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Szanowni Czytelnicy!
W aktualnym numerze kwartalnika pragniemy poruszyć problemy dzieci zwią-

zane z ich poczuciem bezpieczeństwa, niepokojem i emocjami związanymi ze 
strachem. Dobrze, gdy dziecko czuje, że rodzice rozumieją jego lęki, ale niedo-
brze się dzieje, jeśli powstrzymują przed zmierzeniem się z nimi, bowiem czasami 
lęk działa jak sygnał alarmowy, uruchamiając mechanizm obronny, pozwalający 
uniknąć zagrożenia. Ważne jest, by budować w dziecku odwagę, by szło do przo-
du, dając ponieść się ciekawości poznawania świata. 

Zachęcamy również do lektury nie mniej ciekawych artykułów dotyczących 
aspektów związanych z wychowaniem dzieci, opartym nie tylko na zaspokajaniu 
ich potrzeb, ale także na budowaniu w nich poczucia rzeczywistości.

Zachęcam do owocnej lektury.
Urszula Stopińska
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W niektórych rodzinach spór o to, kto jest 
tak zwaną „głową rodziny” - mąż czy żona, 
nie istnieje, bowiem systemem rodzinnym 
kieruje… dziecko. Gajdowie (2010) okre-
ślają taką sytuację „krążeniem po orbicie 
dziecka”. „Krążenie po orbicie dziecka” 
może wystąpić w każdej sytuacji, gdy rodzi-
ce stawiają dziecku wymagania, a dziecko 
nie robi tego, czego rodzice sobie życzą. 
Wówczas rodzice włączają szereg działań 
mających na celu nakłonienie dziecka do 
współpracy. Mogą to być na przykład: proś-
by, groźby, szantaż, targowanie się z dziec-
kiem. W sytuacji kryzysowej rodzice skłonni 
są przystać na wolę dziecka i je wyręczyć 
lub zgodzić się na to, aby dziecko czegoś, 
co zdaniem rodziców jest ważne i potrzeb-
ne (np. mycie zębów, jedzenie kolacji przy 
stole, a nie przed ekranem komputera) nie 
zrobiło. 

Jakie są powody takiego stanu rzeczy?

Jednym z powodów „kręcenia się wokół 
dziecka” – jak określają to Gajdowie (tam-
że) - jest miłość do niego. Miłość do dziecka 
sprawia, że rodzicom zależy na jego prawi-
dłowym wzroście i rozwoju. Nie chcąc dopu-
ścić do zaniedbań w tym względzie, wyrę-
czają dziecko w najprostszych, naturalnych 
czynnościach. Kolejnym powodem jest to, że 
dziecko często nie widzi dla siebie korzyści 
w wykonaniu czegoś, na czym zależy rodzi-

dziAł PSycholoGA

„ANARChIA”? CZYLI KTo TRZYmA WŁAdZę W RodZINNYm 
KRóLEsTWIE?

com (np. zakończenie gry, sprzątanie poko-
ju, wyprowadzanie psa). Dalej, w „krążenie 
po orbicie dziecka” wpędza rodziców to, że 
dziecko nauczyło się zwracać uwagę na sie-
bie poprzez odmawianie zrobienia czegoś. 
Sprawiając kłopoty dziecko niejako ściąga 
na siebie uwagę rodziców, którzy poświęca-
ją mu dodatkowy czas, a nawet skłonni są 
oferować dodatkowe przywileje.    

Wydaje się jednak, iż sytuacja, w której to 
dziecko kieruje życiem rodzinnym, kiedy to 
od „kaprysów” dziecka zależy podział obo-
wiązków, organizowanie czasu wolnego, 
pora kładzenia się do łóżka, miejsce spo-
żywania posiłku, itd., nie jest korzystna nie 
tylko dla rodziców, ale i dla samego dziecka. 
Bowiem w takim układzie trudno prawi-
dłowo ukształtować u dziecka poczucie 
obowiązku i odpowiedzialności, umiejęt-
ność współpracy i współdziałania w gru-
pie, zdolność do odraczania gratyfikacji 
i podporządkowania się zasadom i nor-
mom grupowym. Brak tych cech charak-
teru oraz podstawowych umiejętności spo-
łecznych rzutuje na przyszłe relacje dziecka 
w grupie rówieśniczej, utrudniając mu ada-
ptację społeczną.

Obszarami, w których rodzice często do-
świadczają dużych trudności we wpływaniu 
na zachowanie dziecka są: spanie, jedze-
nie, sprzątanie, wykonywanie obowiązków 
szkolnych. Wielu rodziców nazywa proble-
mem to, że ich kilkuletnie dziecko nadal śpi 

Agnieszka Wentrych  – psycholog, terapeuta EEg Biofedback
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z nimi w łóżku. 
Inni skarżą się, 
że kilkulatek 
„grymasi”, żywi 
się praktycznie 
samymi słody-
czami, odmawia 
samodzielnego 
jedzenia. Jesz-
cze inni przyzna-
ją, że nie potrafią 
skłonić dziecka do sprzątania swo-
ich zabawek lub nie są w stanie kontrolo-
wać ilości czasu, jaki przedszkolak spędza 
przed ekranem telewizora czy monitorem 
komputera (tabletem, telefonem, itp.).

Cytowani autorzy (Gajdowie, 2010) pod-
powiadają, iż pierwszym krokiem do za-
przestania „krążenia po orbicie dziecka”  
(a w dalszej perspektywie przywrócenia  
w rodzinie właściwej hierarchii) jest pozwo-
lenie dziecku, by odczuło konsekwencje 
niezrobienia czegoś, o co proszą rodzice. 
Nazwali tę strategię „przełącznikiem mo-
tywacji”, a tak opisują ją na przykładzie,  
w którym dziecko odmawia przyjścia na po-
siłek, ponieważ nie chce przerwać zabawy:

„Podajemy komunikat jeden raz [na przy-
kład: Jasiu chodź do kuchni na kolację. Ka-
napki są gotowe.] i jeśli dziecko na niego 
nie odpowie pozytywnie, powtarzamy go 
ponownie, oznajmiając, jakie konsekwencje 
wynikną dla dziecka, jeśli nie zareaguje (po-
winniśmy upewnić się, że dziecko usłyszało 
i zrozumiało, co do niego mówimy). Można 
wyrazić swoją dobrze rozumianą obojętność 
wobec sprawy: Zamierzam czytać gazetę 
i uniemożliwi mi to podanie posiłku w póź-
niejszej porze. Twoja sprawa czy zjesz czy 

nie. I najważniejsze: 
Trzeba być konse-
kwentnym (…).” (za: 
Monika i Marcin Gaj-
dowie, Rodzice w ak-
cji. Jak przekazywać 
dzieciom wartości, 
Wyd. Święty Paweł, 
Częstochowa, 2010).

Ważne jest tutaj 
prawidłowe zrozu-

mienie zwrotu „to twoja sprawa”. Nie 
ma on oznaczać chłodnej obojętności ro-
dzica wobec dziecka, np. wobec tego czy 
będzie głodne. Rodzic nie przestaje prze-
cież wówczas kochać dziecka, pozostaje 
uważny na nie, rozmawia z nim, okazuje 
miłość, jest gotów zainterweniować, gdy-
by zaszła sytuacja zagrożenia zdrowia 
dziecka. Natomiast zwrot ten oraz konse-
kwentne postępowanie rodzica (np. nie-
podanie podwieczorku, na który dziecko nie 
przyszło, a dopiero kolejnego posiłku, czy-
li kolacji) mają na celu nauczenie dziecka, 
że ponosi konsekwencje za swoje wybory  
i działania niezgodne z ustalonymi wspólnie 
w domu zasadami.  

Aby „przełącznik motywacji”, czyli ina-
czej „konsekwencje” były skuteczne po-
winny być:

Po pierwsze: powiązane przyczynowo-
-skutkowo z niezrobieniem czegoś, np. Jeśli 
nie pochowasz klocków przed dobranocką, 
będziesz musiał to zrobić w czasie jej trwa-
nia. Będzie mi przykro, ale to Twoja sprawa 
czy zdążysz na bajkę czy nie. 
[NIE: Jeśli nie pochowasz klocków przed 

dziAł PSycholoGA

fot. M. Głuszek
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dobranocką, to nie pójdziemy jutro do kina – 
brak związku pomiędzy zbieraniem klocków 
teraz, a pójściem do kina jutro].

Po drugie: szybko odczuwalne (powiąza-
ne czasowo), np. Jeśli nie wyłączysz gry za  
5 minut, tak jak się umawialiśmy i nie pomo-
żesz mi nakryć do stołu, nie będziesz mógł 
pojechać ze mną po obiedzie na zakupy. To 
Twoja sprawa czy pojedziesz ze mną, czy 
będziesz się nudzić w domu. 
[NIE: Jeśli nie wyłączysz za 5 minut gry  
i nie pomożesz mi nakryć do stołu, nie po-
jedziesz ze mną w przyszłym tygodniu do 
supermarketu – nie będzie zachowana za-
sada: dziś zachowanie niezgodne 
z naszą umową - dziś konsekwen-
cja]. 

Po trzecie: odpowiednio „przy-
kre” dla dziecka, np. Przykro mi, 
ale ponieważ nadal się nie ubra-
łeś, nie pójdziesz teraz ze mną  
i Reksem na spacer do parku.  
- W przypadku dziecka, które lubi 
wychodzić na spacer z psem. 
[NIE: Przykro mi, ale ponieważ na-
dal się nie ubrałeś, nie pójdziesz 
teraz ze mną i Reksem na spacer do parku. 
- W przypadku dziecka, któremu wcale nie 
zależy na wychodzeniu na spacer z psem].

Warto pamiętać, iż w pierwszym etapie 
po wprowadzeniu, „przełącznik motywacji” 
niemal zawsze wywołuje „kryzys” (np. skar-
żenie się dziecka na „potworny głód”, ba-
łagan w pokoju, itp.). Można to rozumieć 
jako sprawdzanie rodzica przez dziecko 
– maluch potrzebuje czasu, by przyzwy-
czaić się do nowych warunków. Jeśli na-

tomiast „przełącznik motywacji” nie działa, 
należy przeanalizować możliwe przyczyny  
i uwzględnić to, że dziecko może nie po-
trafić czegoś zrobić, albo że „woła o ak-
ceptację”, czy też doświadcza jakichś in-
nych trudności związanych na przykład ze 
zdrowiem lub sytuacjami „pozarodzinnymi”.  
W takim przypadku konieczna może być 
zmiana taktyki działania. W pierwszej ko-
lejności należy zadbać o zaspokojenie i za-
bezpieczenie potrzeb rozwojowych dziec-
ka – potrzeby zdrowia, bezpieczeństwa, 
akceptacji, przynależności i znaczenia.  
W trudnych sytuacjach warto poszukać po-
mocy u specjalisty.

Warto zapamiętać
• Surowość czy liberalizm nie mają takiego 

znaczenia, jak stałe przestrzeganie za-
sad i konsekwencja

• Zawsze postępuj zgodnie z zasadami
• Daj jedno ostrzeżenie, a potem dopiero 

zastosuj odpowiednią karę
• Konsekwentne zasady są dla dzieci źró-

dłem struktury, która zaspokaja potrze-
bę bezpieczeństwa, przewidywalności  
i kontroli

dziAł PSycholoGAdziAł PSycholoGA

fot. M. Głuszek
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• Dbaj o konsekwentne wykonywanie po-
rannych i wieczornych czynności

• Stosuj krótkie i łatwe do zastosowania 
kary

• Nie zaprowadzaj dyscypliny, kiedy jesteś 
zły

• Rodzice powinni tworzyć jeden front. 
(Za: Steede, K., 10 błędów popełnianych 
przez dobrych rodziców, GWP, Gdańsk, 
2000, s. 58)
Wychowanie polega również na tym, że 
stawia się dziecku pewne ograniczenia, 
wymaga się od niego przestrzegania za-
sad, i w końcu pozwala się dziecku od-

Boję sIę móWIć… RoZWAżANIA NAd muTYZmEm 
WYBIóRCZYm

dziAł PSycholoGA

Beata Ninard – psycholog, psychoterapeuta

czuć konsekwencje własnych wyborów. 
Wtedy, gdy nie „krążymy stale po orbicie” 
naszych dzieci pozawalamy im szybciej 
dojrzewać, zdobywać nowe umiejętno-
ści, uczymy je cierpliwości, samodziel-
ności, odpowiedzialności i odporności 
na zwykłe, codzienne frustracje.

Literatura:
Monika i Marcin Gajdowie, Rodzice w akcji. 
Jak przekazywać dzieciom wartości, Wyd. 
Święty Paweł, Częstochowa, 2010.
Kevin Steede, 10 błędów popełnianych przez 
dobrych rodziców, GWP, Gdańsk, 2000.

Zdarza się, że do terapii logopedycznej  
i psychologicznej zgłaszane są przez  zdez-
orientowanych rodziców bardzo nietypowo 
funkcjonujące dzieci: swobodne w kon-
taktach z najbliższymi, milczą jak zaklęte  
w obecności sąsiadów, dalszych krewnych, 
innych dzieci na placu zabaw. Czasem za-
chowują się, jakby „nie słyszały”, albo nie-
ruchomieją ze spuszczonym wzrokiem.  
W przedszkolu i szkole mają duże proble-
my adaptacyjne, a dla wychowawców są 
specyficznym „wyzwaniem”. Uznawane są 
powszechnie za „nieśmiałe”, „uparte”, mogą 
wzbudzać troskę a zarazem zniecierpliwie-
nie i złość otoczenia. Przytoczona charak-
terystyka może odnosić się do dzieci z tzw. 
mutyzmem wybiórczym. Jest to zaburzenie 
rozwoju rozpoczynające się w dzieciństwie, 

zazwyczaj między 3 a 5 rokiem życia. Jego 
przyczyną nie jest wada wymowy, problemy 
artykulacyjne ani brak umiejętności lub swo-
body w posługiwaniu się językiem mówio-
nym. Nie wynika z uszkodzenia narządów 
mowy czy słuchu. Jest specyficzną mani-
festacją lęku społecznego. Przewlekłą od-
mową mówienia w określonych sytuacjach 
społecznych, w których wymaga się od 
dziecka wypowiedzi (np. w szkole), pomimo 
mówienia przez nie w innych sytuacjach. 
Ma duży wpływ na edukacyjne i społeczne 
funkcjonowanie dziecka. 

Zdarza się, że mutyzm jest reakcją na 
traumę, silnie urazowe doświadczenie. Ten 
rodzaj ostrej reakcji lękowej ma inną gene-
zę oraz cele i przebieg terapii. Jednak nie 
każdy rodzaj mutyzmu wybiorczego jest 
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dziAł PSycholoGA dziAł PSycholoGA
następstwem traumy. W codziennej prak-
tyce psycholodzy i logopedzi spotykają 
się najczęściej z mutyzmem wybiórczym, 
współwystępującym z uogólnionym lękiem 
społecznym: unikaniem bycia w centrum 
uwagi, podatnością na przeżywanie wzmo-
żonego wstydu i wycofywania się z komuni-
kacji. W domu, w znanym sobie otoczeniu, 
dzieci mutystyczne bywają pogodne, żywo 
reagujące, rozmowne, otwarte. Natomiast  
w „obcych” miejscach i sytuacjach uporczy-
wie milczą. Może to dotyczyć wszystkich 
dzieci i nauczycieli w przedszkolu lub tyl-
ko dorosłych, wychowawców, z utrzymy-
waniem kontaktów słownych w zabawie  
z dziećmi. 

Każde dziecko z rozpoznaniem mutyzmu 
wybiorczego jest inne, pomimo podobnych 
podstawowych objawów – lęku przed mó-
wieniem. Niektóre z nich wykonują pole-
cenia będące zadaniami bezsłownymi, nie 
angażującymi mowy. Bez większych opo-
rów wycinają w przedszkolu, rysują, robią 
szlaczki, liczą itp. Bawią się z wybranymi 
dziećmi, bywają lubiane i popularne w gru-
pie pomimo swoistej skłonności do izolacji. 
Nie podejmują natomiast wy-
powiedzi słownych w stosunku 
do nauczyciela. Tu rokowania 
są pomyślne. 

Niektóre nie tylko nie od-
powiadają na pytania, nie 
uczestniczą w dialogu, ale też 
wycofują się z kontaktu fizycz-
nego i wzrokowego. Sprawiają 
wrażenie skrajnie nieśmiałych, 
lękowych, „wstydliwych”. Mają 
nierzadko opór przed jedze-
niem w obecności osób spoza 
najbliższego otoczenia. W no-

wych sytuacjach reagują wzmożonym na-
pięciem wegetatywnym, znieruchomieniem, 
zaburzenie manifestuje się o wiele rozle-
glej. Nie tylko nie odzywają się do nikogo 
w przedszkolu – ani do nauczycieli ani do 
dzieci, ale też nie podejmują współdziała-
nia bezsłownego, nie włączają się do zadań 
kierowanych do grupy, z rzadka i w ogra-
niczonym zakresie uczestniczą w swobod-
nych, spontanicznych zabawach. W domu 
są zaradne i samodzielne, opanowały czyn-
ności samoobsługowe. Natomiast w przed-
szkolu trzeba je – znieruchomiałe – ubierać 
na spacer, nawet karmić. Często wybierają 
sobie osoby, którym „przyzwalają na obsłu-
gę”, innych nie tolerując. Są cały czas jakby 
„zablokowane”, pozbawione spontaniczno-
ści; do wszystkiego trzeba je „uruchomić”, 
rozruszać, utorować drogę. U około 21% 
dzieci z rozpoznaniem mutyzmu współwy-
stępują zaburzenia opozycyjno-buntowni-
cze, u których odmowa mówienia stanowi 
przejaw nieświadomego „protestu”. Każdo-
razowo konieczna jest wnikliwa diagnostyka 
różnicowa i nawiązania relacji terapeutycz-
nej. 

Ta kategoria dzieci wy-
maga długotrwałej, żmud-
nej terapii opartej na więzi, 
stopniowo i ostrożnie wpro-
wadzanych behawioralnych 
metodach „odwrażliwiania” 
i pracy z rodziną, aby nie 
wzmacniała ona nieświa-
domie wycofania dziec-
ka. Nieodzowna jest ścisła 
współpraca terapeuty z wy-
chowawcami. Specjaliści 
podkreślają długotermino-
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wość terapii i oczekiwania na pojawienie się 
mowy czynnej – będącej jakby „wisienką na 
torcie”. Ostrzegają przed wywieraniem pre-
sji na dziecko, aby mówiło. W takiej sytu-
acji często dochodzi do regresji i efekt tera-
pii cofa się o kilka miesięcy! Metaforycznie 
mówiąc, to tak jakby „oswajanie” nieufnego, 
ostrożnego Lisa z „Małego Księcia”: każ-
dego dnia można usiąść tylko troszeczkę 
bliżej... Bardzo ważna jest osobista relacja, 
bezpieczna więź z prowadzącym terapię 
i realistyczne założenie, że konieczna jest 
cierpliwość i wspieranie dziecka w pozawer-
balnych metodach komunikacji, aby uniknę-
ło izolacji społecznej i wykluczenia z grupy.  
Podstawowym celem jest dobra adaptacja 
dziecka, kontakty i więzi społeczne, zaprze-
stanie unikania sytuacji wywołujących lęk. 
Trzeba nauczyć dziecko radzenia sobie  
z lękiem, rozumiejąc i akceptując fakt, ze 
go przeżywa. Po diagnozie psychologicznej  
i psychiatrycznej, potwierdzającej  rozpo-
znanie mutyzmu wybiórczego, oprócz dłu-
gotrwałej terapii, konieczna jest daleko 
idąca indywidualizacja edukacji. Nie jest 
wskazane izolowanie dziecka w ramach na-
uczania indywidualnego, bo pozbawia się je 
okazji do treningu społecznego poprzez ob-
serwację wzorców zachowań społecznych, 
naśladowanie i modelowanie. Konieczna 
jest natomiast indywidualizacja form i metod 
dydaktycznych z dostosowaniem sposobów 
egzekwowania wiadomości i weryfikowania 
nabytych umiejętności do  możliwości psy-
chofizycznych dziecka. Zaleca się w takich 
sytuacjach, by:
• Nie wymagać ustnych wypowiedzi na fo-

rum grupy (naleganie czy karanie przez 
nauczyciela może spowodować jeszcze 
większe wycofanie z kontaktu spowodo-

wane dezadaptacyjną reakcją na stres)
• Stwarzać atmosferę bezpiecznej, dys-

kretnej zachęty do poszerzania re-
pertuaru zachowań komunikacyjnych, 
angażować dziecko mutystyczne do 
różnorodnych aktywności zespołowych 
i wydarzeń z życia klasy, przedstawień 
itp. – jednak jako jedno z uczestników 
„chóru” kilkorga dzieci

Proponowane sposoby sprawdzania po-
ziomu wiadomości i umiejętności dziecka 
mutystycznego:
• W indywidualnym kontakcie z nauczy-

cielem 
• W formie pisemnej
• Poprzez układanie i porządkowanie roz-

sypanki pociętych linijek tekstu przezna-
czonego do zapamiętania (np. wierszy, 
definicji itp.)

• W razie potrzeby – korzystanie z nagrań 
przygotowanych w domu

• Wskazywanie właściwej odpowiedzi  
w teście wyboru

• Ewentualnie, respektowanie odpowiedzi 
słownych kierowanych szeptem „za po-
średnictwem” mamy czy zaufanej kole-
żanki

• Zaleca się umożliwienie rozładowania 
emocji poprzez ekspresję ruchową, za-
bawy z wykorzystaniem pantomimy itp. 

• Ważne jest podkreślanie, że pomimo 
uzdolnień i potencjału umysłowego, jak 
każdy ma prawo do błędów i niepowo-
dzeń (aby minimalizować lęk przed oce-
ną i wewnętrzną presję do perfekcjoni-
stycznego wykonania czynności –często 
nasilone u dzieci mutystycznych )  

• Aby wzmocnić pozycję w grupie, warto 
często zwracać się do dziecka nie ocze-

dziAł PSycholoGA
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kując słownej odpowiedzi, używając py-
tań zamkniętych 

• Jeżeli zdarzy się, że uczeń spontanicz-
nie, jakby „przez nieuwagę” odezwie się 
do nauczyciela, trzeba to pozytywnie 

wzmocnić, ale nie reagować przesadną 
uwagą, entuzjazmem i powstrzymać się 
od komentarzy typu: „a widzisz, jednak 
potrafisz jak chcesz!” oraz od omawiania 
tego epizodu na forum publicznym. Do-

dziAł PSycholoGA dziAł PSycholoGA

Katarzyna guguła – specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta

CZYm jEsT TRENINg umIEjęTNoŚCI sPoŁECZNYCh

prowadziłoby to bowiem do powtórnego 
„zablokowania” ekspresji i wycofania 

W zespole objawów całościowych zabu-
rzeń rozwoju wpisane są deficyty umiejęt-
ności społecznych, emocjonalnych oraz 
zaburzenia w sferze komunikacji i zabawy. 
Brak zainteresowania otoczeniem, koncen-
tracja na aktywności stereotypowej, sche-
matach i rytuałach wpływa niekorzystnie na 
ogólny rozwój dziecka z autyzmem. Spe-
cyfika ich funkcjonowania uniemożliwia mu  
w sposób naturalny nabywania umiejętności 
społecznych, emocjonalnych, wymaganych 
dla prawidłowego rozwoju i samodzielnego 
funkcjonowania. 

Oprócz szeregu indywidualnych oddzia-
ływań terapeutycznych dzieci z autyzmem 
potrzebują oddziaływań realizowanych 
wśród większej grupy osób. 

Od maja 2015 roku na terenie Specjali-
stycznej Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Skawinie realizowany jest Trening 
Umiejętności Społecznych. Został zainicjo-
wany przez rodziców dzieci uczestniczących  
w zajęciach wczesnego wspomagania roz-
woju, stowarzyszenia „Równa szansa”. 
Prowadził go pracownik poradni specjali-
zujący się w pracy z dziećmi z autyzmem, 

początkowo we współpracy z nauczyciela-
mi Niepublicznego Przedszkola Teraz My. 
Od września Trening realizowany jest regu-
larnie w siedzibie Punktu Konsultacyjnego 
Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Skawinie, czyli na terenie 
Dworu w Mogilanach. Stworzona została 
również oferta zajęć skierowanych do mło-
dzieży z autyzmem w wieku gimnazjalnym.
Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności 
społecznych i emocjonalnych u dzieci i mło-
dzieży z rozpoznaniem całościowych zabu-
rzeń rozwoju. Założono, że podczas pracy 
i zabaw w małej grupie dzieci oraz mło-
dzież będą nawiązywać pozytywne relacje 
z rówieśnikami. Poznawać będą prawidło-
we wzorce komunikacji, rozwijana będzie 
umiejętność słuchania, zadawania pytań 
inicjowania rozmowy oraz umiejętność wy-
rażania własnego zdania i informowania  
o potrzebach. Będą poznawać świat swoich 
przeżyć, nauczą się radzić z emocjami, któ-
re często sprawiają im kłopoty. 

Założono również, że dzieci i młodzież 
poznają zasady zachowania w sytuacjach 
społecznych oraz zasady zachowania się 
w różnych  miejscach, a zatem będą mo-
gły realizować obrane cele samodzielnie lub  
z niewielką pomocą innych osób. Zmniej-
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szy się u nich poziom lęku przeżywanego  
w nowych sytuacjach. Utrwalą się prawidło-
we zachowania. Dzieci i młodzież otworzą 
się na kontakt drugim człowiekiem.  

Niezwykle istotna jest obecność na spo-
tkaniach młodzieży gimnazjalnej. Gimnazja-
liści są szczególnie pomocni podczas zajęć 
terenowych. Towarzyszą jako przewodnicy 
dzieciom w nowych sytuacjach, pomaga-
ją zrozumieć sytuacje, opanować lęk i nie- 
pokój.  

Zajęcia zawsze wywołują u uczestni-
ków szczególnie silne emocje, dzięki cze-
mu dzieci i młodzież uczą się szybciej  
i efektywniej. Zajęcia rozpoczynają się ry-
tuałem powitania i zapoznania dzieci z te-
matem konkretnego spotkania. Podczas 

wstępnego omówienia tematyki zajęć 
uczestnicy dzielą się swoją wiedzą z do-
tychczasowych doświadczeń. Podczas za-
jęć terenowych rozwijają nowe umiejętności  
w praktyce. Utrwalony na taśmie filmo-
wej zapis z przebiegu treningu umożli-
wia powrót do danej sytuacji, odtworze-
nie, omówienie i jej lepsze zrozumienie. 
Trenowane umiejętności stają się bazą 
do nabywania nowych. Dzieci i młodzież  
z autyzmem, również młodzież gimnazjalna 
cenią sobie szczególnie to doświadczenie, 
tworzą oni szczególnie wartościową wspól-
notę młodych ludzi.  

Jest dla mnie zaszczytem, że mogę im  
w tym pomagać.

dziAł PSycholoGA
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joanna Świerczek – psycholog, terapeuta EEg Biofeedback

LęK – Z CZEgo sIę sKŁAdA, do CZEgo sŁużY? 
Co RoBIć KIEdY ZABuRZA fuNKCjoNoWANIE dZIECKA

Lęk, będący przykrym stanem emo-
cjonalnym, zazwyczaj współwystępuje  
z poczuciem zagrożenia i napięcia. Mimo 
nieprzyjemnego charakteru tej emocji, jest 
ona niezbędna w życiu każdego człowieka, 
stanowi bowiem często alarmową reakcję 
na to, co dzieje się w otoczeniu. Poczucie 
lęku może sygnalizować zagrożenie w śro-
dowisku, na które organizm musi zareago-
wać, a tym samym zmobilizować siły. Teo-
retycy psychologii wyróżniają trzy aspekty 
lęku – poznawczy, behawioralny i fizjolo-
giczny:

• Fizjologiczny aspekt lęku związany jest 
z pobudzeniem układu autonomicznego 
człowieka – w przypadku zagrożenia  
w otoczeniu lękowe pobudzenie fizjolo-
giczne rozumieć możemy jako błyska-
wiczną „rozgrzewkę organizmu”, która 
ułatwi mu natychmiastowe przejście 
do działania – np. sprawne uskoczenie 
przed jadącym rowerem, którego właści-
ciel krzyknie na nas ostrzegawczo. Po-
budzenie autonomiczne oznacza szyb-
szy i krótszy oddech, przyśpieszony rytm 
bicia serca, lepsze ukrwienie mięśni i ich 
zwiększone napięcie. Jeżeli silne pobu-
dzenie organizmu trwa zbyt długo i nie 
może być rozładowane zachowaniem 
prowadzi do różnych zaburzeń, m.in.  
w obrębie układu krwionośnego i pokar-
mowego. Często dzieje się tak w obliczu 

tzw. stresorów społecznych – lęku przed 
wystąpieniami, przed odpowiedzią ustną 
na lekcji czy sprawdzianem – nie ma tu fi-
zycznego zagrożenia, na które możemy 
zareagować, ale jest coś wyobrażonego 
w naszej głowie. Szczęśliwie możemy 
nauczyć się zmieniać do wyobrażenie,  
a tym samym zmniejszać lęk.

• Poznawczy aspekt lęku przejawia się 
w myślach – przekonaniach na temat 
własnego położenia, bezpieczeństwa 
i możliwości poradzenia sobie z zagro-
żeniem. Przykładowe myśli, które mogą 
się pojawić w chwili odczuwania lęku to 
np. „co się stanie jeśli nikt mi nie pomo-
że?”, „na pewno się ośmieszę, wszyscy 
się ode mnie odwrócą”, „nie panuję nad 
sytuacją”, „nie umiem sobie z tym pora-
dzić”. Jeżeli myślenie dziecka obfituje  
w katastroficzne wizje, pomniejszanie 
własnych możliwości i wyolbrzymianie 
niebezpieczeństw, a także usztywnia się 
i nie zmienia pod wpływem argumentów 
z zewnątrz, może to stać się źródłem roz-
woju zaburzeń lękowych. Myślenie jest 
czynnikiem, który zmienia się pod wpły-
wem lęku, napędza lęk, ale i chroni przed 
nim – tzn. pomaga go wyciszać. Małym 
dzieciom trudno jest samodzielnie wyko-
rzystać myślenie w walce z nasilonym 
lękiem, stąd przydatna jest praca z psy-
chologiem, który krok po kroku pomoże 
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dziecku zmienić schematy poznawcze, 
korzystając z zabaw, rysunków i bajek. 

• Składnik behawioralny lęku związany 
jest z zachowaniami unikającymi i za-
bezpieczającymi przed wyobrażonymi 
zagrożeniami, czyli jest tym co człowiek 
robi w obliczu strachu. Dziecko może np. 
zastygnąć w bezruchu widząc pędzące-
go w jego stronę psa, co może sprawić, 
że zwierzę nie będzie sprowokowane 
do ataku. Mały chłopiec może również 
pobiec do mamy, szukając wsparcia  
w sytuacji, która faktycznie mogłaby go 
przerosnąć. Warto zauważyć, że obszar 
behawioralny ma duże znaczenie w for-
mowaniu złych nawyków, które zwięk-
szają lęk. Dobrym przykładem jest lęk 
przed chodzeniem do szkoły – wyobraź-
my sobie sytuację, w której dziecko przez 
kilka dni choruje i nie chodzi na lekcje. 
Jeśli szkoła rodzi w nim stres młody czło-
wiek odczuwa dużą ulgę przebywając  
w domu i z niechęcią myśli o powrocie na 
lekcje. W każdy kolejny dzień, w którym 

wymusi na rodzicu nie pójście do szkoły, 
ulga będzie coraz większa, bo i zagroże-
nie jest coraz większe (w końcu będzie 
musiał wyjść, więc prawdopodobieństwo 
niebezpieczeństwa rośnie). Równocze-
śnie pamięć o tym, czy w szkole faktycz-
nie było tak strasznie zaciera się – dziec-
ko może mieć fałszywy, wyolbrzymiony 
obraz dyskomfortu, który go tam czeka.

 
Na wszystkie trzy aspekty lęku możemy  

w pewnym stopniu oddziaływać, np. mody-
fikując je dzięki psychoedukacji lub terapii 
- jeżeli zaburzenie jest znaczące - a także 
profilaktycznie budując kompetencje dziec-
ka. Poznawcze radzenie sobie z lękiem 
opiera się na zmianie myślenia, w tym roz-
winięciu nowych przekonań. Radzenie so-
bie z utrudniającym funkcjonowanie pobu-
dzeniem fizjologicznym opiera się przede 
wszystkim na nauce samoregulacji ciała, 
czyli ćwiczeniu spowolniania oddechu, roz-
luźniania mięśni, generalnie wyciszania się. 
Zadziałanie na behawioralny aspekt lęku 
oznacza przede wszystkim opracowanie 
strategii, jak radzić sobie w różnych typo-
wych sytuacjach lękowych.
Każdy człowiek w ciągu życia uczy się po-
wyższych działań albo w toku własnych do-
świadczeń, albo obserwując jak robią to inni. 
Otrzymuje także wsparcie w postaci bezpo-
średni rad lub uspokajających komentarzy 
innych osób. Niestety nabycie tych umie-
jętności bywa szczególnie trudne u dzieci, 
ponieważ: 
• mają mało doświadczeń, w których po-

radziły sobie z lękiem i zagrożeniem; 
nieustannie spotykają się z nowymi sy-
tuacjami, które rodzą stres

• ze względu na słabo rozwiniętą odpor-

dziAł PSycholoGA
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ność emocjonalną i tolerancję frustracji 
często unikają zagrożeń i mocno wspie-
rają się na dorosłych

• słaby rozwój poznawczy nie pozwala im 
niekiedy zrozumieć, co się z nimi dzieje 
ani przewidzieć, na ile zagrożenie jest 
realne. Sposób myślenia dzieci utrudnia 
im jeszcze samouspokajanie za pomocą 
mowy wewnętrznej (autoinstrukcji) i two-
rzenia adaptacyjnych przekonań

Podsumowując, rodzice mogą wzmac-
niać odporność dzieci na lęk, rozwijając  
w nich strategie radzenia sobie z lękiem. 
Jego trzy aspekty przedstawione wcześniej 
są obszarami do pracy poprzez rozmowę lub 
zabawę. Bardzo istotna dla dziecka może 
okazać się pomoc w zrozumieniu, jak działa 
jego ciało w sytuacjach, kiedy doświadcza 
ono silnych emocji. Myślę tutaj o dolegli-
wościach, które przerażają zarówno rodzi-
ców, jak i dzieci: bóle brzucha, nudności, 
częste odwiedzanie toalety, wizja omdlenia  
w miejscu publicznym czy doznanie napa-
du duszności. Wszystkie te niepokojące 
objawy powinny być zdiagnozowane przez 
lekarzy, jeżeli jednak wykluczone zostanie 
organiczne podłoże zaburzeń jest to pole do 

pracy z dzieckiem. Powyższe dolegliwości 
często wynikają właśnie z lęku, są reakcją 
na emocje – fizjologicznym pobudzeniem, 
które zwiększa się, jeśli dziecko zaczyna 
się go obawiać. Dziecko ma wrażenie, że 
jest to coś nad czym nie ma kontroli, może 
również obawiać się, że zaskoczy go w róż-
nych sytuacjach (np. omdlenie w kościele, 
wymioty w autobusie w czasie szkolnej wy-
cieczki). Stąd tylko o krok do tego, żeby za-
częło unikać sytuacji, z których nie ma jak 
uciec. Rozwiązaniem jest nauczenie dziec-
ka, jakie strategie ma zastosować właśnie 
w tych trudnych sytuacjach – młody czło-
wiek odzyskuje kontrolę, uczy się również 
tego, że jest kompetentny i poradzi sobie  
w innych okolicznościach. Uspokajanie od-
dechu i unikanie hiperwentylacji, odwróce-
nie uwagi od swojego ciała i skupienie się 
na otoczeniu, przypomnienie sobie tek-
stu wierszyka, którego dziecko uczyło się  
w szkole, dialog wewnętrzny podważający 
katastroficzne myśli – to tylko niektóre z roz-
wiązań, które dziecko może wykorzystać. 

Praca z lękiem u własnego dziecka musi 
uwzględniać pewne fakty dotyczące tego 
zjawiska. Całkowicie zrozumiałe jest, ze 

rodzice chcą ochronić 
dzieci przed nieprzy-
jemnymi uczuciami  
i frustracją. Warto jednak 
zapamiętać trzy zasady 
dotyczące lęku:

1. Lęk jest nieprzy-
jemny, ale nie może 
zrobić nam krzywdy (je-
dynie nasze fizyczne re-

dziAł PSycholoGA
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dywalne. Cenne są również te doświad-
czenia, kiedy obawiamy się porażki lub 
trudności i faktycznie coś się nie udaje 
– możemy wtedy zobaczyć, że do takich 
sytuacji też da się dostosować 

Lęk w umiarkowanym natężeniu jest emo-
cją regulującą nasze funkcjonowanie, nato-
miast przesadne obawy mogą dezorgani-
zować życie. Pomagajmy dziecku budować 
własną odporność opartą na rozsądnych 
przekonaniach i praktycznych strategiach 
radzenia sobie. Przynosi to często lepszy 
efekt od zapewnień, że „nic się nie stanie”, 
które dają dziecku wsparcie tylko „tu i teraz”.

Barbara Kowal - logopeda 

CZY TWojE dZIECKo doBRZE sŁYsZY?

akcje mogą nas nadwyrężyć, ale może-
my nauczyć się je regulować)

2. Lęk nie może rosnąć w nieskończoność, 
w końcu osiąga plateau, a często zdarza 
się, że słabnie, kiedy w sytuacji budzą-
cej strach nic szczególnego nam się nie 
dzieje

3. Trening czyni mistrza – im częściej bę-
dziemy narażać się na sytuacje, któ-
re nas stresują, tym więcej będziemy 
mieć okazji do ćwiczeń. Każda sytuacja,  
w której baliśmy się, ale udało nam się 
uspokoić sprawia, że czujemy się silniej-
si, a sytuacje stają się bardziej przewi-

• wady rozwojowe uwarunkowane gene-
tycznie

• niedosłuch lub głuchota wrodzona nie-
dziedziczna – związane z narażeniem 
matki dziecka w trakcie trwania ciąży na:

1. infekcje, zwłaszcza wirusowe (wirus ró-
życzki, cytomegalii, odry, grypy półpaś-
ca, opryszczki) lub toksoplazmozę

2. substancje toksyczne: ołów, rtęć, związ-
ki fosforu, związki siarki, arsen, rozpusz-
czalniki

3. leki np. niektóre antybiotyki (gentamycy-
na), cytostatyki, diuretyki

4. palenie papierosów, nadużywanie alko-
holu, zażywanie narkotyków przez matkę

dziAł PSycholoGA

dziAł loGoPedy

Słuch to jeden z pięciu zmysłów człowie-
ka. Pozwala nam nabyć język i umożliwia 
komunikację słowną z innymi ludźmi. Ro-
dzice często nie zwracają uwagi na pierw-
sze sygnały niedosłuchu u własnego dziec-
ka. Często nie wiedzą nawet, co może być 
pierwszą oznaką choroby. A przyczyn ubyt-
ków słuchu jest bardzo dużo. Warto je po-
znać, by wiedzieć,  kiedy należy zgłosić się 
do specjalisty. Przyczyny niedosłuchu moż-
na podzielić na trzy grupy: wrodzone, około-
porodowe i nabyte.

Do przyczyn wrodzonych należą:
• niedosłuch lub głuchota dziedziczna
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5. niektóre choroby matki (np. cukrzyca, 
choroby nerek)

6. promieniowanie jonizujące
7. przewlekły hałas, wibracje
Przyczyny okołoporodowe niedosłuchu to:
• niedotlenienie okołoporodowe i zamar-

twica
• wcześniactwo
• zbyt niska masa urodzeniowa
• zakażenia
• nasilona żółtaczka
Przyczyny nabyte to:
• infekcje, zwłaszcza ucha środkowego  

i wewnętrznego
• powikłania niektórych zakażeń (odry, ró-

życzki, świnki, grypy)
• przerośnięty trzeci migdał
• ciało obce lub woskowina w uchu
• urazy ucha
• nowotwór ucha

Ubytki słuchu można podzielić na przewo-
dzeniowy i odbiorczy oraz mieszany. Prze-
wodzeniowy – dotyczy uszkodzeń ucha 
zewnętrznego i środkowego. W zakresie od-
biorczego ubytku słuchu wyróżniamy: nie-
dosłuch ślimakowy (wynika z uszkodzenia 
komórek zmysłowych ślimaka), niedosłuch 
nerwowy (uszkodzenia włókien nerwo-
wych nerwu VIII) oraz niedosłuch centralny.  
W zależności od momentu powstania – 
mamy też niedosłuch prelingwalny i postlin-
gwalny. 

Niedosłuch u dziecka możemy również 
podzielić ze względu na jego głębokość:
• lekki (20–40 dB)
• umiarkowany (40–70 dB)
• znaczny (70–90 dB)
• głęboki (> 90 dB)

Ze względu na to, że statystycznie 2/1000 
urodzonych dzieci wykazuje uszkodzenie 
głębokie słuchu lub niedosłuch mniejsze-
go stopnia, ważne jest wykonywanie prze-
siewowych badań słuchu u dzieci. Około 
90% trwałych uszkodzeń słuchu w wieku do  
5 lat to wrodzone zaburzenia. Badania takie 
prowadzone są w Polsce od 2002 roku i są 
obowiązkowe dla wszystkich noworodków. 
Wykonuje się dwa badania przesiewowe 
słuchu – otoemisję akustyczną (OAE) oraz 
rejestrację słuchowych potencjałów wywo-
łanych z pnia mózgu (ABR). 

Otoemisja akustyczna przeprowadzana 
jest zazwyczaj w drugiej dobie życia i po-
lega na rejestracji otoemisji akustycznych 
przy pomocy monitorowej sondy umiesz-
czonej w kanale ucha zewnętrznego. Jest  
to nieinwazyjna metoda badawcza słuchu 
i ma szerokie zastosowanie w diagnostyce 
audiologicznej. Nie jest jednak ilościowym 
badaniem stanu narządu słuchu, lecz tylko 
oceną sprawności mechanicznej recepto-
ra słuchu. Otoemisja akustyczna pozwala 
wykryć niedosłuch odbiorczy pochodzenia 
ślimakowego. Jeśli ucho środkowe funkcjo-
nuje prawidłowo, dźwięk dociera do ucha 
wewnętrznego. 

Rejestracja słuchowych potencjałów wy-
wołanych z pnia mózgu (ABR) polega na 
zapisie czynności bioelektrycznej pnia mó-
zgu, w wyniku dostarczania dźwięków do 
ucha przez specjalną słuchawkę. Do gło-
wy dziecka przykładane są elektrody, które 
podłączone są do aparatu rejestrującego 
potencjały i zapisującego go w postaci wy-
kresu. To badanie słuchu trwa nieco dłużej 
od poprzedniego - kilka-kilkanaście minut. 
Jeżeli zostaje zarejestrowana otoemisja  

dziAł loGoPedy
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z komórek słuchowych oznacza, że naj-
prawdopodobniej dziecko słyszy prawidło-
wo. Prawidłowy wynik badania ABR świad-
czy o prawidłowym przewodzeniu impulsu  
w drodze słuchowej do pnia mózgu. W takim 
przypadku dziecko otrzymuje, tzw. „Niebie-
ski Certyfikat”. Jeżeli otoemisja nie zostanie 
zarejestrowana podczas badania, nie ozna-
cza to, że dziecko niedosłyszy. Taki wynik 
może być wynikiem obecności zanieczysz-
czeń w uchu lub tego, że dziecko w trak-
cie badania jest niespokojne. Do książeczki 
zdrowia dziecka wklejona zostaje żółta kart-
ka, która świadczy o nieprawidłowym wyni-
ku badania. Takie dziecko skierowane jest 
na dalsze badania do otolaryngologa i au-
diologa. Dopiero wykonanie dodatkowych 
badań może potwierdzić lub zaprzeczyć za-
burzenia słuchu u dziecka.

U nieco starszych pacjentów wykonuje 
się również badanie zwane tympanometrią. 
Jest ono bezbolesne i polega na wprowa-
dzeniu do kanału słuchowego zewnętrzne-
go sondy pomiarowej, która pozwala zmie-
rzyć ciśnienie w zakresie od -400 do +400 
mm słupa wody. Pozwala zbadać podat-
ność błony bębenkowej na zmiany ciśnie-
nia w zewnętrznym przewodzie słuchowym. 
Wynik informuje lekarza o warunkach prze-
wodzeniowych w uchu środkowym oraz po-
zwala na obiektywną ocenę funkcji trąbki 
słuchowej. Nie informuje jednak o wysoko-
ści ewentualnego niedosłuchu.

Kolejnym badaniem słuchu jest audiome-
tria tonalna, która ma na celu określenie pro-
gu słyszenia na drodze powietrznej i kostnej 
obu uszu osoby badanej. Konieczne jest tu 
nawiązanie kontaktu z pacjentem, zatem  
u małych dzieci stosuje się tzw. audiometrię 

zabawową, polegającą na wrzucaniu kloc-
ków do pudła w momencie, kiedy dziecko 
zaczyna słyszeć ton. 

Co może wskazywać na uszkodzenie słu-
chu u niemowląt? W pierwszym półroczu 
życia dziecka niestety nie da się zauważyć 
istotnych objawów wady słuchu u dziecka, 
ponieważ wydawanie dźwięków jest czyn-
nością odruchową, niezależną od słuchu 
(tzw. głużenie). Dopiero w następnym półro-
czu rodziców powinien zaniepokoić fakt, iż 
dziecko milczy, nie naśladuje dźwięków oto-
czenia (nie gaworzy). Niemowlę nie reaguje 
na odgłosy zabawek (grzechotki), dzwonka 
u drzwi, czy na wypowiadane przez nas imię 
(w wieku około 9 miesięcy niemowlę powin-
no reagować na swoje imię). Wraz z wie-
kiem dziecko ma problemy z wymawianiem 
wyrazów, bardzo mało mówi, jeśli mówi – 
wypowiedzi są bełkotliwe i mało zrozumiałe 
dla szerszego otoczenia, a w komunikacji  
z rodziną dziecko wypracowuje sobie nie-
werbalny kod przekazywania informacji,  
występują opóźnienia w rozwoju emocjonal-
nym, wydaje się, że dziecko jest nieposłusz-
ne – nie wykonuje naszych poleceń lub re-
aguje w dziwny nielogiczny sposób.

Kiedy ubytek słuchu nie jest zdiagnozo-
wany, brak reakcji dziecka może być in-
terpretowany jako brak zainteresowania 
społecznego, a nie problem niedostatecz-
nego dostępu do informacji sensorycznych  
(w tym przypadku - akustycznych). Rodzi-
ce mogą mieć problemy ze spełnianiem 
potrzeb emocjonalnych dziecka lub błędnie 
interpretować jego zachowania socjalne  
i emocjonalne. Ponadto dziecko niesłyszą-
ce lub niedosłyszące może się posuwać do 

dziAł PSycholoGA



NASZA PORADNIA16 17

bicia lub agresji, by przekazać swoje potrze-
by, zwrócić na siebie uwagę lub wyrazić fru-
strację i niemożność komunikacji. Niektóre 
dzieci mogą zamknąć się w sobie wskutek 
braku umiejętności komunikacji. Jeśli uby-
tek słuchu nie zostanie zdiagnozowany do 
2.-3. roku życia dziecka, szkody społeczne 
i emocjonalne mogą mieć charakter długo-
trwały. 

Jeżeli do pojawienia się niedosłuchu  
u dziecka doszło już po rozwinięciu się 
umiejętności mówienia, można wtedy zaob-
serwować:
• pogorszenie mowy
• gorsze wyniki w nauce
• zaburzenie relacji z rówieśnikami
• bardzo głośne słuchanie muzyki, telewizji
• głośniejsze mówienie

W przypadku dzieci z progresywnym lub 
nabytym ubytkiem słuchu, które w noworod-
kowych badaniach przesiewowych wypadły 
dobrze, ważny jest brak kolejnych etapów 
rozwoju mowy i języka. Należą do nich:
• krzyk i wzdryganie się na głośne dźwięki 

u noworodków – przy czym należy pa-
miętać, że nawet noworodki z głębokim 
niedosłuchem mogą reagować na gło-
śne dźwięki przez zmysł dotyku, wsku-
tek odbierania wibracji. Tylko badanie 
słuchu może stwierdzić na pewno, czy 
ubytek słuchu jest, czy go nie ma

• w wieku 2 - 3 miesięcy dzieci różnicu-
ją płacz, by zakomunikować głód, złość  
i dyskomfort i zaczynają komunikować 
zadowolenie przez głużenie (grucha-
nie). Dzieci w tym wieku śmieją się i są 
w stanie rozróżnić ton głosu, na przy-
kład pytanie lub radosne zdanie

• dzieci w wieku 4 - 6 miesięcy powinny 
odwracać głowę w kierunku dźwięku, 
by znaleźć jego źródło. Dzieci w tym 
wieku wydają różnego rodzaju dźwięki, 
składają razem samogłoski i spółgłoski 
i gruchają w melodii języka ojczyste-
go. Wszystkie dzieci, nawet z głębokim 
niedosłuchem, zaczynają głużyć, ale te  
z niedosłuchem nie dostają odpowied-
nich bodźców, wskutek czego gruchanie 
zanika i znika całkowicie, jeśli dziecko 
nie ma dostępu do dźwięków

• w wieku 6 - 12 miesięcy dzieci gaworzą, 
powtarzają ciągi sylab takich jak ma-
-ma-ma, wskazują i używają gestów do 
komunikacji

• 12 miesięczne niemowlę zazwyczaj ro-
zumie około 50 słów i używa kilku, ale 
są to słowa w jego własnym „żargonie” 
naśladującym melodię języka ojczyste-
go. Dzieci w tym wieku reagują na imię, 
rozumieją „nie” i są w stanie wykonać 
proste polecenia;

• między 18 a 36 miesiącem życia u więk-
szości dzieci ma miejsce bardzo szybki 
rozwój mowy. W wieku trzech lat dziec-
ko zna około tysiąca słów, tworzy krótkie 
zdania i śpiewa piosenki.

Jeśli u dziecka nie wystąpił któryś z tych 
kroków rozwojowych, należy skierować je 
bez wahania do laryngologa lub audiologa 
dziecięcego w celu dalszej oceny.

Wiedza na temat słyszenia dziecka  
w pierwszych 12 miesiącach życia po-
zwala rodzicom w porę zareagować, co 
daje dziecku daje szansę na rozwój mowy  
w sposób praktycznie naturalny, podobny 
do słyszących rówieśników. 

dziAł loGoPedy
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marta jurek – pedagog, terapeuta sI oraz WWRd

KRAINAoZA.PL oRAZ KRAINAoZA.oRg
– PRZYKŁAdY PLATfoRm INTERNEToWYCh PodEjmująCYCh 

PRoBLEm osóB Z AuTYZmEm

W dobie dynamicznego rozwoju multi-
mediów, upowszechnia się wykorzystywa-
nie platform i portali edukacyjnych nie tylko  
w dydaktyce, ale i w codziennej terapii osób 
z różnego rodzaju problemami rozwojowy-
mi. Niewątpliwie uatrakcyjniają one sam 
proces uczenia się czy terapii, a także co-
raz częściej prezentują wysoki poziom jako-
ści, zarówno pod względem rozwiązań or-
ganizacyjnych, jak i treści merytorycznych. 
Wśród proponowanych rodzicom i terapeu-
tom rozwiązań warto zwrócić szczególną 
uwagę na platformę internetową dla osób  
z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi: 
KrainaOZA. Nazwa Platformy odwołuje się 
do pierwszych liter słów: Kariera • Rozwój 
• Aktywizacja • Innowacyjność • Niezależ-
ność • Akceptacja Osób z Autyzmem.

Tworzą ją dwa portale: pierwszy - http://
krainaoza.pl, przeznaczony dla osób z za-
burzeniami ze spektrum autyzmu oraz drugi 
- http://krainaoza.org, adresowany do rodzi-
ców osób autystycznych, terapeutów, pra-
cujących z autystami, studentów i wszyst-
kich zainteresowanych tematyką autyzmu. 
Platforma powstała w ramach projektu reali-
zowanego przez Fundację Wspólnota Na-
dziei Farma Życia w Więckowicach (http://
www.farma.org.pl) we współpracy z partne-
rami międzynarodowymi (Bolak, 2015).

KrainaOZA.pl zasługuje na zainteresowa-
nie nie tylko dlatego, że jest jedną z pierw-

szych w Polsce tego typu platform, której po-
wstanie poprzedzono badaniami naukowymi 
o wymaganej we współczesnej praktyce ba-
dawczej metodologii (wobec braku licznych 
analiz w tym zakresie zastosowano elemen-
ty teorii ugruntowanej), ale przede wszyst-
kim z uwagi na fakt, że twórcy zadbali o jej 
adekwatność do potrzeb i możliwości osób 
z autyzmem, wyposażając ją m. in. w możli-
wość wyboru koloru tła i kontrastu, wielkości 
czcionki tekstów, a także opcję przetłuma-
czenia każdego z wyrazów na dwa rodzaje 
piktogramów (wystarczy, by użytkownik za-
znaczył określone słowo kursorem). Wpro-
wadzając całkowicie nieodpłatnie na por-
talu piktogramy systemu Sclera (są także 
udostępnione na stronie: http://sclera.be/en/
picto), symbole Widgit prezentowane w tech-
nologii Point, zgodnie z WCAG 2.0. zapew-
niono zainteresowanym osobom możliwość 
komunikacji wspomaganej. Dzięki zaanga-
żowaniu D. Wąsik (2015) zbiór piktogramów 
przetłumaczonych na język polski jest bar-
dzo obszerny i systematycznie poszerzany. 

Nie mniej istotny jest fakt, że KrainaOZA.
pl przez wzgląd na swoją zawartość, pozo-
staje atrakcyjna zarówno dla małych dzieci, 
jak i adolescentów, a także dla osób doro-
słych, co umożliwia rodzicom, nauczycie-
lom oraz terapeutom stymulowanie rozwoju 
osoby z autyzmem od wczesnego dzieciń-
stwa po późną dorosłość. 
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Po wpisaniu w wyszukiwarkę KrainaOZA.
pl, bez potrzeby skomplikowanego dla osób 
autystycznych logowania się, można wy-
brać jedną z kilku interesujących zakładek, 
zależnie od potrzeb. Najmłodszym użytkow-
nikom z pewnością przypadnie do gustu za-
kładka czas wolny, w której zamieszczone 
są m. in. gry, opracowane w taki sposób, by 
rozwijać poszczególne sfery rozwoju i nie-
kiedy bardzo specyficzne zainteresowania 
(np. gra Dźwięki instrumentów czy Śpiewa-
jące konie), utrwalać nabyte wiadomości  
i umiejętności (np. Figury, Łańcuszek kształ-
tów) oraz uławiać rozumienie pewnych zja-
wisk i norm społecznych oraz kształtować 
kompetencje społeczne (np. gra ekologicz-
na Znajdź i posegreguj, czy zabawa pole-
gająca na zestawianiu ubrań w cały strój 
Ubieranka). Platforma ułatwia zatem inter-
nalizowanie określonych norm, wartości  
i pożądanych społecznie zachowań, w for-
mie zabawy. 

Starsi autyści, ujawniający np. zaintere-
sowanie fotografią, malarstwem czy próbu-
jący swoich sił w twórczości literackiej mogą 
inspirować się, jak i sami zamieszczać 
swoje wytwory w zakładce Moja twórczość. 
Wspieranie rozwoju zainteresowań osób  
z autyzmem powinno stanowić szczególny 
aspekt ich edukacji i terapii, ponieważ- jak 
wykazały badania (Matthews, 2004)- osoby 
z autyzmem często są w stanie wykonywać 
bardzo złożone czynności i operacje pod 
warunkiem, że pozostają one w związku  
z przejawianymi przez nie zainteresowa-
niami.  

Wbrew powszechnym opiniom, według 
których osoby z autyzmem zawsze pre-
ferują samotność i działanie w pojedynkę, 

wielu autystów deklaruje potrzebę utrzymy-
wania kontaktów z innymi osobami, w tym 
także autystycznymi (Pisula, 2012; Mazu-
rek 2013). Portal KrainaOZA.pl umożliwia 
im korzystanie z poczty elektronicznej oraz 
kontaktowanie się za pomocą czatu, które 
także mogą odbywać się w formie pikto-
gramowej. Ważną kwestią interesującą ro-
dziców i terapeutów jest fakt, że czat pod-
lega moderowaniu, co minimalizuje ryzyko 
cyberprzemocy, na jaką szczególnie nara-
żone są osoby z autyzmem ze względu na 
dość powszechną dosłowność w rozumie-
niu komunikatów oraz brak rozwiniętej teo-
rii umysłu i przez to niezdolność do założe-
nia, że czyjeś intencje mogą być sprzeczne  
z deklarowanymi. Zakładka Pytanie mie-
siąca umożliwia włączenie się do wymia-
ny zdań i przedstawienie swoich opinii na 
tematy proponowane przez samych użyt-
kowników. Dla osób wyżej funkcjonujących 
taka forma aktywności może stanowić ro-
dzaj przygotowania do wypowiadania się na 
powszechnie dostępnych forach dyskusyj-
nych, gdyż pozwala zaobserwować struktu-
rę organizacyjną wypowiedzi.

Ogromną zaletą portalu jest możliwość 
wykorzystywania go do szeroko pojętej 
aktywizacji dorosłych osób z autyzmem,  
w tym także do samokształcenia się. Auty-
ści przygotowujący się do szukania swoje-
go miejsca na rynku pracy mogą skorzystać  
z ofert, zamieszczanych przez pracodaw-
ców w zakładce Oferty pracy (co ważne, 
oferty, podobnie jak wszystkie komunikaty 
zamieszczone na platformie, wyposażone 
są w opcję przetłumaczenia treści na ję-
zyk piktogramów). W zakładce Moja pra-
ca osoby z autyzmem mogą znaleźć cha-

dziAł PedAGoGA
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rakterystyki różnych zawodów (uznanych, 
zgodnie z wynikami badań naukowych, za 
adekwatne do potrzeb i możliwości więk-
szości osób z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu) oraz opisy doświadczeń zawo-
dowych innych użytkowników portalu, któ-
rzy podjęli pracę. Autyści mogą również 
korzystać ze szkoleń, dotyczących roż-
nych umiejętności związanych z funkcjo-
nowaniem społecznym (np. jak przygoto-
wać się do rozmowy o pracę, jak poradzić 
sobie w urzędzie pocztowym itp.). Pewną 
ciekawostką są przepisy kulinarne, które 
dzięki dostosowaniu do możliwości per-
cepcyjnych osób autystycznych (m.in. fakt, 
że każda czynność wymieniona jako obo-
wiązkowa w procesie przyrządzania potra-
wy została zwizualizowana na zdjęciach,  
a także uwzględniono takie czynności, któ-
re na ogół autorzy pomijają jako oczywiste- 
np. wyjęcie produktów z opakowania itp.), 
mogą stanowić materiał pomocniczy w pro-
cesie usamodzielniania się. 

Wszyscy zainteresowani zagadnieniem 
autyzmu z pewnością znajdą interesujące 
ich wiadomości na portalu KrainaOZA.org. 
Przejrzyście wydzielone zakładki przezna-
czone dla rodziców i opiekunów oraz dla 
pracodawców pozwolą na szybkie dotarcie 
do pożądanych treści. Na szczególną uwa-
gę zasługuje zamieszczanie szkoleń e-lear-
ningowych dla pracodawców z zakresu po-
stępowania z autystycznym pracownikiem, 
co stanowi konkretne działanie na rzecz in-
kluzji osób z autyzmem. Użytkownicy tego 
portalu mogą ponadto aktywizować się na 
forum dyskusyjnym, przeglądać, jak też 
nadsyłać artykuły, czy też zapoznawać się  
z aktualnościami dotyczącymi autyzmu.  

Z pewnością warto, by zarówno rodzice  
i opiekunowie osób autystycznych, jak i pra-
cujący z nimi terapeuci korzystali z możli-
wości jakie stwarza platforma KrainaOZA. 
Jak wskazuje literatura przedmiotu, autyści 
relatywnie lepiej radzą sobie z problemami 
o charakterze logicznym, niż z rozwiazywa-
niem problemów i sytuacji o charakterze spo-
łecznym (Dewey, 2005; Borkowska, 2010; 
Randall, Parker, 2010; Gerc, 2014). Często 
nie osiągają oni sukcesów na miarę swych 
możliwości intelektualnych i poznawczych, 
ponieważ wykruszają się z systemu eduka-
cyjnego, a trudności w organizowaniu i pla-
nowaniu czasu przyczyniają się do niekiedy 
dużej absencji w procesie terapii. Sugeruje 
to, że w przypadku właśnie tej grupy osób 
włączenie form e-learningowych może przy-
czynić się do systematycznego zwiększania 
ich potencjału (niejednokrotnie, dla dorosłych 
autystów mieszkających w małych miejsco-
wościach, platforma stanowi jedyną formę 
edukacji i wsparcia), a także zmotywować do 
podejmowania nowych zadań i nawiązywa-
nia kontaktów także w życiu realnym. 
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maria Borowy - pedagog - arteterapeuta

REmINIsCENCjE Z ARTETERAPII

W naszej poradni odbywają się cyklicznie 
zajęcia arteterapii dla dzieci, które lubią wy-
rażać się w formach plastycznych, a jedno-
cześnie chcą cos zmienić w sobie. Obecna 
grupa liczy 6 - 8 dzieci w młodszym wieku 
szkolnym. Grupa jest niejednorodna, mie-
szana, znajdują się w niej dzieci z różno-
rodnymi problemami emocjonalnymi, z nie-
pełnosprawnością sprzężoną, z obniżonym 
poczuciem własnej wartości i z zachowania-
mi agresywnymi.  Zajęcia odbywają się cy-
klicznie, co tydzień, czasami co dwa tygodnie 
i trwają dwie godziny. Po wykonaniu prac 
plastycznych, dzieci eksponują swoje prace 
i pokazują je rodzicom oraz omawiają ,,co 
Autor miał na myśli’’. Z utęsknieniem czeka-

ją na kolejne spotkania i z radością w nich 
uczestniczą, chciałyby spotykać się jeszcze 
częściej. 

Tradycją naszej grupy są także warsztaty 
z rodzicami, podczas których dzieci pracują 
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wspólnie z opiekunami i wykonują ra-
zem piękne prace plastyczne. Można za-
obserwować wiele ciekawych interakcji  
i silnych emocji ujawnianych podczas pracy.  
W trakcie zajęć posługujemy się bajkotera-
pią, dramą, wizualizacją, technikami relak-
sacyjnymi, ćwiczeniami integracyjnymi. Sto-
sujemy różne metody i techniki plastyczne, 
jak: kolaż, de cupage, mozaiki, filcowanie 
baniek, malowanie pastelami, akwarelami, 
farbami olejnymi, prace z cekinów, mapy 
myśli, makaronowe mozaiki, pomarańcze 
nabijane pachnącymi goździkami i inne. Do-
bór tematów i technik artystycznego wyrazu 
nastawiony jest na świat własnych przeżyć  
i emocji, na autorefleksję i „zmianę w sobie”.

Atmosfera na zajęciach jest bardzo sym-
patyczna, wręcz rodzinna. Dzieci bardzo się 
lubią, wzajemnie sobie pomagają, troszczą 
się o siebie. Gdy któreś dziecko ma jakiś 

dziAł PedAGoGA

problem w domu, przedszkolu czy szko-
le i przychodzi w danym dniu smutne czy 
płaczliwe, inne dzieci starają się mu pomóc, 
pocieszyć, znaleźć rozwiązanie jego proble-
mu. Nasza grupa preferuje wartości dobra  
i miłości. Dzieci są na siebie otwarte i nasta-
wione życzliwie. Interesują się wzajemnie 
swoimi trudnościami, kłopotami i uczuciami, 
z jakimi danego dnia przyszło im się zmie-
rzyć. 

W okresie przedświątecznym wykonywa-
liśmy bańki i ozdoby świąteczne z cekinów, 
pomarańcze nakłuwane pachnącymi goź-
dzikami, dekoracyjne kule z włóczki i ba-
lonów, gwiazdy betlejemskie z kolorowego 
papieru. Tworzyliśmy też szopki z bambu-
sa, plasteliny i gałązek jodełki oraz zimowe 
pejzaże wykonane pastelami i akwarelami, 
ozdobione brokatem, włóczką i balonikami. 
Ostatnio natomiast wykonywaliśmy kart-
ki walentynkowe dla swoich najbliższych. 
Podczas zajęć jest dużo pozytywnej energii, 
radości i uśmiechu.
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sPRAWoZdANIE Z ZEBRAŃ LogoPEdóW mIAsTA I gmINY 
sKAWINA

dziAł PedAGoGA z życiA PorAdni

W roku szkolnym 2015/2016 zebrania 
samokształceniowe Logopedów Miasta  
i Gminy Skawina oraz Gminy Mogilany 
odbywają się cyklicznie, w drugi czwartek 
każdego miesiąca, stanowiąc podstawę do 
dynamicznego rozwoju sieci współpracy tej 
grupy specjalistów, pracujących w różnych 
placówkach oświatowych z rejonu działania 
Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – 
Pedagogciznej w Skawinie. 

Podczas kolejnego już zebrania, które od-
było się w listopadzie ubiegłego roku został 
przez Urszulę Stopińską i Barbarę Kowal, 
logopedów zatrudnionych w poradni, przed-
stawiony i omówiony Test Rozwoju Języ-
kowego, opracowany przez Instytut Badań 
Edukacyjnych w Warszawie. Jest to pierw-
szy, standaryzowany test badający rozwój 
mowy pod kontem SLI - specyficznych za-
burzeń mowy. Narzędzie to daje możliwość 
nie tylko pełniejszej, jak również systemo-
wej diagnozy dzieci z problemem SLI, ale 
również zwiększa szansę na wdrożenie 
ustruktualizowanej terapii, opartej na kon-
kretnych danych.   

 Kolejne (grudniowe) zebranie poświęco-
ne było zapoznaniu się przez uczestnicz-
ki spotkania z testem KORP (Karty Oceny 
Rozwoju Psychoruchowego), autorstwa 

Elżbiety i Anny Bogacz. Mgr Maria Paluch 
-Arciszewska omówiła poszczególne ele-
menty i pomoce konieczne przy przepro-
wadzaniu badania dziecka, zapoznano się 
też z kartami rozwoju opracowanymi dla po-
szczególnych grup wiekowych.

Z uwagi na prośbę Uczestniczek spotka-
nia, podczas listopadowego zebrania, po 
raz kolejny przedstawiano Test Rozwoju Ję-
zykowego, dodatkowo omówiono też Test 
do Badania Słuchu Fonemowego, autor-
stwa Joanny Gruby. 

W lutym bieżącego roku podczas spotka-
nia z logopedami omówiono zagadnienia, 
które zostały przedstawione w trakcie szko-
lenia, jakie odbyło się w naszej poradni na 
temat Niepłynności mowy – w ujęciu teorii  
i w terapii, które poprowadziła dr Anna Sko-
czek. Paniom zostały przekazane materia-
ły, a także zaprezentowano film pt.: Moje 
dziecko się jąka. 

11 marca 2016 roku zainteresowani logo-
pedzi wraz z zespołem pracowników me-
rytorycznych Poradni będą uczestniczyć  
w szkoleniu prowadzonym przez mgr Martę 
Karwot-Piętę – neurologopedę, zatytułowa-
nym: Analiza zaburzeń karmienia – diagno-
za neurologopedyczna.

       Maria Paluch-Arciszewska 
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10 grudnia 2015 roku w Pałacyku Sokół od-
była się konferencja „Cyberprzemoc – me-
tody identyfikacji zagrożenia i profilaktyki”, 
zorganizowana przez Specjalistyczną Po-
radnię Psychologiczno – Pedagogiczną w 
Skawinie. W konferencji uczestniczyło bli-
sko stu nauczycieli i wychowawców z Gminy 
Skawina, zainteresowanych problematyką 
profilaktyki niedostosowania społecznego. 
Wzięli w niej udział również Burmistrz Mia-
sta i Gminy Skawina Paweł Kolasa, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Witold Grabiec, 
a także Pełnomocnik Burmistrza ds. Prze-
ciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii 
Małgorzata Kopeć oraz przedstawiciele 
służb mundurowych i dyrektorzy lokalnych 
placówek oświatowych.

Znani w kraju znawcy problematyki: Kry-
styna Wal z Podkrakowskiego Centrum 
Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczy-
cieli w Krakowie, nadkomisarz Wojciech 
Chechelski z Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Krakowie, dr Iwona Sikorska z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego podjęli trudny temat 
profilaktyki cyberprzemocy, analizując za-
gadnienie w perspektywie pedagogicznej, 
prewencji kryminalnej oraz psychologicznej.

Prelegenci zgodnie podkreślali, że cyber-
przemoc dotyczy nie tylko ofiary, ale również 
sprawcy, którym bardzo często jest właśnie 
młody internauta. Niezwykle ważna jest za-
tem świadomość możliwych konsekwencji - 
również prawnych - działań przemocowych 
oraz podkreślanie wagi poszanowania nie 

tylko własnej, ale i cudzej prywatności.
Cyberprzemoc stanowi przemoc z uży-

ciem nowych technologii. Zalicza się do 
niej m.in. wyzywanie, straszenie, poniżanie 
kogoś w Internecie lub przy użyciu telefo-
nu, robienie komuś zdjęć lub filmów bez 
jego zgody, ich publikowanie i rozsyłanie 
lub podszywanie się pod kogoś w sieci.

W wystąpieniach podkreślano, że nauczy-
ciele i rodzice stanowią ważne wsparcie  
w procesie budowania strategii profilaktycz-
nych oraz systemu wsparcia w sytuacji za-
grożenia agresją i przemocą w środowisku 
rówieśniczym. Bywają też niestety osoba-
mi, które pośrednio przyczyniają się do za-
istnienia i wzmacniania u dziecka nieprzy-
stosowawczych form zachowań. Istnieje  
w związku z tym konieczność prowadzenia 
psychoedukacji, mającej na celu minimaliza-
cję ryzyka zaistnienia nieprawidłowych zmian 
w funkcjonowaniu emocjonalnym dzieci. 

Jak podkreślono, należą do nich: 
• nieadekwatna samoocena (zaniżona) 
• brak prawidłowych wzorców komuni-

kacji społecznej 
• negatywizm w relacjach społecznych 
• nieadekwatne (pozbawione szans we-

ryfikacji) aspiracje edukacyjne 
• wyuczona bezradność, ujawniająca 

się zarówno w sytuacjach edukacyj-
nych i społecznych 

• niskie kompetencje związane z podej-
mowaniem decyzji w sytuacjach pro-
blemowych 

KoNfERENCjA „CYBERPRZEmoC - mETodY 
IdENTYfIKACjI ZAgRożENIA I PRofILAKTYKI”

z życiA PorAdni
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• nieadekwatność oczekiwań społecz-
nych 

• ujawnianie wtórnych zmian o charak-
terze poznawczym, bądź emocjonal-
nym (uogólnione reagowanie agresją) 

• 
Konferencję zakończyła niezwykle dyna-

miczna dyskusja panelowa, w której uczest-
niczyli lokalni trenerzy profilaktyki cyber-
przemocy, a pytania zadawali Uczestnicy 
konferencji.

Cyberprzemoc sprawia przykrość, rani  
i krzywdzi emocjonalnie. 

Zachowajmy ostrożność: 
• nie umieszczajmy bez ważnego powo-

du swoich zdjęć w Internecie
• nie przedstawiajmy w Internecie zbyt 

wielu informacji o sobie i rodzinie
• nie pozwalajmy korzystać osobom nie-

znanym lub słabo znanym z osobiste-
go komputera, tabletu, telefonu

• chrońmy hasła i loginy dostępu do 
sprzętu elektronicznego

Nie bądźmy obojętni - interweniujmy, jeśli 
jesteśmy świadkami przemocy i cyberprze-
mocy.

  Zadanie współfinansowane ze środ-
ków otrzymanych za pośrednictwem 
Wojewody Małopolskiego z budżetu pań-
stwa w ramach realizacji Rządowego 
programu na lata 2014 - 2016 „Bezpiecz-
na i przyjazna szkoła”

Źródło:
SPP-P w Skawinie

z życiA PorAdni z życiA PorAdni
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dLACZEgo WARTo BYć Z NAmI?

dorota Pindel – rodzic

z życiA PorAdni

Jednym z celów Stowarzyszenia „Rów-
na Szansa”, działającym przy współpracy  
z tutejszą poradnią, jest udzielanie wsparcia 
emocjonalnego rodzicom dzieci dotkniętych 
niepełnosprawnością. Dzięki przyjacielskiej 
atmosferze towarzyszącej comiesięcznym 
spotkaniom, nowi członkowie mogą szybko 
zauważyć, że bycie z innymi, podobnymi do 
nich samych, może być najlepszą motywa-
cją do działania na rzecz dziecka.

Uzupełnieniem działań integrujących gru-
pę rodziców są organizowane przez stowa-
rzyszenie bale oraz pikniki, które stanowią 
znakomitą okazję do poznania drugiego 
człowieka, podzielenia się radością oraz ak-
ceptacją i zrozumieniem wobec innego po-
strzegania świata.

28 listopada ubiegłego roku, odbył się  
w Zespole Katolickich Szkół w Skawinie Bal 

Andrzejkowo - Mikołajkowy dla dzieci i rodzi-
ców ze Stowarzyszenia „Równa Szansa”. 
Bawiliśmy się w radosnej atmosferze przy 
akompaniamencie akordeonu, wspólnie  
z 77 Drużyną Harcerską „Biedronka” im. AK 
z Krzęcina oraz specjalistami ze Specjali-
stycznej Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Skawinie. 

Główną atrakcją imprezy było lanie wosku 
oraz wróżby andrzejkowe , a także losy mi-
kołajkowe. Mogliśmy dodać sobie wzajem-
nie otuchy rozmową, na którą wciąż brakuje 
czasu. Wraz z naszymi pociechami mieli-
śmy możliwość popróbowania domowych 
pyszności, przygotowanych przez członków 
stowarzyszenia. Zauważyliśmy, że zaba-
wa jest potrzebna nie tylko dzieciom, ale  
i dla dorosłym. Sprawia, że można poczuć 
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z życiA PorAdni

się radośnie i być bliżej siebie nawzajem. 
Dzięki niej tworzy się więź, która jest dla 
nas bezcenna. Dlatego korzystając z wszel-
kich nadarzających się okazji do wspólne-
go spotkania zorganizowaliśmy w okresie 
karnawału Bal Karnawałowy, który odbył się 
30 stycznia bieżącego roku. Uczestniczyły  
w nim dzieci wraz z rodzicami oraz specja-
liści ze Specjalistycznej Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Skawinie i Sa-
morządowego Przedszkola nr 2. Zabawa 
tradycyjnie już odbyła się w Zespole Kato-
lickich Szkół w Skawinie, dzięki uprzejmości 
Pani Dyrektor Elżbiety Drążek oraz Księ-
dza Prałata Edwarda Ćmiela z parafii świę-
tych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza  
w Skawinie, za co składamy Im serdeczne 
podziękowanie. Była to impreza prowadzo-

na przez Panie Nauczycielki z Samorządo-
wego Przedszkola Nr2, które miały mnóstwo 
pomysłów, aby zainteresować uczestników  
i włączyć do wspólnej zabawy. Nie zabrakło 
też dodatkowych atrakcji, takich jak: wybory 
króla i królowej balu, zabawy z chustą, ba-

niek mydlanych, skręcania balonów. Dużą 
popularnością cieszył się również taniec 
zbójnicki. Trochę zmęczeni, ale z mnó-
stwem pozytywnych wrażeń wracaliśmy do 
domów.

 

Pragnę złożyć podziękowanie wszystkim, 
którzy nas wspierają w realizacji naszych 
planów i dążeń. Dzielą z nami trudne chwi-
le i wspólnie świętują te lepsze. Dziękuję 
za Wasze zaangażowanie, konsekwencję, 
gotowość pomocy innym o każdej porze. 

Każda emocja, każda łza, każda chwila ra-
dości z Wami, jest bogactwem przeżywa-
nia „tu i teraz”. Każdemu życzę siły i pokoju  
w sercu. Słuchajmy 
siebie, bądźmy blisko  
z tymi, którzy nas bu-
dują. Czerpmy gar-
ściami dobre emocje. 
Życzę, by nie opusz-
czał Was uśmiech  
i ludzie bliscy sercu. 
Bo to jest przecież naj-
ważniejsze. 

z życiA PorAdni
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Biblioteka Pedagogiczna wraz ze Specja-
listyczną Poradnią Psychologiczno-Peda-
gogiczną w Skawinie serdecznie zapraszają 
na spotkanie z Krystianem Głuszko - osobą 
z Zespołem Aspergera, autorem książek dla 
dorosłych i dzieci, które odbędzie się 8 mar-
ca w godzinach 16.00-18.00 w sali audyto-
ryjnej Gimnazjum nr 1, ul Witosa 4. 

Krystian Głuszko - niezwykły, młody czło-
wiek dotknięty  Zespołem Aspergera jest 
żywym dowodem na to, że nawet z ta-
kim zaburzeniem można być szczęśliwym  
i spełnionym. Krystian Głuszko mimo choro-
by przełamuje bariery  i wychodzi do ludzi, 
stara się pomagać in-
nym, którzy borykają 
się z „chorobami du-
szy”.

Jest szczęśliwym 
mężem i ojcem, pro-
wadzi blog (krystian-
- robe r t . b l ogspo t .
com), jest autorem  
książek dla dorosłych 
„Spektrum”, „Szukaj 

ZAPROSZENIE:

mnie wśród szaleńców” oraz książki dla 
dzieci  „Podaj łapkę misiu”. Celem spotka-
nia jest przybliżenie specyfiki funkcjonowa-
nia osób z autyzmem  i Zespołem Asperge-
ra, wskazanie ich potencjału rozwojowego 
oraz możliwości działania, kształcenia oraz 
pracy, przy jednoczesnym dostrzeżeniu  
i scharakteryzowaniu ich specyficznych 
trudności i ograniczeń.

Ważnym aspektem spotkania autorskie-
go z Panem Krystianem Głuszko jest tak-
że  przedstawienie kulturowego kontekstu 
współcześnie bardzo potrzebnej i możliwej  
do realizacji inkluzji osób z niepełnospraw-

nością (w tym 
także z niepeł-
nosprawnością 
ukrytą,  jaką jest 
a u t y s t y c z n e 
spektrum zabu-
rzeń) do możli-
wie szerokiego 
funkcjonowania  
w społeczeń-
stwie.

z życiA PorAdni


