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I. STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU- charakterystyka 
 

Metoda indywidualnych przypadków, zwana inaczej „studium indywidualnego 

przypadku” wywodzi się z metod pracy socjalnej rozwijających się w pedagogice 

opiekuńczej na przełomie lat dwudziestych ubiegłego wieku. Istota tej metody polegała na 

wszechstronnym rozpoznawaniu przyczyn danego przypadku i zindywidualizowaniu pomocy. 

Na tej metodzie wyrosła jedna z metod badań pedagogicznych, zwana metodą 

indywidualnych przypadków. Jest to sposób badań polegający na analizie jednostkowych 

losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze lub na analizie konkretnych 

zjawisk natury wychowania poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich,                             

z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawisk, w celu podjęcia działań 

terapeutycznych. 

Podstawowym celem metody indywidualnych przypadków jest, zdaniem T. Pilcha, „możliwie 

pełne poznanie i ocena rozwoju jednostki aktualnego poziomu tego rozwoju i podjęcie 

odpowiedniego działania wzmagającego, jeśli się nie stwierdza określonych zaburzeń albo 

postępowania korektywnego, naprawczego w przypadku stwierdzenia dewiacji 

psychospołecznych”. 

Studium indywidualnego przypadku umożliwia: 

- wgląd w większość czynników, które mogą mieć wpływ na dane zagadnienie, 

- dokładne zrozumienie na czym polega wielokrotność przyczyn danego zachowania ucznia, 

co pozwala zwrócić uwagę na problemy dziecka, 

- uzyskanie rzetelnych i wartościowych danych, tym lepszych im lepiej są przygotowane do 

swojej roli osoby biorące udział w realizacji studium przypadku, 

- wczesną analizę już pierwszych sygnałów poważnych trudności, które nie badane 

wykazywałyby tendencję do rozwijania się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. DANE   IDENTYFIKACYJNE   JEDNOSTKI 

 
Arek S. jest chłopcem, który uczęszcza do klasy V w Specjalnym Ośrodku  Szkolno-

Wychowawczym w Szczecinku. 

Na podstawie wyników badań psychologicznych przeprowadzonych w czerwcu 2018 

roku stwierdzono, iż ogólna sprawność intelektualna Arka ukształtowana jest na poziomie 

niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym. Chłopiec osiągnął lepsze wyniki 

w sferze wykonawczej niż werbalnej. Arek ma niski zasób wiedzy ogólnej. Zasób słownictwa 

jest ukształtowany na poziomie deficytu w stosunku do wieku chłopca. 

 

Arek poprawnie nazywa przedmioty, jednak nie potrafi ich zdefiniować. Logiczne 

myślenie matematyczne funkcjonuje na poziomie deficytu. Funkcje percepcyjno-motoryczne 

istotne w procesie pisania i czytania ukształtowane są nieharmonijnie. Najlepiej 

ukształtowana funkcją jest analiza wzrokowa. Synteza wzrokowa jest niska a zdolność 

wyodrębniania  istotnych szczegółów z obrazka oraz uczenie się wzrokowo-ruchowe 

osiągnęły poziom deficytu. 

 

Chłopiec realizuje poprawnie większość fonemów w izolacji. U chłopca występują 

elizje i substytucja. Nie utrwalony jest jeszcze szereg głosek szumiących. Budowa                            

i sprawność narządów  artykulacyjnych jest prawidłowa. W mowie czynnej często występuje 

echolalia natychmiastowa oraz echolalia odroczona. 

 

III. DANE ANAMNESTYCZNE  

 
Mama chłopca miała 20 lat gdy zaszła w ciążę. Znajdowała się pod ciągłą opieką 

ginekologiczną. Poród odbył się bez żadnych komplikacji.  

Rodzina dziecka jest pełna ( 3 osobowa ), matka zajmuje się domem natomiast ojciec 

jest zawodowym żołnierzem.  

Pierwsze niepokojące objawy zauważono u Arek., gdy miał 3 lata. Chłopiec nie 

mówił, bawił się zawsze sam, nie odpowiadał uśmiechem na uśmiech, nie okazywał 

zainteresowania innymi dziećmi i nieznanymi mu dorosłymi, znajdującymi się w otoczeniu. 

Nie bawił się adekwatnie zabawkami, nie wykształcił też funkcji symbolicznej. Nie 

pokazywał palcem, ani nie przynosił przedmiotów w celu pokazania, nie wykorzystywał też 

gestów do zastępczego porozumiewania się. Chłopiec w tym okresie nie przechodził 



poważniejszych chorób somatycznych, nie doznał też żadnych urazów. Matkę niepokoił 

jednak brak komunikatywności oraz zaburzenia emocjonalne. 

 Chłopiec miał bardzo dużą wybiórczość pokarmową, nie sygnalizował potrzeb 

fizjologicznych, nie miał poczucia zagrożenia , był bardzo agresywny, zjadał różne 

znalezione rzeczy oraz owady. 

 Od 2009 roku Arek został objęty zajęciami w ramach wczesnego wspomagania 

rozwoju w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szczecinku. 

 

IV. IDENTYFIKACJA PROBLEMU 

 

Arkadiusz jest chłopcem z niepełnosprawnością sprzężoną- autyzm oraz 

niepełnosprawność  intelektualna w stopniu umiarkowanym. 

Arek poprawnie nazywa przedmioty, jednak nie potrafi ich zdefiniować. Logiczne 

myślenie matematyczne funkcjonuje na poziomie deficytu. Funkcje percepcyjno-motoryczne 

istotne w procesie pisania i czytania ukształtowane są nieharmonijnie. Najlepiej 

ukształtowana funkcją jest analiza wzrokowa. Synteza wzrokowa jest niska, a zdolność 

wyodrębniania  istotnych szczegółów z obrazka oraz uczenie się wzrokowo-ruchowe 

osiągnęły poziom deficytu. 

Arek jest zazwyczaj radosny i uśmiechnięty. Dobrze współpracuje, kiedy ma jasno 

określoną strukturę dnia oraz mało dystraktorów w swoim otoczeniu. Na miarę swoich 

możliwości bierze udział w uroczystościach szkolnych. 

Relacje z dorosłymi nie są prawidłowe. Chłopiec kojarzy dorosłych poprzez pryzmat 

daty urodzin danej osoby lub zdarzenia, które jest nią związane. Bardzo często pojawiają się 

zachowania niepożądane. Rzadko nawiązuje kontakt wzrokowy. Bardzo łatwo rozprasza się 

pod wpływem różnorodnych dystraktorów. 

Relacje z rówieśnikami nie są prawidłowe ( nie inicjuje kontaktu, nie odpowiada na 

inicjowany kontakt, bardzo często jest agresywny w stosunku do innych dzieci). 

Arkadiusz nie porusza się samodzielnie poza domem, szkołą, klasą. Sam nie kieruje 

swoimi działaniami. Potrzebuje opieki i nadzoru osoby dorosłej. 

 

 

 

 



V. ETIOLOGIA  

Klasyfikacja przyczyn upośledzenia umysłowego (Grossman i AAMR)   

1)  zakażenia  i  zatrucia 

 w życiu płodowym (różyczka, kiła, toksoplazmoza)  

 po urodzeniu (zapalenie mózgu, ropień mózgu, zatrucie ciążowe, ołowica, żółtaczka 

jąder podkorowych) 

2)  urazy i inne  czynniki fizyczne 

 urazy mechaniczne  

 - podczas  porodu,  

          - wskutek  uderzenia 

 anoksja (niedotlenienie)  

- w życiu płodowym, - w czasie porodu, - w ontogenezie [np. topienie się,   

zaczadzenie,  

- napromieniowanie  

3) zaburzenia metabolizmu   lub odżywiania 

 fenyloketonuria, lipidoza mózgowa, galaktozemia  

 zwyrodnienie wątrobowo - soczewkowe  

4) postnatalne choroby mózgu 

 neurofibromatoza, dziecięce stwardnienie rozsiane, stwardnienie guzowate  

5) wrodzone wady mózgu (czynnik nieznany) 

 wodogłowie, małogłowie, ścieśnienie czaszki, czaszka wieżowata  

6) Anomalie chromosomowe 

 zespół Downa, z. Patou, z. Edwardsa, z. Klinefeltera  

7) warunki okołoporodowe 

  Np. wcześniactwo 

8) choroby psychiczne 

Np. autyzm 



9) warunki środowiskowe, kulturowo - rodzinne  

10)  inne nieznane  czynniki 

Uwarunkowania upośledzenia umysłowego: 

 lekkiego stopnia  

    - wieloczynnikowe dziedziczenie (genet.)  

    - zaniedbania środowiskowe 

 głębszego stopnia  

   - jednoczynnikowe organiczne uszkodzenia mózgu 

 

 Obraz kliniczny zależy 

- mniej od rodzaju czynnika patogennego  

- bardziej od okresu rozwoju, w którym czynnik zadziałał  (najwrażliwsze na 

uszkodzenia są narządy w okresie intensywnego rozwoju 

Autyzm: etiologia 

1. Geny 

2. Schorzenia neurologiczne 

3. Komplikacje w ciąży i okresie okołoporodowym 

4. Szkodliwe substancje 

5. Teorie niepotwierdzone: szczepienia 

6. Inne czynniki 

O przyczyny autyzmu zadaje sobie pytanie wielu rodziców autystycznych dzieci, a także 

wielu lekarzy, jednak obecnie nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na nie ze stuprocentową 

pewnością. 

Nawet najlepsi specjaliści dysponują raczej teoriami dotyczącymi przyczyn autyzmu niż 

potwierdzonymi naukowo faktami. Jako potencjalne czynniki wywołujące autyzm wymienia 

się m.in. mutacje genów, infekcje czy problemy okołoporodowe. 

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/autyzm-zaburzenia-ze-spektrum-autyzmu-przyczyny-rodzaje-objawy-terapia-aa-fSij-RG1v-hczh.html#geny
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/autyzm-zaburzenia-ze-spektrum-autyzmu-przyczyny-rodzaje-objawy-terapia-aa-fSij-RG1v-hczh.html#schorzenia-neurologiczne
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/autyzm-zaburzenia-ze-spektrum-autyzmu-przyczyny-rodzaje-objawy-terapia-aa-fSij-RG1v-hczh.html#komplikacje-w-ciazy-i-okresie-okoloporodowym
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/autyzm-zaburzenia-ze-spektrum-autyzmu-przyczyny-rodzaje-objawy-terapia-aa-fSij-RG1v-hczh.html#szkodliwe-substancje
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/autyzm-zaburzenia-ze-spektrum-autyzmu-przyczyny-rodzaje-objawy-terapia-aa-fSij-RG1v-hczh.html#teorie-niepotwierdzone-szczepienia
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/autyzm-zaburzenia-ze-spektrum-autyzmu-przyczyny-rodzaje-objawy-terapia-aa-fSij-RG1v-hczh.html#inne-czynniki


1. Geny 

Analizując przyczyny autyzmu, najwięcej uwagi naukowcy kierują ku różnym zaburzeniom 

genetycznym. Teoretycznie mutacje w jakichś genach mogłyby odpowiadać za pojawianie się 

tej choroby, jednak do tej pory nie udało się wykryć konkretnych mutacji wywołujących ją.  

Kolejną przesłanką za tym, że przyczyną autyzmu mogą być mutacje, jest fakt, że choroba ta 

współistnieje czasami z innymi chorobami spowodowanymi zaburzeniami genetycznymi. Tak 

bywa chociażby w przypadku zespołu łamliwego chromosomu X czy zespołu Retta. 

2. Schorzenia neurologiczne 

U dzieci z autyzmem zauważalne bywają odchylenia dotyczące morfologii ich mózgu (które 

można stwierdzić np. w badaniach obrazowych). 

To właśnie z tego powodu część uczonych sądzi, że do przyczyn autyzmu mogą należeć także 

patologie układu nerwowego. Za problemy, które mogłyby zwiększać ryzyko wystąpienia 

autyzmu, uznawane są np.: 

 makrocefalia 

 mikrocefalia 

 encefalopatie 

 zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. 

Istotne znaczenie ma również to, że autyzm częściej obserwowany jest u tych dzieci,                     

w których rodzinach ktoś już wcześniej cierpiał na tę chorobę lub na inne zaburzenia ze 

spektrum autyzmu. 

3. Komplikacje w ciąży i okresie okołoporodowym 

Za zjawiska, które mogą stanowić przyczynę autyzmu, uznawane są również różnego 

rodzaju komplikacje dotyczące przebiegu ciąży i porodu. 

Potencjalną przyczyną autyzmu mogą być schorzenia występujące u ciężarnej, takie jak 

cukrzyca ciążowa czy zaburzenia czynności tarczycy. 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-genetyczne/Choroby-i-geny-sklonnosci-do-wielu-chorob-sa-dziedziczne_36620.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-genetyczne/zespol-lamliwego-chromosomu-x-fra-x-objawy-i-diagnostyka-zespolu-fra-x_37478.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/ciaza-i-macierzynstwo/zdrowie-dziecka/makrocefalia-wielkoglowie-przyczyny-objawy-leczenie_44724.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/ciaza-i-macierzynstwo/zdrowie-dziecka/mikrocefalia-maloglowie-przyczyny-objawy-i-leczenie-maloglowia_33623.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/encefalopatie-przyczyny-rodzaje-i-objawy_36739.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/zapalenie-opon-mozgowych-przyczyny-objawy-rodzaje-leczenie_37611.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/ciaza-i-macierzynstwo/przebieg-ciazy/cukrzyca-ciazowa-przyczyny-objawy-leczenie-dieta_35008.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/ciaza-i-macierzynstwo/przebieg-ciazy/tarczyca-w-ciazy-jak-choroby-tarczycy-wplywaja-na-ciaze_35705.html


Ryzyko całościowych zaburzeń rozwoju zwiększać mogą również zakażenia 

wewnątrzmaciczne – dotyczy to szczególnie infekcji wirusem różyczki czy 

cytomegalowirusem. 

Innymi problemami, w których upatruje się przyczyn autyzmu, są komplikacje 

okołoporodowe. Zwiększoną częstość tego schorzenia obserwuje się w przypadku dzieci 

urodzonych przedwcześnie oraz w przypadku tych, które urodziły się z obniżoną masą ciała. 

Do całościowych zaburzeń rozwoju przyczyniać się może również doświadczenie przez 

noworodka niedotlenienia okołoporodowego. 

4. Szkodliwe substancje 

Wśród hipotez dotyczących przyczyn autyzmu funkcjonują również te, które dotyczą związku 

pomiędzy ekspozycją dziecka na substancje toksyczne a ryzykiem wystąpienia u niego 

całościowych zaburzeń rozwoju. Największa uwaga w tym przypadku kierowana jest ku 

zatruciom metalami ciężkimi, takimi jak ołów czy rtęć. 

Szkodliwymi substancjami, które teoretycznie mogą zwiększać ryzyko autyzmu                               

u dziecka są również zażywane przez ciężarną leki. 

5. Teorie niepotwierdzone: szczepienia 

W ostatnich latach wciąż popularny jest tzw. ruch antyszczepionkowy. Przeciwnicy 

szczepień argumentują swoje stanowisko m.in. tym, że szczepionki mogą być przyczyną 

autyzmu. 

Pojawiły się nawet publikacje naukowe, które rzekomo potwierdzały związek 

pomiędzy szczepieniami a autyzmem. Ostatecznie, po kilku latach, inni badacze obalili te 

teorie – okazało się, że badania sugerujące, iż autyzm spowodowany jest szczepieniami, 

zostały nieprawidłowo przeprowadzone 

 

 

 

 

 

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/ciaza-i-macierzynstwo/przebieg-ciazy/zespol-rozyczki-wrodzonej-skutek-rozycki-w-ciazy_41043.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-zakazne/cytomegalia-szczegolnie-grozna-dla-kobiet-w-ciazy_38414.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/ciaza-i-macierzynstwo/zdrowie-dziecka/niedotlenienie-okoloporodowe-hipoksja-okoloporodowa_45503.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/urazy-wypadki/zatrucie-metalami-ciezkimi-objawy-przyczyny-leczenie_44225.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/urazy-wypadki/zatrucie-olowiem-olowica-objawy-leczenie-i-skutki-leczenia-olowiem_43365.html


 

VI. PRÓBA ZDEFINIOWANIA ZABURZENIA 

 
1. Pojęcie oraz klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej w świetle literatury. 

Niepełnosprawność intelektualna, nazywana także upośledzeniem umysłowym, 

niedorozwojem umysłowym lub oligofrenią jest pojęciem bardzo szerokim i różnie 

definiowanym. 

Jedną z pierwszych definicji niepełnosprawności intelektualnej była definicja Kraepelina. 

Autor terminem „oligofrenia” określił grupę, która jest złożona pod względem etiologii, 

obrazu klinicznego, morfologicznych anomalii rozwojowych, posiadająca wspólną podstawę 

patogenetyczną czyli totalne opóźnienie rozwoju psychicznego. 

K. Kirejczyk definiuje niepełnosprawność intelektualną jako istotnie niższy od 

przeciętnego ( co najmniej o dwa odchylenia standardowe) rozwój umysłowy jednostki,                 

z nasilonymi trudności w uczeniu się i przystosowaniu, które wystąpiły we wczesnym okresie 

rozwoju przez czynniki genetyczne i nabyte po porodzie, wywołujące trwałe zmiany                   

w ośrodkowym układzie nerwowym. 

Zdaniem Z.Sękowskiej pojęcie niepełnosprawności intelektualnej jest bardzo szerokie, ze 

względu na zróżnicowanie stopnia niepełnosprawności intelektualne oraz na zaburzenia 

zachowania, motywacji, emocjonalności czy dysfunkcji, jakie mu towarzyszą.  

Niepełnosprawność intelektualna może być także rozpatrywana pod katem możliwości 

uczenia się. J Sowa proponuje, żeby niepełnosprawność intelektualną definiować jako stan 

obniżonej sprawności intelektualnej w stosunku do stanu normalnego, który objawia się 

niedorozwoje lub zaburzeniem procesów percepcyjnych, uwagi, pamięci i myślenia, które 

wystąpiły w wyniku procesów patologicznych. Podobnie definiuje niepełnosprawność 

intelektualną  L. Korzeniowski, który oligofrenią nazywa wrodzone, bądź istniejące od 

wczesnego dzieciństwa obniżenie sprawności intelektualnej, która obniża lub opóźnia naukę 

szkolną. 

Amerykańskie Towarzystwo ds. Upośledzenia umysłowego oraz Amerykańskie 

Towarzystwo Psychiatryczne (DSM-IV) definiują niepełnosprawność intelektualną jako 

istotnie niższy od przeciętnego ( o co najmniej 2 odchylenia standardowe) poziom 

funkcjonowania intelektualnego, który współwystępuje z ograniczeniam w zakresie dwóch 



lub więcej spośród następujących zdolności przystosowawczych: porozumiewania się, 

samoobsługi trybu życia domowego, kontaktów społecznych, kierowania sobą, troski                     

o zdrowie i bezpieczeństwo, zdolności szkolnych, oraz organizowania sobie czasu wolnego               

i pracy. 

Kryteria diagnostyczne dla niepełnosprawności intelektualnej wg DSM III-R 

przedstawiają się następująco: 

- lekki stopień niepełnosprawności intelektualnej ( I.I 50-55 do ok.70); 

-umiarkowany stopień niepełnosprawności intelektualnej (I.I. 35-40 do 50-55); 

- znaczny stopień niepełnosprawności intelektualnej (I.I. 20-25 do 35-40); 

-głęboki stopień niepełnosprawności intelektualnej (I.I. poniżej 20 lub 25). 

Powyższe definicje autorów pokazują dużą rozbieżność w rozumieniu niepełnosprawności 

intelektualnej.  

Stopień niepełnosprawności określa się na podstawie badań psychologicznych za pomocą 

testów inteligencji. Według Światowej Organizacji Zdrowia poziom funkcjonowania 

intelektualnego uznaje się za istotnie niższy od przeciętnego, gdy jest on większy od dwóch 

odchyleń standardowych w badaniach testami inteligencji. W teście inteligencji D. Wechslera 

dwa odchylenia standardowe wynoszą 30 punktów, przy przeciętnym ilorazie inteligencji 

równym liczbie 100. W związku z powyższym wszystkie ilorazy inteligencji poniżej 70 

punktów stanowią wskaźnik dla określonego stopnia niepełnosprawności intelektualnej. 

Od 1968 roku obowiązuje opublikowana przez Światową Organizację Zdrowia 

czterostopniowa klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej ( podstawą poniższej 

klasyfikacji jest skala o średnicy 100 i odchyleniu standardowym 16): 

- lekka niepełnosprawność intelektualna ( iloraz inteligencji 52-67); 

-umiarkowana niepełnosprawność intelektualna ( iloraz inteligencji 36-51); 

- znaczna niepełnosprawność intelektualna ( iloraz inteligencji 20-35); 

- głęboka niepełnosprawność intelektualna ( iloraz inteligencji 0-19). 



Niepełnosprawność intelektualna obejmuję sferę poznawczą człowieka oraz całą jego 

osobowość. Typowy dla niepełnosprawności intelektualnej jest jej globalny charakter, który 

obejmuje funkcje instrumentalne oraz kierunkowe. Występuje defekt myślenia, abstrahowania 

i uogólniania, co niekorzystnie wpływa na tworzenie  i przyswajanie pojęć. 

2. Charakterystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym. 

Warunkiem właściwego odbioru otaczającego świata jest sprawne funkcjonowanie 

analizatorów, tj. receptorów, nerwów dośrodkowych oraz odpowiednich reprezentacji 

korowych. U osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym bardzo często 

stwierdza się zaburzenia w zakresie receptorów, tj. wzroku, słuchu i innych, oraz uszkodzenie 

kory mózgowej, w której dokonuje się analiza i synteza odebranych wrażeń. Upośledzenie 

analizatorów sprawia, że dziecko niedokładnie odbiera otaczającą ją rzeczywistość. Proces 

spostrzegania przebiega wolno, występują trudności w wyodrębnianiu istotnych cech 

przedmiotów i zjawisk. 

U dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym dominuje uwaga 

mimowolna, jednak w wyniku terapii pedagogicznej można rozwinąć uwagę dowolną. 

Wyobrażenia mają charakter odtwórczy. Osoby z umiarkowaną niepełnosprawność 

intelektualną mają trudności  w zapamiętywaniu, przechowywaniu, rozpoznawaniu                         

i odtwarzaniu zapamiętanych informacji. Występują trudności w zapamiętaniu treści 

powiązanych logicznie. Bardzo często pojawiają się zmyślenia i konfabulacyjne uzupełnianie 

luk pamięciowych. 

Rozwój mowy u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym jest 

znacznie opóźniony. Występuje zwolnienie tempa pojawiania się poszczególnych okresów 

rozwoju mowy. Stwierdza się ubogi zasób słownictwa oraz różnego rodzaju wady 

realizacyjne ( dyslalie ). Pojawiają się trudności w tworzeniu pojęć, rozwiązywaniu 

problemów oraz ustaleniu wewnętrznego związku pomiędzy poszczególnymi elementami. 

Podają definicję przez opisanie danego przedmiotu, materiału, z którego jest zrobiony.  

Myślenie ma charakter konkretno-obrazowy i jest to myślenie przedoperacyjne. Dzieci 

niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym osiągają trzecie stadium podokresu 

przedoperacyjnego J. Piageta. Stadium to stanowi przejście między podokresem 

przedoperacyjnym, a podokresem operacji konkretnych. Dziecko w tym okresie zaczyna 

uwzględniać różne aspekty ( np. długość, szerokość, barwę itp. ), jak również wzajemne 



stosunki pomiędzy cechami przedmiotów. Dzieci umiarkowanie niepełnosprawne 

intelektualnie bardzo rzadko przekraczają stadium podokresu przedoperacyjnego. Jednak               

w wyniku intensywnej rehabilitacji obserwuje się operacje logiczne, jak szeregowanie, 

klasyfikowanie, dodawanie. 

J. Sowa wśród uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym 

wyróżnia dwa typy: 

- typ apatyczny- spokojny, flegmatyczny, obojętny, nieagresywny, pracowity; 

- typ pobudliwy- niespokojny, dużo mówiący, przeszkadzający, przejawiający zachowania 

niszczycielskie. 

U uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym bardzo często 

występują takie zaburzenia zachowania jak: zachowania gwałtowne, destruktywne, 

antyspołeczne. Często można zaobserwować stereotypie ruchowe, dziwaczne ruchy, 

zaburzenia o charakterze psychologicznym. 

Osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym samodzielnie radzą 

sobie w wielu sytuacjach życiowych. W wyniku właściwego wychowania są w stanie 

opanować powszechne formy postępowania w typowych sytuacjach. 

3. Rodzaje zaburzeń ze spektrum autyzmu i odrębności w klasyfikacji 

W psychiatrii stosowane są zasadniczo dwie klasyfikacje: opracowana przez Światową 

Organizację Zdrowia ICD (obecnie obowiązuje jej 10. wersja) oraz przygotowana przez 

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne klasyfikacja DSM (obecnie funkcjonuje jej V 

wersja). 

W Polsce lekarze korzystają przede wszystkim z klasyfikacji ICD-10. W jej przypadku 

autyzm zaliczany jest do kategorii całościowych zaburzeń rozwoju (F84), w której 

wyodrębnia się kilka różnych problemów, takich jak np.: 

 autyzm wczesnodziecięcy (w jego przypadku pierwsze problemy pojawiają się przed 

ukończeniem przez dziecko 3. roku życia) 

 autyzm atypowy (tutaj objawy rozpoczynają się po ukończeniu przez dziecko trzech 

lat) 

 zespół Retta 

https://www.poradnikzdrowie.pl/ciaza-i-macierzynstwo/zdrowie-dziecka/autyzm-wczesnodzieciecy-przyczyny-objawy-leczenie_38413.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/choroby-psychiczne/autyzm-atypowy-daje-pozne-objawy-wywiad_43521.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-genetyczne/zespol-retta-przyczyny-i-objawy_38445.html


 inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne 

 zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami 

stereotypowymi 

 zespół Aspergera 

 inne całościowe zaburzenia rozwojowe 

 nieokreślone całościowe zaburzenia rozwojowe. 

Całkowicie odrębne jest spojrzenie na problem w klasyfikacji DSM-V: w przypadku 

autyzmu doszło  do wielu zmian. 

 DSM-V zasadniczo przestaje wyróżniać poszczególne rodzaje autyzmu, preferując 

zastąpienie ich terminem spektrum zaburzeń autystycznych. 

W przypadku tej klasyfikacji zdecydowanie większy nacisk, niż na ewentualne 

skategoryzowanie zaburzeń pacjenta jako jednej z form autyzmu, kładziony jest na 

intensywność występujących u niego odchyleń.  

VII. ETAP TERAPII WŁAŚCIWEJ 

 

1.Cele etapu wstępnego. 

 

 - nawiązanie kontaktu z dzieckiem 

 - wzbudzenie zaufania i wytworzenie atmosfery bezpieczeństwa 

 - rozwijanie samodzielności 

 - budowanie wiary we własne siły 

 

2. Cele etapu właściwego – cele terapii behawioralnej 

 

1.Rozwijanie zachowań deficytowych 

 2.Redukowanie zachowań niepożądanych  

3.Generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii 

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/choroby-psychiczne/uposledzenie-umyslowe-niepelnosprawnosc-intelektualna-objawy-przyczyny_43198.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/psychiatria/zespol-aspergera-przyczyny-objawy-terapia-aa-1mx7-kSbN-aYhf.html


SFERY ROZWIJANE W TERAPII  

1. Naśladowanie  

2. Dopasowywanie  

3. Mowa bierna (rozumienie mowy)  

4. Mowa czynna  

5. Umiejętności szkolne  

6. Samodzielność  

7. Zachowania społeczne  

8. Zabawa  

Ilość sfer rozwijanych w terapii zależy od poziomu funkcjonowania dziecka. Początek terapii-

program dotyczy podstawowych umiejętności (siedzenie na krześle, kontakt wzrokowy, 

naśladowanie). 

PODPOWIEDZI  

Podpowiedziami są instrukcje, gesty, dotyk, demonstracje, które aranżujemy, aby zwiększyć 

prawdopodobieństwo wykonania przez dziecko właściwej reakcji. Jedno polecenie - brak 

reakcji - drugie polecenie - brak reakcji - trzecie polecenie +podpowiedź 

STOSOWANIE PODPOWIEDZI  

1. Pełna podpowiedź manualna 

 2. Stopniowe wycofywanie podpowiedzi (nadgarstki, łokcie, ramiona) 

 3. Cieniowanie (terapeuta porusza ręką/dłonią dla zainicjowania pomocy, nie dotykając 

dziecka; ręka terapeuty podąża jak cień za mającą się poruszyć ręką dziecka, równolegle do 

niej) 

 4. Wycofywanie obecności terapeuty 

 

 



WZMOCNIENIA  

Wzmocnienie to każde wydarzenie zwiększające siłę zachowania, po jakim następuje 

wzmocnienie, czyli poprzez wzmocnienie zwiększa się prawdopodobieństwo ponownego 

pojawienia się tego zachowania w podobnych okolicznościach. 

ZASADY PODAWANIA WZMOCNIEŃ 

 1. Nie wiemy, czy wydarzenie będzie wzmocnieniem, dopóki go nie zastosujemy.  

2. To co jest wzmocnieniem dla jednej osoby, nie musi być wzmocnieniem dla drugiej osoby.  

3. Musi być podane w trakcie lub bezpośrednio po sytuacji, którą chcemy wzmocnić.  

4. Musi być warunkowe, jeśli ma być skuteczne- osoba powinna „zarobić” na wzmocnienie 

swoim zaangażowaniem w zachowanie.  

5. Częste wzmocnienia podczas nauki nowego zachowania. 

RODZAJE WZMOCNIEŃ  

1. Rzeczowe 

 2. Dotyczące przywilejów lub aktywności  

3. Społeczne  

4. Symboliczne czyli żetonowe  

ZACHOWANIA NIEPOŻADANE TO: 

 Zachowania uniemożliwiające lub zakłócające naukę 

 Zachowania, które uniemożliwiają lub utrudniają przebywanie w miejscach 

publicznych, takich jak sklepy, środki transportu, ulica itp. 

 Zachowania, które uniemożliwiają lub utrudniają przebywanie w grupie 

rówieśniczej 

 Zachowania zakłócające właściwe funkcjonowanie w domu 

ZASADY W PRACY NAD TRUDNYMI ZACHOWANIAMI: 

1. NIGDY nie nagradzaj zachowań, które chcesz wyeliminować 

2. Zawsze nagradzaj zachowania, które chcesz żeby występowały u Twojego ucznia 



3. Nie stosuj zakazów, zawsze zwracaj uwagę na zachowania pożądane- na to w jaki 

sposób dziecko powinno się zachować 

REDUKOWANIE ZACHOWAŃ NIEPOŻĄDANYCH: 

- System motywacji 

- plany dnia 

- zadania rozbite na kroki 

- niewzmacnianie zachowań niepożądanych 

 

VIII. PROGNOZA  I EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ 
 

W każdej klasie, w której uczy się dziecko z autyzmem powinno być wydzielone 

specjalne miejsce, w którym mogłoby się wyciszyć i zrelaksować, kiedy odczuwa niepokój, 

źle się czuje lub gdy wystąpią zachowania zakłócające pracę w klasie. 

Kolejnym ważnym aspektem jest tworzenie prawidłowych warunków edukacyjnych. 

Nauczyciel powinien dostosować metody i formy pracy z dzieckiem do jego możliwości, 

uwarunkowanych dysfunkcjami czy sytuacją społeczną. Wiąże się to na przykład                            

z następującymi działaniami: 

-minimalizm w dekorowaniu otoczenia, 

-stonowane kolory ścian, 

-zadbanie o stałe miejsce spożywania posiłków, zajęć specjalistycznych, wychowania –

fizycznego, 

-wydzielone miejsce z planem dnia, planem aktywności,przekazywanie najważniejszych 

informacji, 

-unikanie języka abstrakcyjnego, metafor, 

-podpowiadanie manualne lub werbalne w czasie wykonywania zadań, 

-krótkie, zwięzłe polecenia, 

-wspieranie w relacjach z rówieśnikami  



-wydłużeniem czasu pracy, 

-dzielenie materiału nauczania na mniejsze partie, zmniejszenie liczby zadań do wykonania 

-częste odwoływanie się do konkretu, 

-dostosowanie pomocy dydaktycznych używanych na lekcji, 

-powtarzanie reguł obowiązujących w klasie oraz jasne wyznaczanie granic i egzekwowanie 

ich przestrzegania. 

Zastosowanie się wyżej wymienionych działań pozwoliło na uniknięcie wtórnych  

zaburzeń autystycznych .Prawidłowo prowadzona praca z uczniem umożliwiła: 

- zlikwidowanie i zminimalizowanie podstawowych zachowań autystycznych;  

- wyrównanie braków spowodowanych utrudnionym kontaktem; 

- uspołecznienie, dzięki któremu chłopiec   lepiej funkcjonuje w grupie rówieśniczej. 

 Po dwóch latach od wprowadzenia zasad  stosowanej analizy zachowania w mojej 

klasie w pracy z dzieckiem autystycznym mogę stwierdzić, iż ilość występujących zachowań 

niepożądanych uległa znacznemu obniżeniu. 

 Uczeń bardzo dobrze współpracuje, kiedy ma jasno określoną strukturę dnia oraz mało 

dystraktorów w swoim otoczeniu.  

Dzięki wyjściom edukacyjnym, które odbywały się jeden raz w tygodniu chłopiec 

opanował oraz utrwalił umiejętność przebywania w różnych miejscach publicznych przy 

znacznym obniżeniu ilości zachowań niepożądanych. 
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