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 Przyglądając się postępom Pawełka może wydawać się, że nie osiągnął zbyt 
wiele. Jednak takie stwierdzenie byłoby mylne, gdyż funkcjonowanie chłopca było 
silnie zaburzone. Mając na uwadze jego dalszy wszechstronny rozwój Zespół 
podejmuje następujące działania: 
– ponowna diagnoza dziecka, 
– przebadanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
– dalsza praca nad poprawą samodzielności i komunikacji, 
– kontynuacja zadań w małej grupie terapeutycznej, 
– wprowadzanie do zajęć z dużą grupą rówieśników.  

W związku z wykonaniem tak ogromnej pracy z dzieckiem, chciałybyśmy 
podziękować pani Jolancie Miękinie, która pomogła nam utworzyć zespół oraz 
nieustannie dzieli się z nami wieloletnim doświadczeniem w zakresie pracy z dzie-
ckiem autystycznym. Wyrazy wdzięczności składamy również pani Krystynie 
Skalik, która udziela pomocy i wsparcia do dnia dzisiejszego oraz umożliwia udział 
w wielu szkoleniach doskonalących warsztat pracy. Dziękujemy także wszystkim 
członkom naszego zespołu za ogromny wkład pracy, który bezpośrednio przy-
czynił się do osiągnięcia obecnego poziomu rozwoju dziecka.  

Jolanta Bojarz 
Barbara Jelonek 
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WSPOMAGANIE  ROZWOJU  DZIECKA  

OD  OKRESU  PRENATALNEGO 

spomaganie rozwoju dziecka jest możliwe już od okresu prenatalnego, 
gdyż rozwój wszystkich zmysłów i funkcji psychofizycznych rozpoczy-
na się niemal w chwili poczęcia (począwszy od zmysłu dotyku, skoń-

czywszy na odbieraniu zapachów i dźwięków). I tak dla przykładu – dziecko w ło-
nie matki słyszy, rejestruje jej głos i reaguje na bodźce przekazywane przez zmysł 
równowagi. Głos ten, odbierany przez narząd słuchu i przenoszony przez płyn 
oraz wibracje zostaje rozpoznany przez płód jako głos matki. Jeżeli matka jest 
zdenerwowana, mówi podniesionym głosem, możemy być pewni, że niepokojące 
sygnały dotrą do dziecka i zostaną zarejestrowane przez jego organizm. Dlatego 
też, ważne jest przemawianie do niego zwłaszcza, kiedy wydaje się, że jest niespo-
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kojne i energicznie się porusza. Pod wpływem głaskania, czułych, łagodnych, peł-
nych macierzyńskiej miłości słów uspokaja się.  

Korzystny rozwój jednostki od momentu narodzin w dużej mierze zależy od 
kontaktów między nim a matką. Już w szóstym tygodniu życia mamy do czynienia 
ze sprzężeniem zwrotnym w relacji matka–dziecko i dziecko–matka. Bliski wczes-
ny kontakt, np. karmienie piersią tuż po urodzeniu dziecka może doprowadzić do 
silniejszego przywiązania się do matki, a to z pewnością sprzyja przywiązaniu się 
matki do dziecka. To z kolei ma szansę wpłynąć na jego zachowanie, dzięki czemu 
może być bardziej zrównoważone. Im spokojniejsze i bardziej wrażliwe jest 
dziecko, tym większe szanse, że rodzice będą wyczuleni na jego potrzeby i będą je 
właściwie zaspokajali, stwarzając optymalne warunki do prawidłowego rozwoju.  

Powyższe działania są przykładem wczesnego wspomagania, stymulowania 
rozwoju, które może być realizowane jedynie przez rodziców. Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna nr 3 w Częstochowie zwróciła się do Szkoły Rodzenia 
z propozycją prowadzenia zajęć profilaktycznych przez psychologa i logopedów. 
Działania te miały swój początek już w 1997 roku, a pełna ich realizacja 
rozpoczęła się w 2005 roku.  

Wyszliśmy z założenia, że to właśnie Szkoła Rodzenia może być miejscem 
bardzo wczesnej psychoprofilaktyki, miejscem, w którym rodzice nie tylko mogą 
się przygotować do porodu, ale i do oczekujących ich obowiązków rodzicielskich.  

Maksymalnie wczesna psychoprofilaktyka umożliwia wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka, daje szansę na zmniejszenie, korygowanie zaburzeń występu-
jących u dzieci oraz zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny. 

Systematycznie, cyklicznie od 2006 roku prowadzone są w Szkole Rodzenia 
działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. profesora W. Orłowskie-
go w Częstochowie następujące zajęcia: 

 wykłady oraz zajęcia praktyczne na temat „Psychoprofilaktyka w okresie ciąży, 
porodu i połogu” – moduł opracowany i realizowany przez psychologa 
mgr Mariolę Budzikur, 

 profilaktyczny program logopedyczny „Mamo! Tato! – zaczynam mówić”  
– moduł opracowany i realizowany przez logopedów: mgr Aldonę Belowską 
i mgr Katarzynę Piotrowską. 

W ramach pierwszego modułu uczestnicy zdobywają wiedzę m.in. na temat: 

 zmian zachodzących w organizmie matki (fizycznych i psychicznych) w okresie 
ciąży i połogu, 

 sposobów radzenia sobie ze stresem, niepokojem, wpływu niepokoju rodziców, 
ich wzajemnych relacji na rozwój dziecka, 

 roli ojca dla prawidłowego rozwoju dziecka, konieczności wspólnych działań 
z matką w procesie wychowawczym, 

 zalet karmienia dziecka piersią (ze szczególnym uwzględnieniem korzystnego 
wpływu na psychikę dziecka), 
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 zaspakojania potrzeb psychicznych, jako warunku prawidłowego rozwoju 
dziecka. 

W ramach drugiego modułu logopedzi zwracają szczególną uwagę na: 

 wpływ karmienia i pielęgnacji dziecka na prawidłowy rozwój jego mowy (m.in. 
odpowiednie ułożenie dziecka w czasie karmienia i snu, konsekwencje poda-
wania pustych smoczków i ssania palca), 

 etapy rozwoju mowy (w tym np. omawiane są wszelkie odstępstwa w rozwoju 
dziecka, możliwość przeprowadzania przez rodziców testu reakcji słuchowych), 

 sposoby stymulowania rozwoju mowy (m.in. zapomniane zabawy paluszkowe 
np. „Sroczka kaszkę ważyła...”, znaczenie muzyki i ruchu dla prawidłowego 
rozwoju mowy dziecka). 

Uzupełnieniem programu jest broszura „Jak zostać najlepszym nauczycielem 
mowy dziecka”. 

Uczestnicy zajęć prowadzonych przez psychologa otrzymują broszurę – po-
radnik dla przyszłych rodziców „Oczekujemy na przyjście dziecka”.  

Ponadto uczestnikom Szkoły Rodzenia zaproponowano kontynuację spotkań 
w ramach grup wsparcia dla młodych rodziców już na terenie Publicznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Częstochowie. 

Zajęcia odbywają się z udziałem psychologa i logopedy, którzy: 

 udzielają pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych 
w kontaktach z dzieckiem, 

 udzielają instruktażu, porad i konsultacji, 

 pomagają w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie wychowy-
wania dziecka, podpowiadają jak stymulować, wspomagać jego rozwój. 

Mariola Budzikur 
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WCZESNE  WSPOMAGANIE  ROZWOJU  

W  ZAKRESIE  TYFLOPEDAGOGIKI 

o zespołów wczesnego wspomagania rozwoju trafiają najczęściej dzieci 
z różnymi niepełnosprawnościami związanymi z uszkodzeniem ośrod-
kowego układu nerwowego, z których wynikają również zaburzenia D 


