazją motoryczną zależy od odziaływania na nie 

środowiska rodzinnego  oraz społecznego, także w placówkach przedszkolnych czy szkolnych. 

Te środowiska nie tylko zaspakajają potrzeby dziecka (np. bezpieczeństwo, akceptacja, 

zrozumienie, samorealizacja), ale są podstawą stymulacji jego rozwoju we wszystkich  

obszarach. Rodzice czuwają nad opieką medyczną dzieci z afazją, są odpowiedzialni za 

organizację terapii dziecka, w sensie zgłaszania się z dzieckiem na badania, leczenie 

farmakologiczne i konsultacje neurologiczne i in. Oczywiste jest, iż wskazana jest współpraca 

rodziców z nauczycielami. Właściwy przebieg procesu terapii i edukacji zależny jest nie od 

kwalifikacji nauczycieli, popartych ich dyplomami ukończenia różnych studiów, kursów, 

szkoleń, ale kompetencjami zawodowymi, czyli umiejętnościami pracy, także z dziećmi z 

afazją. Myślę, iż te „dyplomy” powinny moralnie nauczycieli do czegoś zobowiązywać i jeżeli 

ktoś czegoś nie wie, czy nie radzi sobie w praktyce z jakimś problemem (a ma odpowiednie 

kwalifikacje do pracy), to oczywiste jest, że musi się doskonalić w tej sferze, nie musi to być 

udział kolejnym szkoleniu, ale samodzielne studiowanie bardzo obszernej literatury, 

ogólnodostępnej we współczesnym świecie. Ważna jest też wymiana doświadczeń między 

specjalistami i doświadczonymi nauczycielami w celu poszukiwania rozwiązań pojawiających 

się problemów czy dylematów, spontanicznie lub przez udział w grupach wsparcia. 

W opracowaniu pt. „zrozumieć afazję…” wyjaśniłam samo pojęcie, przyczyny i objawy 

afazji oraz zwróciłam uwagę na dylematy diagnostyczne. Podkreśliłam też, że 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 złożony proces i wymaga organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole przez profesjonalistów 

w tej sferze. Wskazałam również, 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. To obarczenie szkoły – nauczycieli, specjalistów 

rewalidacji, specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dużą 

odpowiedzialnością.  Nie jest możliwa jednoznaczna dla każdego dziecka odpowiedź na 

stawiane przez nauczycieli pytanie: jak postępować z dzieckiem z afazją motoryczną? Bo jak 

wykazałam we wcześniejszym opracowaniu dotyczącym afazji, 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. Każde dziecko jest 

inne i to nie tylko z afazją. To podstawowa teza, którą poznają i uczą się rozumieć studenci już 

na pierwszym roku studiując pedagogikę, poznając nawet historię wychowania i różne sylwetki 

wybitnych pedagogów. Nauczyciele, specjaliści rewalidacji znają zasady swojej pracy. 

Pozwolę sobie wskazać, ale mam nadzieję, że jednak tylko przypomnieć pedagogom zasady 

postępowania z dzieckiem w samej już terapii afazji, dostępne w opracowaniach z zakresu 

afazji. Zgodnie ze współczesną wiedzą terapia afazji powinna się odbywać według 

następujących zasad: 

 leczenie należy wdrożyć jak najszybciej, 

 terapia musi być prowadzona intensywnie i systematycznie, 

 oddziaływania korekcyjne trzeba dopasować do indywidualnych potrzeb i możliwości 

dziecka, 

 proces terapeutyczny powinien przebiegać w przyjaznej atmosferze i bezpiecznym dla 

dziecka otoczeniu, 

 w leczenie należy zaangażować całą rodzinę, której uprzednio uświadamia się istotę 

problemów dziecka i udziela wsparcia, nawet zgodnie z zaleceniami zawartymi w 

Orzeczeniach o Kształceniu Specjalnym. 

Rokowania dla dzieci poddanych szybkiej, systematycznej i intensywnej terapii są dobre. 

Wynika to ze zjawiska plastyczności mózgu, wskutek którego zachodzi możliwość odtworzenia 

zaburzonych funkcji poprzez wykorzystanie nieuszkodzonych obszarów. Celem terapii afazji 

jest umożliwienie dziecku porozumiewania się z otoczeniem oraz adekwatnego do posiadanego 

potencjału intelektualnego funkcjonowania społecznego. Aby osiągnąć te zamierzenia, 

terapeuta dąży do wykształcenia u dziecka efektywnych wzorców zachowań komunikacyjnych 

(przy użyciu środków werbalnych i pomocniczych: pozawerbalnych) oraz emocjonalnej 

gotowości do podejmowania kontaktów społecznych w oparciu o interakcje językowe. 

Niezależnie od oddziaływań rewalidacyjnych podejmowanych przez terapeutów, każdy 

człowiek mający kontakt z dzieckiem afatycznym może wspomagać proces jego 

porozumiewania się. W tym celu powinien przestrzegać następujących zasad: 



 

 

 relacją z dzieckiem afatycznym należy tak kierować, by rozbudzać w nim motywację 

do inicjowania i podejmowania interakcji werbalnych, 

 wszelkie zachowania komunikacyjne dziecka z afazją muszą być dostrzegane i 

pozytywnie wzmacniane, 

 w rozmowie z dzieckiem afatycznym należy niewerbalnie ilustrować przekaz słowny 

(gesty, mimika, rysowanie, wskazywanie palcem), 

 do dziecka z afazją trzeba mówić powoli, z częstymi pauzami, stosując krótkie, proste 

zdania, podkreślając słowa kluczowe, 

 komunikując się z dzieckiem afatycznym należy upewniać się, czy rozumie, co 

mówimy oraz, w miarę potrzeby, powtarzać swoje wypowiedzi, 

 należy okazywać zrozumienie i cierpliwość, kiedy dziecko cierpiące na afazję długo 

zastanawia się nad wypowiedzią, 

 nie wolno karać ani zawstydzać dziecka afatycznego z powodu trudności, jakie 

napotyka w procesie porozumiewania. 

Praca z dzieckiem z afazją powinna mieć charakter zindywidualizowany, gdyż jak zostało 

wcześniej wspomniane, mogą wystąpić różne objawy towarzyszące (zaburzenia emocjonalne; 

nieumiejętność czytania, pisania; spowolnienie procesów myślowych i wiele innych), co 

prognozuje trudności szkolne. Ich nasilenie lub brak występowania może zadecydować o 

ostatecznej formie terapii. Nie istnieje więc jeden podstawowy i uniwersalny wzorzec 

leczenia, rewalidacji i edukacji dziecka z afazją motoryczną. Tego powinien być świadomy 

każdy nauczyciel. Jak może postępować, by wspierać rozwój dziecka? Przede wszystkim należy 

zachęcać dziecko do samodzielnego konstruowania wypowiedzi, nie przerywając i wykazując 

cierpliwość. Nie należy poprawiać każdego błędnego zdania, gdyż dziecko może koncentrować 

się na popełnianych błędach, nie dostrzegając poczynionych postępów. Nie powinno się 

nakazywać odpowiadania pełnym zdaniem, zwłaszcza na początku rewalidacji, kiedy zdolności 

mogą być w znacznym stopniu ograniczone. Zbyt wygórowane wymagania na początku terapii 

mogą zniechęcić dziecko do dalszej pracy. Nie wolno starać się przyspieszać dziecka  w trakcie 

jego wypowiadania się, zwłaszcza na tle klasy. Należy doceniać pracę i wysiłek włożony w 

terapię i chwalić za każdy, nawet najmniejszy postęp. Zadawane przez nauczycieli i 

specjalistów rewalidacji pytania powinny być krótkie i zrozumiałe. Zalecenia dla każdego 

dziecka z diagnozą afazji motorycznej, w formie ogólnych wskazań, zawarte są o Orzeczeniach 



 

 

o Kształceniu Specjalnym. Rewalidacja musi być całkowicie dostosowana do potrzeb każdego 

ucznia. Warto skoncentrować się na nauce praktycznych i przydatnych umiejętności w 

zależności od wieku i możliwości ucznia oraz szkoły czy przedszkola. Można próbować 

wpływać na różne zmysły dziecka, działać poprzez wyobraźnię i ćwiczenia eksperymentalne, 

co często jest wskazaniem zawartym w orzeczeniu. Jeżeli pojawiają się problemy ze 

zrozumieniem dłuższych wyrazów, podzielmy je na części. Wraz z upływem terapii poziom 

trudności wykonywanych zadań powinien rosnąć, ale z uwzględnieniem możliwości dziecka. 

Ważne jest stałe wzbogacanie słownictwa nowymi wyrażeniami. Oczywiste jest, iż w 

rewalidacji,  specjaliści z zakresu  rewalidacji i nauczyciele nie powinni się skupiać jedynie na 

brakach, ale także rozwijać zdolności kompensacji deficytów, przez ćwiczenie funkcji lepiej 

rozwiniętych u dziecka. Jeżeli osoba ma problem z czytaniem, ale dobrze rozumie wypowiedzi, 

możemy wykorzystać audiobooki. Bardzo istotne jest wsparcie psychologiczne dla dziecka w 

pełnej empatii i zrozumienia atmosferze oraz współpraca nauczycieli i specjalistów rewalidacji 

we wspieraniu rozwoju dzieci. 

Badania wykazują, że bardzo duże znaczenie dla rozwoju dziecka z afazją ma ruch. W 

świetle badań szczególnie pływanie ma pozytywny wpływ na rozwój układu nerwowego, ale z 

uwagi na możliwości placówek edukacyjnych, zalecane są wszelkie formy aktywności 

ruchowej. Stąd apel i osobista prośba dla nauczycieli wychowania fizycznego, aby lekcje 

wychowania fizycznego nie ograniczały się do gier zespołowych. Apel dla dyrektorów szkół – 

o stworzenie warunków dla prawidłowego przebiegu zajęć z zakresu wychowania fizycznego. 

Z moich obserwacji wynika, iż nie we wszystkich chorzowskich szkołach dla wszystkich klas 

są prawidłowe warunki materialno-organizacyjne dla prowadzenia właściwie lekcji 

wychowania fizycznego. W takich sytuacjach wypalenie zawodowe dotyka także nauczycieli 

wychowania fizycznego, zwłaszcza iż sytuacja materialno-społeczna zmusza nauczycieli do 

pracy zawodowej ponad swoje możliwości psychofizyczne. 

 Jak powinny wyglądać dostosowania na poszczególnych lekcjach?  to kolejne pytanie 

stawiane przez nauczycieli. Myślę, że Ci nauczyciele, którzy postawili takie pytanie, jeżeli 

zapoznali się z przedstawionymi informacjami dotyczącymi afazji motorycznej znają już 

odpowiedź na nie. Nie istnieje jeden podstawowy i uniwersalny wzorzec dostosowania 

wymagań edukacyjnych dla poszczególnych uczniów z afazją motoryczną. Każdy uczeń jest 

indywidualnością, i to nie tylko z diagnozą:  afazja motoryczna. To nauczyciele, na drugim 

etapie edukacyjnym specjaliści przedmiotowi  „tworzą” takie dostosowania, znając możliwości 

ucznia, w oparciu  o wskazania zawarte w orzeczeniach indywidualnie dla każdego dziecka. 



 

 

Jest to wyzwaniem dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Rozumiem sytuację 

współczesnych nauczycieli – pomimo przygotowania pedagogicznego, być może nie nauczono 

ich na studiach, że i jak to należy opracowywać. Z pewnością jednak wpojono 

wykwalifikowanym nauczycielom, że praca w szkole wymaga od nauczyciela kreatywności i 

zapoznali się teoretycznie z ujęciami kompetencji zawodowych, także w zakresie twórczości. 

Z pewnością też ukończone studia podyplomowe i kursy doskonalące niewiele pomagają  

nauczycielom w pracy. Niestety kompetencje rozwijają się w trakcie pracy zawodowej, poprzez 

doświadczenie zawodowe. Pomagają predyspozycje osobowościowe do zawodu nauczyciela - 

trzeba lubić dzieci i swoją pracę, być świadomym konieczności uczenia się nieustannie.  

W celu opracowania indywidualnych dostosowań edukacyjnych dla każdego dziecka 

należy zapoznać się całościowo z Orzeczeniem o Kształceniu Specjalnym dla każdego dziecka. 

Nie można kserować sobie fragmentów tych Orzeczeń, co niestety zaobserwowałam w 

praktyce. Zdaję sobie sprawę z tego, że to duże obciążenie dla nauczycieli, zwłaszcza w 

szkołach integracyjnych, czy ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, gdzie dzieci z 

orzeczeniami o kształceniu specjalnym jest wiele, i to z uwagi na różne niepełnosprawności. 

Taka jest rzeczywistość szkolna, ale jeżeli pracujemy już w takiej szkole, to nie mamy wyboru. 

W kolejnym opracowaniu przedstawię analizę zaleceń zawartych w przykładowym Orzeczeniu  

o Kształceniu Specjalnym, co pomoże – mam nadzieję – zrozumieć te zalecenia w odniesieniu 

do nauki szkolnej dziecka oraz wyjaśni: kiedy zajęcia logopedyczne  dla dzieci są organizowane 

w ramach rewalidacji a kiedy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, bo takie 

pytania stawiają nauczyciele. 
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