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Charakterystyka osoby badanej

Patryk urodził się 17 stycznia 1988r.  W dziesiątym miesiącu życia  został  zdiagnozowany1 

jako  dziecko  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym,  pod  postacią  obustronnego  niedowładu 

połowicznego.  Jest  to  jedna  z  najcięższych  form  mózgowego  porażenia  dziecięcego, 

charakteryzująca  się  zaburzeniami  czynności  ruchowych,  zaburzeniami  rozwoju  mowy, 

uszkodzeniem  mięśni  twarzy,  mięśni  połykania  i  języka.  Tej  postaci  często  towarzyszy  także 

upośledzenie  umysłowe.  U  Patryka  uszkodzone  są  wszystkie  cztery  kończyny,  nie  posiadł 

umiejętności utrzymania pozycji stojącej ani samodzielnego siedzenia - musi być podtrzymywany 

pasami. Ruchy rąk Patryka są mocno ograniczone, zaburzona jest motorka mała, celowe ruchy rąk, 

precyzja  ruchów,  koordynacja  wzrokowo-ruchowa.  U  badanego  występuje  uboga  mimika,  co 

spowodowane jest uszkodzeniem mięśni twarzy. Spastyczność i współruchy sprawiają, że nie może 

samodzielnie jeść ani pić, jest karmiony przez drugą osobę. Uszkodzenia mięśni połykania i języka 

powodują ślinotok. 

Badany jest osobą w pełni sprawną umysłowo. Mowa czynna występuje w postaci kilku 

wyrazów,  które  zrozumiałe  są  także  dla  osób trzecich.  Mowa bierna  rozwinięta  jest  w dużym 

zakresie, badana osoba nie ma problemów ze zrozumieniem poleceń, pytań i innych przekazów 

ustnych,  komunikuje  się  przede  wszystkim  poprzez  gesty,  mimikę,  spojrzenie.  Używa  także 

środków  technicznych  wspierających  komunikację  (komunikatory,  tablica  literowa,  napisy  na 

blacie).

Patryk jest obecnie uczniem trzeciej klasy liceum ogólnokształcącego. Od pierwszych klas 

szkoły podstawowej uczy się w systemie nauczania indywidualnego, wszystkie lekcje odbywają w 

domu badanego,  prowadzone są  przez  osoby przygotowane do pracy z  uczniem z  mózgowym 

porażeniem dziecięcym. W domu odbywają się także zajęcia terapeutyczne oraz rehabilitacyjne.  

Patryk  jest  jedynakiem,  jego  warunki  bytowe są  bardzo  dobre,  ma  swój  własny pokój, 

urządzony wedle własnych upodobań. Oprócz płyt, zdjęć i pamiątek, w pokoju Patryka znajdują się 

1  Dokładny opis wyników badania, udostępniony za zgodą rodziców, znajduje się na s. 61-62.



również sprzęty, takie jak komputer (wyposażony w program symword, wspierający komunikację), 

telewizor,  odtwarzacz  dvd,  wieżę  hi-fi,  które  nie  tylko  dostarczają  rozrywki,  ale  znajdują 

zastosowanie w edukacji i terapii. 

Patryk jest osobą bardzo ciepłą, towarzyską, otwartą, chętnie poznającą nowych ludzi. Jest 

człowiekiem  radosnym,  czerpiącym  radość  z  każdego  nowego  doświadczenia.  Lubi  aktywnie 

spędzać czas,  uczestniczy w różnego rodzaju koncertach,  imprezach,  chodzi  do kina  do teatru, 

jeździ na wycieczki. Jest pozytywnie nastawiony do siebie i do świata, otwarty na zbieranie coraz 

nowszych doświadczeń, próbowanie coraz nowszych rzeczy, i robi to w takim zakresie, na jaki 

pozwala jego niepełnosprawność, i w jakim umożliwi mu to wsparcie osób trzecich. Posiada także 

swoje zainteresowania, z których niewątpliwie na pierwszym planie jest muzyka, w szczególności 

interesuje się polską muzyką. Patryk lubi także pracę z  komputerem,  lubi wyszukiwać nowych 

piosenek, grać w różnego rodzaju gry komputerowe (zresztą nie tylko komputerowe), korzystać z 

programów multimedialnych, audiowizualnych. 

Moje badania koncentrują się na potrzebach Patryka, które wpływają na każdą sferę jego 

życia. Ich źródłem są zarówno rozległe zaburzenia sprzężone z mózgowym porażeniem dziecięcym 

jak i wysoki potencjał intelektualny badanego. W dalszej części pracy będę poszukiwać odpowiedzi 

na  problemy  badawcze,  rozważając  kwestie  występujących  u  osoby  badanej  potrzeb,  oraz 

sposobów i możliwości ich zaspokojenia.

4.1  Potrzeby  wynikające  z  mózgowego  porażenia  dziecięcego  i zaburzeń  mu 

towarzyszących 

Pierwsze dwa miesiące życia Patryka nie dostarczały jego matce powodów do niepokoju, 

nie wykazywał żadnych niepokojących objawów. W drugim miesiącu życia badany wziął udział w 

szczepieniu DiPerTe i odtąd pojawiły się zachowania takie jak: okresy długiego płaczu, bezsenność, 

oczopląs. Po wielu badaniach ostateczna diagnoza została postawiona na podstawie wyników badań 

tomografii komputerowej wykonanej dnia 3.X.1988r. przez prof. dr Zofię M. Poniżej przedstawiam 

opis  wyników tego badania  (udostępniony mi  przez  rodziców),  sporządzony przez  lekarza  pod 

którego opieką znajdował się Patryk: 

U dziecka stwierdzono wrodzone wady rozwojowe pod postacią braku ciała modzelowatego  

oraz schizencphalii (dziurowatość mózgu prawdziwa), co wiąże się również z zaburzoną strukturą  

kory  mózgowej.  Są  to  ciężkie  organiczne  zaburzenia  centralnego  układ  nerwowego,  których  

konsekwencją  jest  określony  u  dziecka stan neuropsychologiczny.  Dziecko jest  z  upośledzeniem  

rozwoju  umysłowego  oraz  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym  pod  postacią  obustronnego  

niedowładu  połowicznego  -  jedną  z  cięższych  form  mózgowego  porażenia  dziecięcego.  



Konsekwencja powyższych wad rozwojowych jest małogłowie. Rokowanie u dziecka jest poważne.  

co do rozwoju ruchowego, dzieci z tą postacią mózgowego porażenia często nie osiągają etapu  

samodzielnego siedzenia, i o ile nie uzyskają tego w swoim rozwoju ruchowym do drugiego roku  

życia,  to  według  poczynionych  obserwacji  ogółu  dzieci  z mózgowym  porażeniem,  rokowanie  

uzyskania  pozycji  spionizowanej  jest  niemożliwe.  Wiele  dzieci  z  obustronnym  niedowładem  

połowicznym będącym następstwem dziurowatości  prawdziwej  mózgu w rozwoju  ruchowym nie  

wychodzi poza etap leżenia na plecach, a postęp w rozwoju ruchowym w wyniku prowadzonego  

usprawniania jest  bardzo powolny.  Tylko stosunkowo niewiele  dzieci uzyskuje zdolność stania i  

chodzenia.  Opanowanie  pozycji  czworonożnej  i  wykonywanie  w  niej  ruchów  lokomocyjnych  

napotyka duże trudności i jest osiągane p długim okresie ćwiczeń, zazwyczaj w wieku kilku lat.

Prawie  stałym  objawem  stwierdzanym  u  dzieci  z  obustronnym  porażeniem  połowicznym  są  

zaburzenia rzekomoopuszkowe. W okresie niemowlęcym są one przyczyną trudności w karmieniu,  

później  rzutują  na  akt  gryzienia  i  żucia.  Są  też  przyczyna zaburzeń czynności  artykulacyjnych,  

dających upośledzenie rozwoju mowy. Nierzadkie są również w tej postaci mózgowego porażenia  

dziecięcego objawy uszkodzenia narządu wzroku (upośledzenie widzenia, oczopląs).

Schizencephali może towarzyszyć padaczka, w której opanowanie napadów padaczkowych,  

ze względu na podłoże organiczne jest wyjątkowo trudne. O ile dołączy się padaczka, co jest wielce  

prawdopodobne,  rozwój  psychiczny  dziecka  może  być  nie  tylko  zaburzony na wstępnym etapie  

rozpoznania i rehabilitacji, ale w dalszej obserwacji może być stwierdzony jego regres. 

Biorąc  powyższe  dane  rokowanie  zarówno,  co  do  rozwoju  ruchowego,  psychicznego  

(koordynacja wzrokowo-ruchowa, rozwój mowy, kontakty społeczne) jest niepewne i określonych  

etapów  rozwoju,  uzyskanych  w  wyniku  szeroko  pojętego  usprawniania,  dziecko  może  nie  

przekroczyć,  uzyskując  określony  stan  stacjonarny  w poszczególnych  funkcjach  rozwojowych,  a  

nawet może ulec regresji.

Postawiona diagnoza wyraźnie wskazuje na występowanie u Patryka poważnych zaburzeń 

rozwoju ruchowego oraz psychicznego, co wiąże się z koniecznością podjęcia działań, mających na 

celu  usprawnianie  funkcji  psychoruchowych.  W przypadku  mózgowego  porażenia  dziecięcego, 

pewne uszkodzenia są nieodwracalne, jednak jak najszybsze rozpoczęcie leczenia usprawniającego, 

które będzie pomagało kształtować prawidłowy rozwój ruchowy dziecka, oraz będzie zapobiegało 

utrwaleniu  nieprawidłowych  wzorców  ruchowych,  daje  szansę  na  poprawę  funkcjonowania 

psychofizycznego. Dla prawidłowego rozwoju osób z mózgowym porażeniem dziecięcym już od 

najwcześniejszego  okresu  życia  konieczna  jest  wieloprofilowa,  systematyczna  rehabilitacja. 

Zaburzenia, jakie zostały zdiagnozowane u Patryka dotyczyły zarówno rozwoju ruchowego jak i 

poznawczego,  dlatego  najogólniej  możemy  mówić  o  wystąpieniu  dwóch  potrzeb:  potrzeby 

usprawniania funkcji motorycznych i potrzeby usprawniania funkcji psychicznych, które pociągną 



za  sobą  kolejne  potrzeby  usprawniania  poszczególnych  systemów  zmysłowych,  rozwijania 

umiejętności.

4.1.1 Potrzeba usprawniania funkcji motorycznych przez rehabilitację ruchową

Metoda B. i K. Bobathów

Pierwsza metodą usprawniania ruchowego zastosowaną w przypadku Patryka była metoda 

B. i K. Bobathów, wykorzystywana jeszcze przed postawieniem ostatecznej diagnozy. Ćwiczenia 

wykonywane  w  obrębie  tej  metody  dobierane  były  specjalnie  do  potrzeb  i  poziomu  rozwoju 

ruchowego Patryka,  wszelkie ruchy sterowane były przez rękoma matki.  Do metody Bobathów 

szybko dołączyły inne metody rehabilitacji, i to one stały się metodami wiodącymi, ale pewne jej 

elementy były stosowane jeszcze przez wiele lat, w celu utrwalenia zdobytych sprawności, oraz 

usprawniania rozwoju motorycznego Patryka.

Matka: Wszystko zaczęło się od  metody Bobatków. Zaczęliśmy ją stosować nawet jeszcze przed  

ostateczną diagnozą. Każde ćwiczenie było dobierane do potrzeb Patryka, ćwiczył ze mną. Tylko  

przez chwilę była to metoda wiodąca, bo szybko zaczęliśmy korzystać też z innych, ale jeszcze przez  

długi czas elementy Bobathów zostały, jako utrwalenie osiągniętych sprawności. Była to na pewno  

ważna metoda, bo pierwsza w przypadku Patryka. Od niej się wiele zaczęło, była takim impulsem  

do każdego następnego działania.

Metoda V. Vojty

Patryk zaczął być rehabilitowany metodą V. Vojty w roku 1990, czyli w wieku dwóch lat, 

dlatego w jego przypadku możemy mówić o późnym rozpoczęciu tego typu stymulacji. Do 1994 

roku była to wiodąca metoda rehabilitacji. Pod wpływem ćwiczeń tą metodą, w badanym zaszły 

duże zmiany.

Matka: Voyta był w pewnym momencie absolutnie wiodący. Ćwiczyliśmy też innymi metodami, ale  

w tamtym okresie, gdy stosowaliśmy Voytę nie były one tak ważne. (...).  Jak zaczęliśmy ćwiczyć  

Patryk już był duży, bo miał już dwa lata i żałuję, bo myślę, że gdybyśmy zaczęli ćwiczyć wcześniej  

to mogliśmy osiągnąć jeszcze więcej.  Ale i tak uważam, że udało się zrobić dużo.  Już po kilku  

pierwszych  dniach  Patryk  uspokoił  się.  Zanim  zaczęliśmy  ćwiczyć  właśnie  metodą  Voyty  był  

nadpobudliwy, dużo płakał  a dzięki  Voycie uspokoił  się.  Najważniejsze jednak według mnie,  co  



udało się nam osiągnąć to łączność ciała i mózgu, i zdolność przewodzenie informacji właśnie na  

tej drodze. Zresztą ja czuję, że wiele z tego, co udało nam się osiągnąć później i co przecież Patryk  

ciągle osiąga to właśnie dzięki Voycie. Oczywiści, nie wiem tego na pewno, ale czuję, ze tak się  

stało.   

Stymulacja usprawniająca w urządzeniu „Pająk”

Patryk rozpoczął stymulację w urządzeniu „Pająk” w wieku sześciu lat. Zyskał dzięki niemu 

szansę po raz pierwszy w życiu stanąć bez pomocy osób trzecich. Dzięki ćwiczeniom w „Pająku” 

Patryk nauczył  się utrzymywać głowę w pionie,  sterować swoim ciałem, odkrywał możliwości, 

jakie dawały mu ruchy ciała, uzyskał poczucie swojego ciała w przestrzeni, pojawił się chwyt dłoni. 

U Patryka nastąpił także rozwój psychiczny spowodowany zmianą perspektywy widzenia, zmianą 

postrzegania, percepcji, koncentracji.  Do tej pory wszelkie ćwiczenia odbywały się na poziomie 

podłogi, dopiero „Pająk” dał Patrykowi spojrzenie na inną przestrzeń wokół siebie.

Matka:  Patryk podczas  ćwiczeń stawał upięty  w system odpowiednio naprężonych gum i stojąc 

ćwiczył samodzielnie. Duże wrażenie na mnie zrobiło gdy ujrzałam Patryka stojącego i widać było,  

że na nim też to zrobiło wrażenie,  od razu polubił  ćwiczyć w Pajączku. Dzięki tym ćwiczeniom 

nauczył się trzymać głowę wysoko. Pająk zmuszał, żeby szukał i utrzymywał swój pion. Ćwicząc  

Patryk  uczył  się  swojego  ciała,  odkrywał  ruchy,  uczył  się  kierować  swoim  ciałem.  Zmienił  

przestrzeń psycho-ruchową wokół  siebie,  już  nie  ćwiczył  na poziomie podłogi,  jak  do tej  pory,  

zaczął orientować się w położeniu swojego ciała w przestrzeni.    

Metoda G. Domana

Metoda G.  Domana jest  obecnie  stosowaną w rehabilitacji  Patryka.  Wykorzystywane są 

jedynie  elementy tej  metody,  gdyż  jest  on  już  w takim wieku i  na  takim stopniu  rozwoju,  że  

zastosowanie wszystkich elementów metody byłoby nieadekwatne w stosunku do jego potrzeb i 

możliwości. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się pięć razy w tygodniu. W chwili obecnej celem 

rehabilitacji  nie  jest  usprawnianie  zaburzonych  funkcji,  ale  utrzymanie  obecnego  stanu  i 

niedopuszczenie do obniżenia się stopnia funkcjonowania.  

Matka:  Patryk  rósł,  coraz  mnie  było  możliwości  wyboru  metod  rehabilitacji.  Wszystkie  one  

adresowane są dla małych dzieci i tylko w ich przypadku odnoszą skutek, dlatego zaprzestaliśmy  

innych metod, i teraz ćwiczymy metodą Domana. Patryk oczywiście ćwiczy z rehabilitantem, ja już  

nie uczestniczę czynnie w zajęciach rehabilitacji. Ćwiczą tylko wybranymi elementami, bo po prostu  

Patryk wyrósł już z wszystkich metod a tylko Doman daje jeszcze pewne możliwości w tym zakresie,  



a i tak są to tylko wybrane elementy. (...). Teraz głównie chodzi o to, by nie dopuścić do utraty tego,  

co już osiągnął niż o cokolwiek innego.

Potrzeba  usprawniania  funkcji  motorycznych  w  przypadku  Patryka  zaspakajana  jest  od 

pierwszych miesięcy życia, poprzez uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych. Wśród efektów ich 

stosowania znajdują się: rozwój funkcji motorycznych, poprawę utrzymania postawy ciała, lepsza 

orientacja  w przestrzeni,  zdolność  przewodzenia  informacji  od  ciała  do mózgu,  rozwój  funkcji 

psychicznych.   

4.1.2 Potrzeba usprawniania funkcji psychicznych

Jedną  z  potrzeb  powstałą  bezpośrednio  w wyniku  porażenia  jest  potrzeba  usprawniania 

funkcji psychicznych. 

Terapeutka:  Aby  zapewnić  czy  to  Patrykowi  czy  każdej  innej  osobie  z  mózgowym  porażeniem  

optymalny rozwój, konieczna jest terapia zaburzeń. U każdego dziecka będzie miała inny przebieg,  

inne sfery będą rozwijane. Patryk to jest akurat taki przypadek, że tych sfer oddziaływania jest  

naprawdę wiele. Teraz już jest to wszystko mniej więcej pod kontrolą, ale weźmy te naście lat temu,  

kiedy  Patryk  dopiero  rozpoczynał  terapię.  Tam  musiała  być  praca  nad  percepcją  słuchową,  

wzrokową, koordynacją wzrokowo-ruchową, słuchowo-ruchową, schematem ciała.  No po prostu  

nad wszystkim, bo postać porażenia występująca u Patryka jest jedną z najcięższych i wiąże się z  

rozległymi zaburzeniami, które to wszystkie muszą być w terapii usprawniane.  

Patryk rozpoczął terapię pedagogiczną w wieku 2 lat. Od samego początku program terapii 

był  konstruowany przez  matkę  Patryka,  która  choć sama nie  prowadziła  zajęć  z  Patrykiem,  to 

przygotowywała  cały  program,  tworzyła  scenariusze,  wedle,  których  pracowały  osoby,  którym 

polecono ich wdrożenie. 

Matka: Od początku Patryk odbywał zajęcia terapeutyczne pod moim okiem, ja przygotowywałam i  

modyfikowałam programy, nigdy natomiast nie prowadziłam zajęć, bo rodzice nie są od tego. (...)  

Na początku przede wszystkim skupialiśmy się oczywiście na sensomotoryce ale też na orientacji we  

własnym ciele, w przestrzeni. Musieliśmy dać Patrykowi szansę na poczucie samego siebie, bo na  

tym  buduje  się  tożsamość  człowieka.  Oprócz  usprawniania  systemów  zmysłowych,  motoryki,  

jednocześnie  trwała  nauka  czytania  i  porządkowanie  świata  Patryka.  Doświadczenia  dzieci  z  

mózgowym porażeniem dziecięcym są uboższe w stosunku do innych dzieci, więc podczas terapii  

dbaliśmy  też,  aby  dostarczyć  Patrykowi  wiedzę  o  świecie,  której  nie  mógł  zdobyć  własnymi  

badaniami. 



Patryka zajęcia terapeutyczne odbywają się dwa razy w tygodniu, u Patryka w domu. Każde 

zajęcia  rozpoczynają  się  ćwiczeniami  sensomotorycznymi,  które  rozluźniają  ręce  Patryka, 

wpływają na koncentrację uwagi, pobudzają zmysły do pracy. W dalszej części zajęć uwzględnianie 

są ćwiczenia: logicznego myślenia, twórczego myślenia, grafomotoryczne, koordynacji wzrokowo-

ruchowej,  słuchowo-ruchowej,  zapamiętywania,  różnicowania,  słuchania  ze  zrozumieniem, 

czytania ze zrozumieniem.

Terapeutka: To nie jest tak, że co zajęcia są jakieś drastyczne zmiany w realizowanych przez nas  

scenariuszach. Patryk ma konkretne zaburzenia i na nie musimy znaleźć odpowiedź. Inną sprawą  

jest, że co jakiś czas inne zburzenia dają o sobie znać dotkliwiej niż pozostałe, więc wtedy główny  

nacisk kładziemy na nie, ale na pewno w każdych zajęciach uwzględniamy sensomotorykę, to jest  

podstawa prawidłowego funkcjonowania Patryka czy u nas na zajęciach, czy w szkle na lekcjach.  

Ćwiczymy też logiczne myślenie, pamięć, twórcze myślenie i tego typu umiejętności. 

Program terapii Patryka zmieniał i nadal zmienia się, w zależności od aktualnych potrzeb, 

jednak  zaburzenia  towarzyszące  mózgowemu porażeniu  dziecięcego  zawsze  wymagały i  ciągle 

wymagają  treningu  w  zakresie:  percepcji  wzrokowej,  słuchowej,  koordynacji  systemów 

zmysłowych, motoryki małej. 

We wcześniejszych latach duży nacisk kładziono także na orientację w schemacie ciała, orientację 

przestrzeni, kategoryzację, czytanie globalne. Ważnym do dzisiaj  elementem terapii Patryka jest 

trening komunikacji oraz emocji. 

Komunikacja

Terapeutka: W tej chwili dla mnie taka główną potrzebą, na jaką odpowiada terapia, są zaburzenia  

komunikacji.  Patryk nie  mówi,  a ma do powiedzenia dużo,  więc moja rola w tym, aby dać mu 

możliwość mówienia. Możliwości Patryka w zakresie wykorzystania mowy werbalnej są niewielkie.  

Patryk  lubi  mówić,  często  próbuje  opowiadać  o  swoich  wrażeniach,  przeżyciach,  ale  są  to  w  

większości komunikaty zrozumiałe w pełni jedynie dla niego. W sposób zrozumiały dla osób trzecich  

potrafi powiedzieć kilka wyrazów: tak, nie, muzyka, płyta, imiona przyjaciół. Na tych i jeszcze kilku  

innych, pojedynczych słowach kończą się możliwości użycia przez mowy werbalnej. 

Komunikacja niewerbalna, której zakres przekazywanych treści jest i tak zbyt mały w stosunku do 

potrzeb,  jest  dla  Patryka  dodatkowo  utrudniona.  Mimika,  którą  wysyłamy tyle  informacji,  jest 

zaburzona  w  wyniku  uszkodzenia  mięśni  twarzy,  ograniczenia  ruchowe  mocno  zawężają 

możliwości komunikowania przez gesty, ułożenie ciała.    



Patryk jest  osobą w pełni  sprawną intelektualnie,  lubi  przebywać wśród ludzi,  poznawać nowe 

osoby. Mając dużo do przekazania, nie chce być tylko biernym odbiorcą komunikatów, ale też sam 

chce je wysyłać. 

Terapeutka:  Najprostszym,  najbardziej  naturalnym  sposobem  komunikowania  się  Patryka  jest  

przekazywanie informacji  przez wskazywanie przedmiotów,  związanych z treścią komunikatu np.  

chcąc pić patrzy na napój, opowiadając o szkole pokazuje na ścianę, na której znajduje się notatki z  

lekcji,  gdy jest  za zimno lub ciepło pokazuje  termometr  i  grzejnik.  Jest  to  dla  Patryka sposób  

najszybszy, najłatwiejszy, najbardziej spontaniczny. 

Dla  Patryka,  porozumiewanie  się  za  pomocą  gestów  jest  niewystarczające,  ten  sposób  nie 

wyczerpuje wszystkich potrzeb komunikacyjnych, a wręcz robi to tylko w małym zakresie. Często 

przez badanego wykorzystywanym sposobem komunikacji  jest  pokazywanie ręką odpowiednich 

komunikatów tekstowych umieszczonych na blacie. Komunikaty te dotyczą samopoczucia (mam 

dobry humor, cieszę się, boli mnie, źle się czuję, skrzywdzony, jestem rozproszony, chcę pogadać), 

potrzeb  (jeść,  pić,  jest  mi  zimno,  jest  mi  gorąco,  wytłumacz  mi  jeszcze  raz,  słuchaj  mnie), 

zainteresowań  (komputer,  muzyka,  słuchawki,  chcę  czytać).  Najczęściej  Patryk  wykorzystuje 

komunikaty pozwalające określić mu jak się czuje. Z komunikatów korzysta w sposób odruchowy, 

jest to dla niego naturalny sposób komunikacji, mimo iż wymaga dużej precyzji i wysiłku. 

Nauczycielka  1:  Napisy  są  dobrym  sposobem,  bo  po  pierwsze  są  szybkie,  Patryk  z łatwością  

odnajduje  się  w  ich  rozmieszczeniu,  szczególnie  ze  swoimi  ulubionymi  nie  ma  problemu  z  

pokazaniem, ale też dają już możliwości większe niż same gesty i mimika. Tutaj już może powiedzieć  

jak się czuje, czego by chciał. Nie ma tu wymogu, aby rzecz, której pragnie znajdowała się w tym  

samym pokoju, co on. No i większość nowych gości Patryka potrafi odczytać komunikaty pisemne, a  

te przekazywane gestami niekoniecznie. I tu warto wspomnieć też o komunikatorach, które spełniają  

podobną funkcję. Bo dzięki nim Patryk może prowadzić rozmowę z każdym.

Wspomniane przez nauczycielkę komunikatory to Cameleon i SymWord. Cameleon jest osobnym 

narzędziem,  wyposażonym w klawiaturę  i  joystick  do  wybierania  odpowiedzi,  SymWorda  jest 

natomiast narzędziem wgrywanym do komputera PC. Oba programy umożliwiają tworzenie plansz, 

które następnie są po kolei skanowane, a osoba naciskając joystick w odpowiednim momencie, 

wywołuje komunikat. 

Plansze,  z  jakich  korzysta  Patryk  ułożone  są  tematycznie.  Na  stronie  głównej 

umieszczonych jest 16 plansz, z czego wykorzystanych jest 13. Znajdują się wśród nich następujące 

kategorie:  emocje,  szybkie  gadanie  (komunikaty  z  różnych  kategorii  często  używane),  posiłki, 

potrzeby,  zainteresowania,  grzecznościowe,  czas  wolny,  miejsce,  klawiatura  (możliwość 

przeliterowania wyrazu), pytania, osoby, nauka, zwierzęta. Niektóre z haseł zawierają odnośniki do 



kolejnych,  coraz  bardziej  szczegółowych  podstron.  Komunikatory  nie  stały  się  głównym 

narzędziem komunikacji  Patryka.  Wybranie komunikatu wymaga dobrej  koordynacji  oka i  ręki, 

skupienia  uwagi,  cierpliwości.  Patrykowi  łatwiej  i  szybciej  jest  porozumiewać się  napisami  na 

blacie, niż komunikatorami. Cały czas jednak trenuje i stara się polepszyć swoją pracę na nich, co 

być  może zaowocuje większą sprawnością,  łatwością  użycia,  a  tym samym większą chęcią  ich 

wykorzystywania.

Terapeutka:  Patryk cały czas posługuje się komunikatorami, ale też cały czas trenuje sposoby ich  

użycia.  Dla  osoby  z  tak  rozległymi  zaburzeniami,  przede  wszystkim  ruchowymi,  użycie  

komunikatorów gdzie  masz tylko kilka sekund by wcisnąć przycisk może być trudne.  Można by  

wydłużyć czas pokazywania komunikatu, ale wtedy cały proces trwałby za długo. I tak oczekiwane  

aż upragniony komunikat wreszcie się włączy jest już zbyt długie dla Patryka.

Komunikatory są sposobem na niezakłóconą komunikację z osobami trzecimi, którzy nie znając 

Patryka,  nie  rozumieją  jego prób mowy,  gestów.  Na razie  nie  spełniają  tej  funkcji.  Patryk  nie  

posługuje się nimi w sposób płynny, wymaga to cały czas treningu.

Opisane powyżej sposoby komunikacji zależne są od drugiej osoby i komunikatach, jakie dostarczy 

ona Patrykowi, który może jedynie wybrać jedną z kilku opcji. Nawet przy próbach komunikacji za  

pomocą  gestów,  gdy jego wypowiedź jest  mniej  oczywista,  to  druga  osoba  dostarcza  możliwe 

wypowiedzi  a  Patryk  potwierdzeniem  bądź  zaprzeczeniem  określa  czy  to  właśnie  chciał 

powiedzieć. Szansą Patryka na całkiem samodzielne przekazywanie informacji jest tablica literowa 

oraz klawiatura komputera. Na tablicy Patryk po kolei literuje wyrazy tworząc wypowiedź. Podczas 

pisania na komputerze, Patryk przytrzymywany jest za nadgarstek, celem wygaszenia współruchów. 

Trzymając w ręku wskaźnik, naciska nim kolejne litery. Obie te czynności pozwalają na podjęcie 

tematów  niedostępnych  dla  pozostałych  sposobów  komunikacji  Patryka.  Dzięki  nim  może 

przekazywać swoje myśli, opowiadać o uczuciach, marzeniach. Z ich pomocą przeprowadzane są 

wywiady,  w  których  dzieli  się  swoimi  przeżyciami,  przemyśleniami.  Pomagają  one  regulować 

strefę emocji, umożliwiają ekspresje uczuć.

Terapeutka:  Bardzo ważnym sposobem komunikacji  jest  pisanie  na  tablicy  i  komputerze.  Tutaj  

Patryk ma pełna dowolność w tym, co chce przekazać,  to może być wszystko.  Gdy nie  potrafi  

przekazać tego w inny sposób, wtedy zawsze można sięgnąć właśnie po tablicę czy komputer i  

Patryk  pisze  jedno  czy  kilka  słów  podpowiedzi.  W  taki  sposób  są  one  jednak  rzadko  

wykorzystywane. Cechą komunikacji jest to, że jest szybka a te sposoby są długie i wymagające  

wysiłku,  skupienia.  Przydają  się  raczej  podczas  konkretnych  zadań  wymagających  bardziej  

zaawansowanej  komunikacji  niż  w takiej  spontanicznej  rozmowie.  Zawsze  jednak  istnieją,  jako  

opcje i mogą być użyte, gdy inne sposoby zawiodą. 



Pisanie na klawiaturze komputerowej a w szczególności tablicy literowej wymaga precyzji i dobrej 

koordynacji wzrokowo-ruchowej, dlatego w przypadku Patryka, u którego te funkcje są zaburzone 

jest  to  czynność  długotrwała  i  wymagająca  dużego  wysiłku.  Z  tych  względów  ten  sposób 

komunikacji nie mógł zastąpić innych, ale stał się ważnym narzędziem przy przekazywaniu treści,  

które wcześniej były dla Patryka niedostępne. Tablica i klawiatura stosowane są głównie podczas 

wywiadów i odrabiania prac domowych, a także doraźnie, gdy inne sposoby komunikacji zawodzą. 

Wtedy jednak przeważnie jest to komunikat ograniczający się do pojedynczych wyrazów, mających 

naprowadzić rozmówcę na to, co Patryk chciał przekazać. Dla Patryka jest to sposób, z którego 

chętnie  korzysta  podczas  zajęć,  natomiast  nie  traktuje  go  jako  sposób  porozumiewania  się  w 

codziennych kontaktach.

Terapeutka: Patryk nie mówi, więc trzeba mu dać jakiś inny sposób do wypowiedzenia się. Gesty na  

pewno nie zawsze wystarczają.  Chociaż Patryk naprawdę do perfekcji opanował przekazywanie  

nawet bardziej złożonych komunikatów wzrokiem, pokazując po kolei elementy, to jednak to jest za  

mało. Patryk próbuje nam pokazać, my próbujemy odgadnąć, ale nie zawsze się to udaje i w końcu  

Patryk rezygnuje. Nie da się chyba uniknąć takich sytuacji, ale tez ważne jest, żeby dać inną szansę  

na  wypowiedzenie  się,  jeżeli  spojrzenie  zawodzi.  Poza  tym  ograniczenie  komuś  o  inteligencji  

Patryka możliwości komunikowania się jedynie do pokazywania wzrokiem to byłoby okrucieństwo.  

Dlatego  my  na  zajęciach  po  pierwsze  uczymy  się  korzystać  i usprawniamy  naszą  pracę  na 

dostępnych dla Patryka innych niż mowa sposobach komunikacji, dajemy też Patrykowi szansę na  

własną wypowiedź, przez użycie tablicy literowej czy komputera. 

Potrzeba komunikacji jest jedną z najważniejszych potrzeb psychicznych człowieka. Bierze 

udział w zaspokajaniu potrzeby bezpieczeństwa, umożliwia nawiązywanie pozytywnych kontaktów 

z  innymi,  jej  zaspokojenie  jest  niezbędne  dla  prawidłowego  funkcjonowania  emocjonalnego 

człowieka. W każdym z nas w mniejszym lub większym stopniu tkwi chęć podzielenia się swoimi 

przemyśleniami,  przeżyciami,  czy też  wątpliwościami  i  troskami.  Komunikacja  umożliwia  nam 

poznanie drugiego człowieka oraz pokazanie innym, jacy jesteśmy my sami. Ludzie „zdrowi” mają 

do dyspozycji całą masę środków wspierających porozumiewanie się: od komunikatów werbalnych 

przez gesty, mimikę, ułożenie ciała na tembrze głosu kończąc. Każdy z tych środków jest tylko w 

niewielkim stopniu dostępny Patrykowi, którego komunikacja opiera się w dużej mierze na gestach. 

Swoje wypowiedzi buduje pokazując kolejne elementy w otoczeniu. Ten sposób, chociaż to na nim 

przede wszystkim badany opiera swoją spontaniczną komunikację, to nie wyczerpuje on wszystkich 

jego potrzeb w zakresie komunikacji. Rodzi to potrzebę użycia specjalnych środków wśród, których 

są:  komunikaty  umieszczone  na  blacie,  komunikatory  Cameleon  i  Symword,  tablica  literowa, 

komputer.  Dwa  pierwsze  dają  Patrykowi  szansę  na  przekazanie  jednego  z  puli  wcześniej 

przygotowanych komunikatów, dwa ostatnie natomiast pozwalają budować własne zdania, w pełni 



samodzielnie  tworzyć  treść  komunikatu.  Zastosowanie  wyżej  wymienionych  sposobów  nie 

gwarantuje w pełni zaspokojenia potrzeby komunikacji u Patryka. Cały czas dochodzi do sytuacji,  

gdy  Patryk  po  wielu  nieudanych  próbach  przekazania  komunikatu  po  prostu  się  poddaje. 

Komunikat przekazywany gestem nie jest jasny dla osób, do których był skierowany a inne sposoby 

porozumiewania są  akurat  niedostępne.  Dzieje  się  tak np.  podczas  spacerów i  wizyt  Patryka  u 

przyjaciół.  Dodatkowo zaspokojenie potrzeby komunikacji  u Patryka utrudnia spastyczność rąk. 

Sprawia to, że wykorzystanie wspomagających sposobów komunikacji  takich jak komunikatory, 

komputer  czy  tablica  literowa  wymaga  dużego  wysiłku  i  jest  czasochłonne,  przez  co  jest  dla 

Patryka  mniej  atrakcyjne  i przydatne  w codziennych kontaktach  z  innymi.  Trudności  w użyciu 

sposobów komunikacji innych niż gesty i komunikaty na blacie, które tylko w pewnym stopniu 

odpowiadają potrzebom Patryka sprawiają, że sposoby komunikowania się Patryka cały czas muszą 

być przedmiotem terapii. 

Patryk pokazuje dłonią jeden z komunikatów



Jeden z komunikatorów Patryka - Cameleon

Jedna z tablic komunikatora Cameleon – plansza emocji



Patryk korzystający z komunikatora Cameleon

Strona główna komunikatora Patryka - SymWorda

Jedna z tablic komunikatora SymWord – czas wolny



Patryk korzystający z komunikatora SymWord



Trening emocji

Potrzeba komunikacji, wchodząca w zakres oddziaływań terapeutycznych, łączy się także z 

potrzebą treningu emocji. Patryk, mając ograniczone możliwości ekspresji, od dzieciństwa uczył się 

jak radzić sobie z własnymi emocjami, jak rozładowywać je w sposób społecznie akceptowany.

Matka:  Dzieci zdrowe codziennie zdobywają doświadczenia, uczą się nieświadomie, obserwując,  

przebywając wśród innych, co oznacza dane zachowanie, zapamiętują reakcje i potrafią później  

przełożyć  je  na  inne  sytuacje.  Dzieci  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym,  których  liczba  

doświadczeń jest dużo bardziej uboga, tego, co inne dzieci przyswajają „przy okazji", muszą się po  

prostu  nauczyć,  tak  jak  uczą  się  czytania  czy  tabliczki  mnożenia.  Patryk  w  pierwszym okresie  

treningu emocji po prostu uczył się konkretnych min i co one oznaczają. Dopasowywał minę do  

sytuacji i określał, jak on sam by się w takiej sytuacji czuł. Ucząc się, co oznaczają miny, mógł  

nauczyć się rozpoznawać własne uczucia a także miał szansę powiedzieć nam jak sam się czuje.  

Dopóki nie miał takiej opcji to jego reakcją mógł być krzyk, płacz lub uśmiech, a minki dały już  

dużo większe pole do wyrażania uczuć.   

Patryk oczywiście już dawno temu wyrósł ze stosowania minek, ale trening emocji nadal obecny 

jest w terapii Patryka.  

Patryk pokazujący komunikat za pomocą tablicy literowej



Terapeutka: Taką dużą potrzebą wiążącą się z naszą terapią i komunikacją jest potrzeba ekspresji,  

wyrażania  swoich  emocji.  (...)  Dzisiaj  trening  emocji  to  określanie  uczuć  towarzyszących  

hipotetycznej sytuacji, ale przede wszystkim wywiady, jakie prowadzimy z Patrykiem przy użyciu  

tablicy literowej  i  komputera.  Rozmawiamy o wszystkim.  O tym jak Patryk  się  czuje,  jakie  ma  

problemy, marzenia, czego się boi. Dosłownie te rozmowy mogą dotyczyć wszystkiego, co ma jakieś  

znaczenia  dla  Patryka.  Patryk  w takich  sytuacjach bardzo  chętnie  korzysta  z  tablicy  literowej.  

Dzięki jej zastosowaniu nie musi tłumić w sobie własnych myśli, ale może się nimi podzielić. Myślę,  

ze te rozmowy dają mu dużo także w zakresie samoświadomości, Patryk wtedy musi namyślić się  

nad sobą, na co w jego napiętym grafiku nie zawsze jest czas.

Patryk tylko w niewielkim stopniu posługuje się mową werbalną,  mocno zaburzona jest 

mimika  twarzy,  zaburzenia  motoryczne  ograniczają  możliwości  gestów.  Wszystko  to  mocno 

ogranicza go w zakresie wyrażania uczuć, ekspresji.

Początkowo trening emocji  odbywał się  w oparciu o obrazki min ukazujących emocje i 

uczucia. Patryk uczył się, jaką emocje wyraża mina, poznawał a później dopasowywał sytuacje, w 

jakich  dane  uczucia  mogą  zaistnieć.  Gdy opanował  znaczenie  min,  mógł  dzięki  nim  określać 

własny stan emocjonalny. Dawało to szansę małemu jeszcze Patrykowi na wysłanie komunikatów 

innych niż śmiech i  płacz, które do tej  pory były jedynymi dostępnymi dla niego. Z rozwojem 

umiejętności i funkcji poznawczych zmieniał się także sposób realizacji treningu emocji.  Proste 

minki  zastąpiły  związki  przyczynowo-skutkowe,  drzewka  zależności  emocji  od  zachowania, 

określanie  stanów  emocji  nie  tylko  własnych,  ale  także  na  podstawie  obejrzanego  zdjęcia, 

usłyszanej  historii.  Zdobycie  umiejętności  pisania  umożliwiło  Patrykowi  rozmowę  za  pomocą 

początkowo tablicy literowej, do której z czasem dołączyła także klawiatura komputera. Od tamtej 

pory ważnym elementem treningu emocji  Patryka są wywiady.  Podczas nich Patryk ma szanse 

opowiedzieć o wszystkim, co zechce, o swoim samopoczuciu, ważnych wydarzeniach, ale także 

swoich  przemyśleniach,  opiniach.  Tematyka  przeprowadzanych  wywiadów  jest  bardzo  różna. 

Czasami  koncentrują  się  na  jednym ważnym zagadnieniu  np.  marzeniach  Patryka,  innego dnia 

wymagają dokończenia przez Patryka kilku niełączących się ze sobą zdań. Zawsze jednak dotyczą 

one Patryka, tego, co on czuje, co myśli. Patryk, na co dzień nie ma możliwości poruszania tego 

typu  tematów.  Komunikaty  na  blacie,  komunikatory  umożliwiają  mu  zasygnalizowanie  jak  się 

czuje, ale nie dają możliwości głębszej rozmowy na ten temat. Dopiero udostępnienie Patrykowi 

środków  umożliwiających  własne  konstruowanie  wypowiedzi  pozwala  omówić  zagadnienie  w 

wyczerpujący dla Patryka sposób.   

Potrzeba usprawniania motorycznego i potrzeba usprawniania funkcji psychicznych nigdy 

nie zostaną zaspokojone na tyle, aby mogły przestać istnieć. Zawsze będzie istniała konieczność 



rehabilitacji ruchowej i psychopedagogicznej, gdyż ich kontynuacja jest warunkiem koniecznym 

dla podtrzymania takiego poziomu funkcjonowania, jaki ma miejsce w tej chwili. Patryk zawsze 

będzie miał mózgowe porażenie dziecięce, dlatego funkcjonowanie na najwyższym możliwym dla 

Patryka poziomie będzie wiązało się z zaspokojeniem potrzeb usprawniania. Jednocześnie wraz z 

rozwojem potrzeby te będą ulegać zmianom, tak jak ma to miejsce cały czas. Proces rehabilitacji w 

przypadku Patryka nigdy się nie zakończy, potrzeba usprawniania zarówno funkcji motorycznych 

zawsze będzie istniała.

4.1.3 Potrzeby Patryka jako ucznia 

Potrzeby  usprawniania  funkcji  psychicznych  łączą  się  bezpośrednio  z funkcjonowaniem 

Patryka jako ucznia. Nauczanie i uczenie się Patryka musiałoby odbywać się na zupełnie innym, 

niższym  poziomie,  gdyby  nie  były  zaspokajane  potrzeby  w  zakresie  usprawniania  zaburzeń 

percepcji,  komunikacji,  koordynacji  systemów  zmysłowych,  funkcji  motorycznych,  które 

odpowiedzialne są za umiejętności szkolne. Każde z występujących u Patryka zaburzeń w zakresie 

rozwoju percepcyjno-motorycznego powoduje określone trudności szkolne.  Zaburzenia percepcji 

wzrokowej  powodują  trudności  z  postrzeganiem  i  różnicowaniem  kształtów,  analizą  i  syntezą 

wzrokową,  koordynacją  wzrokowo-ruchową,  czyli  zaburzają  funkcje  odpowiedzialne  za 

umiejętności  czytania  i  pisania.  Zaburzenia  percepcji  słuchowej  powodują  zaburzenia  pamięci 

słuchowej,  trudności  ze  zrozumieniem  mowy,  poleceń,  tekstu  czytanego,  pisania  ze  słuchu. 

Zaburzenia  orientacji  przestrzennej  powodują  trudności  w  nabywaniu  umiejętności 

matematycznych,  kształtują  złe  postrzeganie  stosunków  przestrzennych.  Zaburzenie  motoryki 

utrudniają  wszelkie  czynności  wymagające  precyzji,  planowania  ruchu  a  wiec  także  pisanie. 

Zaburzenia  zachowania  i  emocji  powodują  niższy  poziom  motywacji,  nieumiejętność 

kontrolowania swoich reakcji, brak podporządkowania się zasadom panującym podczas lekcji. Jak 

więc widać, wszelkie potrzeby powstałe w wyniku nieprawidłowego rozwoju psychoruchowego, są 

jednocześnie  potrzebami  edukacyjnymi.  Zaspokajając  potrzeby  usprawniania  zaspokajamy 

jednocześnie potrzeby szkolne Patryka. Nie obejmują one jednak całości funkcjonowania Patryka 

jako ucznia i nie powodują zaspokojenia wszystkich potrzeb wynikających z tej roli. Zaspokajają 

potrzeby związane z nabywaniem umiejętności, ale procesy nauczania obejmują także inne aspekty, 

w zakresie, których rodzą się nowe potrzeby. 



Dostosowanie kart pracy

Nauczycielka1:  Taka potrzeba typowo szkolna to  karty  pracy z  jakich korzystamy przy pracy z  

Patrykiem. My nie możemy się Patryka zapytać i  liczyć na ustna odpowiedź.  Musimy więc dać  

Patrykowi szansę odpowiedzieć inaczej i w naszym przypadku bardzo dobrze sprawdzają się karty  

pracy z pytaniami zamkniętymi, spośród których Patryk wybiera jedną z odpowiedzi. 

Nauczycielka 2: Bariera w komunikacji jest tak duża, że bez zastosowania specjalnych środków  

niewielkie  byśmy miały  pole  do  popisu.  W trakcie  lekcji,  podczas  sprawdzianów, sporządzania  

notatek  czy  powtórek  Patryk  po  prostu  dostaje  gotowy  zestaw  odpowiedzi  i  wskazuje  ręką  

odpowiedź. To nie są tylko pytania ABC ale też łączenie definicji, wskazywania błędnej odpowiedzi  

i tego typu zadania. Możliwości w każdym bądź razie są całkiem spore i dają szanse obiektywnej  

oceny umiejętności Patryka.   

Rolą szkoły jest przekazywanie, ale także sprawdzanie wiedzy. Patryk nie mówiąc, mając 

motorykę  małą  zaburzoną  do  tego  stopnia,  że  uniemożliwia  samodzielne  pisanie  nie  miałby 

możliwości aktywnego uczestnictwa w lekcji bez zastosowania specjalnych środków. Ze względu 

na zaburzenia rozwoju mowy oraz zaburzenia funkcji motorycznych w przypadku Patryka możliwe 

byłoby  tylko  nauczanie  jednokierunkowe,  oparte  jedynie  na  jednostronnym  przekazywaniu 

informacji. Byłoby to dla niego mało atrakcyjne, nie wyzwalałoby aktywności, nie rozbudzałoby 

ciekawości poznawczej.   Występujące u Patryka niewielkie możliwości w zakresie posługiwania 

się mową czynną oraz zaburzenia funkcji ruchowych zrodziły potrzebę stworzenia odpowiedniego 

zaplecza technicznego wspierającego aktywne uczestnictwo Patryka w przyswajaniu omawianych 

na lekcjach treści, a także umożliwiające wykazanie się swoimi umiejętnościami. 

Patryk  jest  osobą  nieposługującą  się  mową  werbalną,  dlatego  też  nie  ma  możliwości 

dzielenia się swoją wiedzą (bądź też niewiedzą) w najprostszy i najczęściej wykorzystywany przez 

nauczycieli  sposób, po prostu mówiąc.  Możliwości i umiejętności  Patryka pozwalają jednak,  na 

pokazywanie na karcie odpowiedzi wybranej przez siebie opcji. Daje to możliwość poznania opinii 

Patryka przez zastosowanie pytań zamkniętych, które dają Patrykowi możliwość skomentowania 

otrzymywanych  na  bieżąco  informacji  i  udzielaniu  odpowiedzi  na  pytania,  co  jest  przecież 

nieodłącznym elementem procesu edukacji.

Patryk jest osobą pełnosprawną intelektualnie, świadomą siebie, własnych ograniczeń, ale 

także (a może nawet przede wszystkim) pewną swojej wiedzy i umiejętności, które najłatwiej jest 

mu wykazać właśnie w szkole. To jest dla Patryka sfera, w której jego życie jest najbliżej zbliżone 

do jego rówieśników. Pomimo różnic pomiędzy nauczaniem indywidualnym i  organizacją  toku 

nauczania Patryka  a  lekcjami  w szkole,  pomimo,  że  możliwości  motoryczne i  różnego rodzaju 



zaburzenia  towarzyszące  czterokończynowemu  porażeniu  tak  bardzo  odróżniają  Patryka  od 

każdego innego ucznia jego klasy, to jednak Patryka obowiązuje ten sam materiał, co wszystkich, 

on  także  musi  pisać  sprawdziany i  udowadniać  zdobytą  wiedzę.  Wszelkie  osiągnięcia  szkolne 

Patryka, każda dobra ocena jest dla Patryka źródłem nie tylko dumy ale także motywacji do dalszej, 

zawsze ciężkiej i wymagającej wysiłku nie tylko intelektualnego ale także fizycznego wysiłku.

Nauczycielka2: Szkoła dla Patryka to jest coś bardzo dużego. Zaspokajając jego potrzeby szkolne  

zaspokajamy też całą masę innych potrzeb. Przygotowując mu sprawdzian, w którym jest w stanie  

wykazać się swoja wiedzą, pozwalamy mu zaspokoić potrzebę sukcesu czy uznania. Patryk w szkole  

jest zwykłym uczniem i dlatego naszym zadaniem jest umożliwić mu zwykłe uczestnictwo w lekcji,  

na takich samych prawach, jakie mają jego rówieśnicy. Oczywiście nauczanie indywidualne ma  

zupełnie inna dynamikę niż to w klasie szkolnej, ale materiał obowiązuje Patryka ten sam. On też  

będzie z niego rozliczany na maturze.  Patryk to wszystko wie, dlatego szkoła jest dla niego tak  

ważna.  Pokazuje  tu,  że  chociaż  jest  inny  niż  jego  rówieśnicy,  to  dużo  potrafi  i jest  nie  mniej  

inteligentny niż inni. Jego osiągnięcia, bo już samo osiągniecie tego etapu edukacji z tak rozległymi  

zaburzeniami jest wyjątkiem na skalę krajową, sa dla mnie powodem do dumy. 

Terapeutka:  Źródłem sukcesów, poczucia wiary we własne siły,  jest  dla Patryka szkoła.  W jego  

wypowiedziach  podczas  wywiadów  Patryk  często  nawiązuje  do  szkoły,  jako  źródła  pozytywnej  

oceny  samego siebie.  Ostatnio  np.  poproszony o  charakterystykę  swojej  osoby jego  pierwszym  

stwierdzeniem było, że jest dobrym uczniem, jako jeden ze swoich sukcesów wymienił, to iż dobrze  

sobie radzi w szkole. Pamiętam też sytuację, gdy zapytany o największy sukces w życiu wskazał to,  

że dostał się do liceum.  

Powyższe wypowiedzi Patryka i osób z nim pracujących potwierdzają, że szkoła stanowi dla 

niego źródło poczucia własnej wartości, jest sferą gdzie może udowodnić innym, (ale też sobie), że 

tak duże ograniczenia fizyczne nie stoją na przeszkodzie rozwijaniu intelektu. Aby jednak szkoła 

spełniła  tę  funkcję,  aby motywowała  do  dalszej  pracy i  wpajała  w uczniów wysokie  poczucie 

własnej  wartości  musi  zaspokoić  jakże  ważną  dla  rozwoju  psychicznego  ucznia  (szczególnie 

niepełnosprawnego)  potrzebę,  jaką  jest  potrzeba  sukcesu.  Wskaźnikiem osiągnięcia  sukcesu  w 

szkole są oceny. Przy zaburzonym funkcjonowaniu motorycznym, uniemożliwiającym samodzielne 

udzielenie odpowiedzi pisemnej oraz braku możliwości udzielenia odpowiedzi ustnej (innej niż tak 

lub nie) powstała potrzeba dostosowania form sprawdzania wiedzy i umiejętności Patryka do jego 

możliwości.  

Dziecko nie będzie miało szansy osiągnąć sukcesu w postaci poprawnej odpowiedzi, jeśli 

nie damy mu szansy na udzielenie tej odpowiedzi. W przypadku Patryka, podczas sprawdzianów 

czy  podsumowań  lekcji  nauczycielki  dają  Patrykowi  szansę  na  wykazanie  się  wiedzą  i 

umiejętnościami  konstruując  zadania  zamknięte,  na  które  Patryk  udziela  odpowiedzi  poprzez 



pokazanie jej  dłonią.  Taka forma umożliwia wykonanie zadań polegających na: wyborze jednej 

bądź kilku z podanych odpowiedzi,  łączeniu definicji  i  ich opisów, uzupełnianie  tekstu jedną z 

możliwych odpowiedzi, wykreślanie odpowiedzi zbędnych bądź nieprawdziwych. Patryk na tego 

typu zadania może odpowiedzieć na trzy sposoby. Pierwszy z nich polega na pokazaniu odpowiedzi 

bezpośrednio na kartce. Wiąże się to z koniecznością odpowiedniego zapisu odpowiedzi na karcie:

Nauczycielka2:  Gdy dajemy Patrykowi do wyboru jedną z odpowiedzi umieszczonych na kartce  

należy pamiętać by pismo było odpowiednio duże nie tylko po to, aby Patryk mógł je dostrzec, ale  

także by mógł precyzyjnie wskazać tylko jedną odpowiedź. Gdy pismo będzie zbyt małe Patryk nie  

tylko go nie przeczyta, ale także nie będzie miał możliwości dokładnego wskazania na wybrana  

odpowiedź, gdyż wybierając jedną będzie pokazywał kilka odpowiedzi jednocześnie. Z jednej strony  

rodzi to frustrację, znam odpowiedź, pokazuję ją, ale nauczyciel nie potrafi tego dostrzec. Z drugiej  

taka sytuacja wpływa na spadek motywacji, po co w takiej sytuacji mam się starać? 

Nauczycielka1: Potrzeby związane z  odpowiednimi  kartami pracy nie  dotyczą tylko możliwości  

udzielenia odpowiedzi poprzez wskazanie jej ręką. Ważny jest też sposób, w jaki sporządzona jest  

karta. Dla Patryka litery muszą być powiększone, pytanie i odpowiedzi muszą być przejrzyste. Tak  

samo zresztą  jest  w  przypadku  notatek  z  lekcji.  Aby  Patryk  sam mógł  je  odczytać  muszą  być  

odpowiednio duże. 

Dostosowanie kart pracy i sposobu udzielania odpowiedzi jest czynnikiem niezbędnym do 

zaspokojenia  potrzeby  osiągnięcia  sukcesu.  Zależność  pomiędzy  ich  brakiem  i  normalnym 

funkcjonowaniem  ucznia  upoważnia  do  zaliczenia  ich  do  grupy  potrzeb  Patryka.  "Normalne" 

funkcjonowanie w szkole zakłada aktywne uczestnictwo (a  przynajmniej  możliwość aktywnego 

uczestnictwa) ucznia w lekcji oraz kontrolę jego umiejętności i zdobytej wiedzy, co w przypadku 

Patryka możliwe jest dzięki zastosowaniu specjalnych dostosowań w treści zadań oraz sposobach 

udzielania  odpowiedzi.  Bez  zastosowania  tych  środków  Patryk  nie  miałby  szansy  udzielić 

odpowiedzi, wykazać się zdobytą wiedzą, co doprowadziłoby by do tego, że jego funkcjonowanie 

w szkole  stałoby się  "nienormalne",  uniemożliwiłoby Patrykowi  rozwój.  Upoważnia  nas  to  do 

wliczenia dostosowanych do możliwości Patryka kart pracy i sposobów odpowiedzi na zawarte w 

nich pytania do potrzeb Patryka jako ucznia.

Odpowiednie stanowisko pracy

Nauczycielka2:  Z takich oczywistych potrzeb to wygodny fotel z blatem. Na blacie robimy  

praktycznie wszystko i  trudno byłoby sobie wyobrazić  jakieś  lepsze rozwiązanie.  Jak krzesło to  

oczywiście wiadomo, że musi być wygodne, z pasami, w końcu Patryk spędza na nim cały dzień. 

 



Patryk  jest  osobą  niepełnosprawną  ruchowo,  która  nie  osiągnęła  umiejętności 

samodzielnego  siedzenia,  co  rodzi  potrzebę  przygotowania  odpowiedniego  siedziska,  które 

jednocześnie będzie zabezpieczało prawidłowe ułożenie ciała i utrzymanie wyprostowanej postawy, 

ale też będzie umożliwiało wykonywanie przez Patryka określonych ruchów. Patryk większość dnia 

spędza  w  krześle,  dlatego  aby  dobrze  spełniało  swoja  funkcję  i  pomagało  Patrykowi  w 

funkcjonowaniu  musi  być  ono  wygodne,  bezpieczne,  powinno  stabilizować  postawę.  Krzesło 

Patryka zawiera także pasy, które chronią Patryka przed osuwaniem na boki bądź zsunięciem się z 

krzesła. Ważne jest również aby dawało możliwość zamontowania przy nim blatu, który stanowi 

główną przestrzeń  pracy Patryka.  Spełnia  on  następujące  wymogi:  jest  odpowiednio  duży,  aby 

można było na nim umieścić różnej wielkości karty pracy, tablicę literowa wszelkie inne pomoce 

wspierające komunikację bądź pracę na lekcji, daje możliwość podparcia na nim łokci, zabezpiecza 

pozycję tułowia oraz głowy.

Współpraca z nauczycielami przygotowanymi do pracy z uczniem z mózgowym porażeniem 

dziecięcym. 

Osoby  pracujące  z  dzieckiem  mają  kluczowe  znaczenie  dla  jego  funkcjonowania.  W 

przypadku dzieci z niepełnosprawnością ich rola wydaje się być jeszcze bardziej znacząca. Wymaga 

ona znalezienia odpowiedniego sposobu komunikacji z dzieckiem, dostosowania swoich działania 

tak,  aby  odpowiadały  potrzebom  i  możliwościom  dziecka,  niezbędne  są  też  pewne  cechy 

osobowości pozwalające na nawiązanie jak najlepszej relacji z dzieckiem oraz postawy twórczej 

niezbędnej przy komponowaniu przebiegu lekcji i prezentacji tematów.

Matka:  Patryk od pierwszej klasy szkoły podstawowej, aż do dzisiaj, mimo, iż jest uczniem szkoły  

normalnej, to lekcje miał prowadzone przez nauczycieli specjalizujących się w pracy z uczniem z  

mózgowym porażeniem dziecięcym. Szkoły zatrudniały specjalistów, którzy przychodzili do Patryka  

i  prowadzili  z  nim lekcje.  Innej  możliwości  tutaj  nie  ma.  Nauczyciel  do  tej  pory  uczący  tylko  

"zdrowe" dzieci nie wiedziałby jak się z Patrykiem komunikować, jak przekazywać treści, ale też, co  

może wymagać od Patryka i w jaki sposób to wyegzekwować.  

Nauczycielka1: W kwestii organizacji całego procesu edukacji tutaj są dwie takie główne potrzeby.  

Pierwsza  to  zapewnienie  Patrykowi  odpowiedniego  personelu  nauczycielskiego,  który  będzie  

potrafił pracować z Patrykiem. Nie ulega wątpliwości, ze Patryk ma nieco inne potrzeby niż inni  

uczniowie a nauczyciele bez specjalnego przygotowania niekoniecznie mogą zdawać sobie z tego  

sprawę bądź też niekoniecznie muszą mieć pomysł jak sobie z Patryka ograniczeniami poradzić.  



Patryk potrzebuje nauczyciela, który będzie potrafił przygotować odpowiednie pomoc dydaktyczne,  

zna  sposoby  porozumiewania  się,  w ogóle  będzie  znał  specyfikę  pracy  z  uczniem z mózgowym 

porażeniem  dziecięcym,  będzie  potrafił  go  odpowiednio  przygotować  do  lekcji  np.  poprzez  

sensomotorykę.   

   

Patryk  jest  uczniem  szkoły  masowej,  tak  więc  nauczyciele  w  niej  pracujący  nie  są 

przygotowani  do  pracy  z  uczniem  niepełnosprawnym,  szczególnie  wymagającym  tak  dużego 

wspomagania jak Patryk. Trudność dla potencjalnego nauczyciela może stanowić komunikacja z 

Patrykiem, tak mocno utrudniona przez zaburzenia rozwoju mowy,  uniemożliwiające Patrykowi 

werbalne porozumiewanie się, oraz zaburzenia motoryki, umożliwiającej kontakt za pomocą pisma. 

Dla nauczyciela bez specjalnego przygotowania oraz wiedzy na temat zaburzeń towarzyszących 

mózgowemu  porażeniu  dziecięcemu  niezrozumiałe  mogą  być  pewne  mechanizmy  zachowania 

Patryka.  

Poziom aktywność  i  funkcjonowanie  Patryka  w  danym dniu  uzależnione  jest  od  wielu 

czynników, na które on sam nie ma wpływu. Bywają dni, kiedy możliwości funkcji motorycznych i  

sensorycznych Patryka są obniżone, kiedy on sam wydaje się jakby ospały i nieobecny. Przyczyną 

takiego funkcjonowania może być np. pogoda, Patryk bardzo mocno reaguje na zmiany ciśnienia i 

zachwiania w warunkach atmosferycznych. Dla nauczyciela nieposiadającego wiedzy na temat tych 

mechanizmów trudne może być zrozumienie jak Patryk, który jednego dnia potrafi wykonać każde 

nawet  najtrudniejsze  zadania  oraz  zapamiętuje  duży  zasób  materiału  kolejnego  nie  potrafi  się 

włączyć w wykonywane zadania. 

Istotne  dla  funkcjonowania  Patryka  na  lekcji  ważne  jest  również  przygotowanie  rąk  i 

systemu zmysłowego do pracy, gdyż w dużej mierze na nich opiera się jego funkcjonowanie na 

zajęciach. Z tego względu każdą lekcję poprzedza masaż rąk oraz krótki trening sensomotoryczny, 

rozluźniający ręce i pobudzający do pracy zmysły Patryka. Nie jest to warunkiem koniecznym do 

dobrej pracy, ale ułatwia Patrykowi pracę, poprawia jego ogólne funkcjonowanie oraz przyśpiesza 

tempo pracy. Nauczyciel bez specjalnego przygotowania nie będzie potrafił przeprowadzić treningu 

tego typu.  

Konieczne  jest  również  zastosowanie  pewnych  dostosowań  wynikających  z zaburzeń 

postrzegania.  Nauczyciel  nieposiadający  wiedzy  na  temat  specyfiki  występujących  u  Patryka 

zaburzeń  nie  będzie  potrafił  tak  zmodyfikować  materiału,  aby  odpowiadał  on  możliwościom 

Patryka i umożliwił mu jak najpełniejszy udział w lekcji.   

Patryk  jest  uczniem  niezwykle  wymagającym.  Z  jednej  strony  jest  osobą  o wysokiej 

inteligencji  i  dużym  potencjale  intelektualnym,  a  z  drugiej  zaburzenia  motoryki,  percepcji 

wzrokowo-słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i rozwoju mowy utrudniają realizację jego 



potencjału. Rolą nauczyciela jest wspieranie rozwoju Patryka i umożliwienie mu funkcjonowania 

na  jak  najwyższym  poziomie.  Nauczyciele  szkoły  masowej,  do  jakiej  uczęszcza  Patryk, 

nieposiadający przygotowania do pracy z uczniem o tak dużych potrzebach, nie posiadają wiedzy o 

specjalnych  metodach  pracy,  czy sposobach  komunikacji,  z  uczniem z  mózgowym porażeniem 

dziecięcym. Z tych wszystkich względów, już od pierwszych lat  nauki  Patryka,  zaszła potrzeba 

zamiany nauczycieli pracujących w klasach, do jakich Patryk był zapisany, na osoby posiadające 

wiedzę niezbędną, do pracy z dzieckiem z uszkodzeniami mózgu i narządów ruchu. Wszystkie 

zajęcia lekcyjne odbywają się w domu Patryka, są prowadzone przez osoby posiadające wiedzę i  

doświadczenie w pracy z uczniem z mózgowym porażeniem dziecięcym, natomiast merytoryczną 

opiekę nad programem nauczania sprawują nauczyciele poszczególnych przedmiotów zatrudnieni 

w szkole, do której uczęszcza Patryk. 

Odpowiednia organizacja procesu nauczania

Matka: Patryk nie miałby takich sukcesów w szkole, gdyby nie wydłużony okres nauczania.  

Patryk  pracuje  inaczej,  wolniej  niż  jego  rówieśnicy.  Nie  dlatego,  że  wolniej  przychodzi  mu  

zrozumienie, ale dlatego, że zaburzenia ruchowe, wzrokowe zaburzona koordynacja wydłużają jego  

tempo  pracy.  Bez  wydłużonego  okresu  nauczania  nie  miałby  szansy  po  prostu  wyrobić  się  z  

materiałem. (...) W szkole podstawowej Patryk miał wydłużony czas trwania nauki o rok, tak samo  

w gimnazjum.  Teraz materiał jednej klasy omawia w dwa lata.

Patryk  ze  względu  na  swoje  ograniczenia  w  zakresie  percepcji  wzrokowej,  słuchowej, 

zaburzenia  motoryki,  które  wpływają  bezpośrednio  na  umiejętności  szkolne  nie  mógłby 

uczestniczyć w procesie edukacji w sposób efektywny i dający mu sukces, gdyby nie odpowiednia 

organizacja procesu nauczania. Wszelkie zajęcia lekcyjne odbywają się u Patryka w domu, gdzie 

ma  dostęp  do  komputera,  tablic  literowych,  komunikatorów.  Zajęcia  Patryka  prowadzą 

wykwalifikowane w zakresie pracy z uczniem z mózgowym porażeniem dziecięcym nauczycielki. 

Wydłużony został czas nauki Patryka, jeden rok szkolny Patryka odpowiada jednemu semestrowi, 

dzięki czemu zaburzenia wpływające na tempo pracy Patryka tylko utrudniają, a nie uniemożliwiają 

efektywne, na miarę jego możliwości uczestnictwo Patryka w procesie nauczania. 

Zaburzenia percepcji,  motoryki, mowy stanowią dla Patryka przeszkodę w realizacji jego 

wysokiego potencjału intelektualnego. Stwarza to potrzebę zastosowania środków wspierających 

najpełniejszy  rozwój  Patryka.  Od  najmłodszych  lat  Patryk  poddawany  jest  zabiegom 

usprawniającym,  które  umożliwiają  funkcjonowanie  na  wysokim  poziomie  także  w  szkole. 

Niwelując zaburzenia funkcji odpowiedzialnych za nabywanie umiejętności szkolnych zaspokajają 

także potrzeby Patryka jako ucznia. Nie wyczerpują jednak wszystkich potrzeb w tym zakresie. 



W procesie  edukacji  Patryka  wytworzyły  się  potrzeby  związane  z  dostosowaniem  pomocy 

dydaktycznych, sposobów komunikacji z nauczycielem, konstruowania sprawdzianów, co niesie za 

sobą potrzebę pracy z nauczycielami znającymi typikę zaburzeń współwystępujących w zespole 

mózgowego  porażenia  dziecięcego.  Dla  efektywnego  nauczania  ważne  są  również  potrzeby 

związane z  zapewnieniem Patrykowi odpowiedniego stanowiska pracy,  gwarantujące Patrykowi 

wygodę,  zabezpieczenie  pozycji  siedzącej,  oraz  umożliwiające  wykonywanie  odpowiednich 

ruchów.  

4.2 Potrzeby człowieka a ich zaspokajanie w przypadku Patryka

4.2.1 Potrzeby fizjologiczne

Patryk  nie  posiada  umiejętności  samodzielnego  przemieszczania  się,  spastyczność  rąk 

uniemożliwia manipulowanie przedmiotami, wykonywanie precyzyjnych ruchów. Uniemożliwia to 

Patrykowi wykonywanie jakichkolwiek czynności samoobsługowych i  pielęgnacyjnych. Sprawia 

to, że aby Patryk mógł zaspokoić jakąkolwiek z potrzeb biologicznych niezbędna do tego jest osoba 

trzecia, która wykona za Patryka określone przedmiotem potrzeby czynności. 

Matka:  Patryk  jest  osoba  o  specyficznych  potrzebach  wszelkich.  Dotyczy  też  to  potrzeb  

funkcjonalnych, wszystkich tych rzeczy, które stanowią o funkcjonowaniu człowieka. Patryk sam nie  

jest w stanie zrobić nic, musi być ktoś kto pomoże mu chociażby już we wstaniu z łózka. 

Terapeutka:  Patryk jest  w tym, tak jak i  w wielu innych względach całkowicie zależny od osób  

trzecich. Sam nie jest w stanie przemieścić się w miejsce, gdzie np. znajduje się coś do jedzenia, nie  

ma możliwości uchwycić pokarmu w rękę czy nawet dostarczyć go do buzi. Każdą inną potrzebę  

można opisać w ten sam sposób. Aby zaspokoić potrzebę snu w odpowiednich do tego warunkach,  

Patryk  potrzebuje  kogoś,  kto  przygotuje  posłanie,  doprowadzi  do  miejsca  spoczynku,  pomoże  

przenieść się z łóżka na materac. Aby zapewnić Patrykowi dostęp świeżego powietrza musi być  

ktoś, kto otworzy okno, by zapewnić odpowiednia temperaturę otoczenia ktoś musi odkręcić lub  

zakręcić grzejnik.

Do zaspokojenia  każdej  potrzeby niezbędna jest  osoba towarzysząca.  Nie znaczy to  jednak,  że 

Patryk  w  procesie  zaspokajania  potrzeb  fizjologicznych  jest  jedynie  biernym  przedmiotem 

oddziaływań innych. Może on sam czynnie uczestniczyć w zaspokajaniu swoich potrzeb nie tylko 

podczas finalnych etapów, czyli połykanie pokarmu czy spanie, ale także sam może być inicjatorem 

tego procesu, poprzez sygnalizowanie swoich potrzeb. Niewątpliwie tego typu uczestnictwo równie 

jest  utrudnione  ze  względu  na  zaburzenia  mowy,  które  utrudniają  ich  zakomunikowanie.  Ta 

przeszkoda  jest  usunięta  dzięki  zastosowaniu  alternatywnych  metod  komunikacji.  W  obu 



komunikatorach znajdują się plansze z kategoria potrzeby, za pomocą których Patryk może wyrazić 

którąś z nich.  Potrzeba jedzenia, picia mają swoje odrębna karty na której może wybrać rodzaj 

posiłku czy napoju. Ponadto komunikaty związane z potrzebami (jeść, pić, spać, jest mi zimno, 

gorąco, jestem zmęczony) umieszczone są także na blacie Patryka. 

Terapeutka: Oczywiście Patryk ma takie możliwości, ale raczej z nich nie korzysta. Nawet gdy jest  

mocno spragniony czeka, aż się go zapytamy i dopiero wtedy mówi, że chce pić. Po prostu chyba on  

sam nie dostrzega tego typu konieczności.  Otoczenie zawsze dbało  o to,  by zaspokoić  Patryka  

wszelkie  potrzeby,  zanim  staną  się  dla  niego  uciążliwe,  dlatego  nie  wykształciła  się  u  niego  

wewnętrzna potrzeba komunikowania o tym, czego potrzebuje. 

Patryk jest całkowicie zależny od osób postronnych w zaspokajaniu kazdej z potrzeb biologicznych. 

Zaburzenia  motoryki  uniemożliwiają  mu samodzielne  ich  zaspokojenie,  a  brak  wykształconego 

odruchu sygnalizowania potrzeby powoduje dodatkową zależność Patryka od otoczenia. 

4.2.2 Potrzeba bezpieczeństwa

Potrzeba  bezpieczeństwa  okazała  się  być  w  dzieciństwie  jedną  z najtrudniejszych  do 

zaspokojenia u badanego. 

Matka:  Patryk,  gdy  był  młodszy,  by  czuć  się  bezpiecznie  musiał  posiadać  pełną  kontrolę  nad  

otoczeniem.  Jego  poczuciu  bezpieczeństwa  zagrażały  wszelkie  zmiany  w  otoczeniu,  krzykiem  i  

płaczem próbował wymuszać na innych podporządkowanie się jego woli. Nie potrafił normalnie  

funkcjonować, gdy przedmioty w jego pokoju zmieniały swoje położenie: szklanka położona nie w  

tym miejscu, w którym powinna, piłka przełożona z parapetu na podłogę, kredka pozostawiona na  

biurku  powodowały  u  Patryka  krzyk,  płacz,  protesty.  Dodatkowo  swoim  płaczem  i  krzykiem  

próbował sobie podporządkować innych. Krzyczał, gdy ktoś usiadł na krześle innym niż on sobie  

tego życzył, pił nie z tego kubka, z którego powinien, domagał się od innych zsynchronizowania  

zegarków,  jeśli  zobaczył,  że  ich  wskazania  różnią  się  choćby  o  minutę.  Wypracowywał  pewne  

schematy  zachowań,  zwyczaje,  które  nie  mogły  ulec  zmianom gdyż  prowadziło  to  do  głośnych  

protestów. Nie zaczynał zajęć, jeśli wszystkie przedmioty w pokoju nie były ułożone według jego  

woli, nie pozwalał położyć się spać, jeśli widział, że jakiś przedmiot nie leżał na swoim miejscu.  

Wszystkie zachowania inne od tych, które Patryk uznał za słuszne powodowały głośne protesty a nie  

zastosowanie się do jego woli powodowało wręcz histerię. 

Zachowania  te  miały  służyć  zdobyciu  kontroli  nad  otoczeniem.  Nie  mogąc  samemu  zmieniać 

otoczenia podporządkowywał sobie innych by robili to za niego. Matka Patryka postanowiła z tym 

walczyć, nie ulegała presji płaczu, dzięki czemu udało mu się zapanować nad swoimi reakcjami. 



Jako  alternatywę  dla  nadmiernej  kontroli  otoczenia  wprowadziła  zasady,  których  uczył  się 

przestrzegać. To dało badanemu poczucie stałości, niezmienności, dało mu bezpieczeństwo. Dzisiaj 

Patryk nadal świetnie orientuje się w otoczeniu, wie co gdzie się znajduje ale wszelkie zmiany nie 

są dla niego problemem, nie ma dla niego znaczenia gdzie leży dany przedmiot, nie próbuje także 

kontrolować zachowań innych.

Matka:  Zapanować  nad  tym  było  bardzo  ciężko.  Nie  pomagali  też  inni,  którzy  widząc  tylko  

skrzywioną minę Patryka biegli gotowi wypełniać rozkazy. To co przeszliśmy razem z Patrykiem to  

była droga przez mękę. Wielogodzinny płacz, krzyk do późnych nawet godzin nocnych. Udało się,  

bo wprowadziłam jasne zasady, konsekwencję. Patryk chociaż na początku buntował się przeciwko,  

nim to po pewnym czasie odnalazł się wśród tychże zasad i to one wyznaczając mu normy dały  

oparcie potrzebne do zaspokojenia poczucia bezpieczeństwa. Wiedział, co może a czego nie, i czym  

grozi nieprzestrzeganie norm, dzięki czemu wiedział,  jakich reakcji  się spodziewać, na ile mógł  

sobie pozwolić. Dzisiaj Patryk nadal świetnie orientuje się w otoczeniu, wie co gdzie się znajduje,  

ale  wszelkie  zmiany nie  są dla niego problemem, nie  ma dla niego znaczenia  gdzie  leży  dany  

przedmiot, nie próbuje także kontrolować zachowań innych.  

Przypadek  Patryka  nie  jest  wyjątkowy,  tego  typu  zachowania  są  częste  u  dzieci 

z mózgowym porażeniem dziecięcym. Trudna jest sytuacja ich rodziców, którzy gotowi są zrobić 

wszystko, aby dziecku pomóc i dać mu szczęście, ale są nieświadomi, że tym dziecku szkodzą. 

Ulegają  presji  płaczu,  znajdują  rozwiązanie  dla  aktualnego  problemu  utrwalając  w  dziecku 

poczucie,  że  jest  to  sposób  na  osiągnięcie  celu.  Dziecko  widząc  skuteczność  płaczu,  krzyku 

korzysta  z  niego  w  coraz  częstszych  sytuacjach.  Staje  się  to  dla  niego  normalnym  sposobem 

reagowania,  przestaje  panować  na  d  swoimi  reakcjami,  emocjami.  W  przypadku  dzieci  z 

mózgowym  porażenie  dziecięcym  sytuacja  dziecka  jest  tym  trudniejsza,  że  krzyk  i  płacz  są 

jedynymi możliwymi środkami ekspresji, tylko w ten sposób znajdują ujście dla swoich emocji. 

Rodzice, nie będący specjalistami, nie tylko nie wiedzą jak reagować na napady złości, ale także nie 

dostrzegają konieczności zmiany nawyków dziecka. Tymczasem dziecko widząc, że krzyk i płacz 

są  środkiem  doskonale  egzekwującym  od  innych  spełnienie  własnej  woli,  korzysta  z  nich  w 

każdych możliwych sytuacjach:  w szkole,  podczas  ćwiczeń,  w miejscach publicznych.  Rodzice 

chcąc uniknąć scen i związanych z nimi nieprzyjemnych przeżyć rezygnują z uczestnictwa życiu 

społecznym.  Mocno  już  ograniczone  możliwości  zbierania  różnego  typu  doświadczeń  zostają 

ograniczone jeszcze bardziej. 

Zaburzenia percepcji i  komunikacji sprawiają,  że zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa u 

osób z mózgowym porażeniem dziecięcym jest trudne. Próby samodzielnego jej zaspokojenia przez 

dziecko  mogą  prowadzić  do  poważnych  zaburzeń  zachowania,  utratą  kontroli  nad  własnymi 

emocjami.  Chęć  nadmiernej  kontroli  nad  otoczeniem,  i  osobami  z  tego  otoczenia,  wpływają 



negatywnie  na  różne  sfery  życia  dziecka.  Tego  typu  zachowania  były  także  w  dzieciństwie 

udziałem badanego, udało mu się jednak zapanować nad otoczeniem, dzięki wsparciu matki, która 

jako podstawę jego poczucia bezpieczeństwa uczyniła system norm i zasad, jakie musiał nauczyć 

się akceptować i przestrzegać. Przykład Patryka jest tylko jednym z wielu. Kontrolowanie otoczenia 

poprzez krzyk i płacz są częstym sposobem zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa przez osoby z 

mózgowym  porażeniem  dziecięcym.  Sytuacji  tej  nie  poprawiają  rodzice,  którzy  nie  potrafią 

odpowiednio  zareagować na płacz  dziecka.  Korzystne  byłoby stworzenie  systemu wsparcia  dla 

rodzin  dzieci  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym,  w  którym  pod  opieką  psychologa 

znajdowałyby się nie tylko dzieci, ale także rodzice. Uzyskaliby oni od specjalisty wskazówki jak 

najlepiej pomóc własnemu dziecku, a także potwierdzenie, że to co robią, chociaż czasami łączy się 

z płaczem dziecka jest dla niego korzystne. 

4.2.3 Potrzeba miłości i przynależności

Przedmiotem  potrzeby  miłości  i  przynależności  są  stosunki  uczuciowe  z  innymi, 

przynależność do grupy społecznej. Człowiek jest istotą społeczną, funkcjonuje w społeczeństwie. 

Do prawidłowego rozwoju emocjonalnego potrzebuje zainteresowania i sympatii ze strony innych, 

a  także  sam  chce  nawiązać  kontakt  emocjonalny.  Łączy  się  to  z  przynależnością  do  grup 

społecznych.

Nauczycielka1: Myślę,  że  Patryk  nie  uważa  się  za  osobę  samotną  czy  odrzuconą,  nie  

odczuwa  w  zakresie  kontaktów  z  innymi  negatywnych  skutków  swojej  niepełnosprawności.  

Właściwie każda osoba wstępująca w środowisko Patryka z czasem staje się dla niego kimś więcej  

niż tylko nauczycielem czy terapeutą. Atmosfera pracy z Patrykiem, zajęcia u niego w domu, cechy  

charakteru Patryka, sprawiają że po prostu tak się dzieje, że jeżeli Patryk i ta druga osoba polubią  

się na tyle, by po pierwszych kontaktach kontynuować współprace to te stosunki zawsze stają się  

bliskie. 

Pierwszą grupą społeczną człowieka, do której należy od momentu narodzin jest rodzina. 

Patryk  nie  ma  rodzeństwa,  wychowywany jest  przez  dwoje  rodziców.  W tej  grupie  społecznej 

niewątpliwie otoczony jest miłością i akceptacją. 

Ważną grupę dla większości dzieci, młodzieży stanowią także koledzy z klasy. Patryk od 

samego  początku  swojej  edukacji  nauczany  jest  w  systemie  nauczania  indywidualnego,  lekcje 

odbywają się u niego w domu, co wyklucza go z życia szkoły, odseparowuje od kolegów z klasy. W 



klasach 1-6 szkoły podstawowej  Patryk  dwa razy w tygodniu uczęszczał  na zajęcia  do szkoły, 

celem umożliwienia mu kontaktów z rówieśnikami i poszerzenia liczby doświadczeń społecznych. 

Matka: W młodszych klasach Patryk był bardzo lubiany, dzieci chętnie się nim opiekowały.  

Ale dzieciaki dorastały, miały swoje problemy, całkiem obce dla Patryka i w pewnym momencie 

doszło jednak do sytuacji, kiedy koledzy przestali poświęcać mu swoją uwagę. Patryk stał wtedy na  

uboczu grupy, został przez nią odrzucony. Chcąc ustrzec go przed samotnością, podjęłam decyzję o  

rezygnacji z wizyt w szkole i od początku nauki w gimnazjum, Patryk przestał regularnie uczęszczać  

na lekcje ale brał udział w uroczystościach rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, uczestniczył  

w balu gimnazjalnym. 

Nie  oznacza  to,  że  w  przypadku  badanego,  szkoła  nie  zaspokaja  jego  potrzeby 

przynależności. Doszło do sytuacji, w której to nauczyciele częściowo przejęli rolę kolegów z klasy. 

Z każdą z  nauczycielek łączą badanego bliskie,  koleżeńskie relacje,  w wywiadach wymienia je 

wśród swoich  przyjaciół,  każdego roku uczestniczą  one  w urodzinach Patryka,  zwracają  się  do 

siebie nawzajem po imieniu, interesują się tym, co dzieje się w ich życiu.

Nauczycielka2: Patryk nie ma wielu przyjaciół w swojej grupie rówieśniczej ale właściwie każda  

osoba  z  którą  Patryk  rozpoczyna  pracę  staje  się  Patrykowi  bliska.  Nie  jest  to  absolutnie  nic  

wymuszonego,  po  prostu  jakoś  tak  się  dzieje,  że  w  stosunku  do  Patryka  trudno  jest  utrzymać  

dystans.  My  znamy  się  już  z  Patrykiem  kilka  lat,  dobrze  się  znaliśmy  zanim jeszcze  zostałam  

nauczycielką  Patryka,  ale  myślę,  że  nawet  gdybyśmy  od  początku  rozpoczęli  od  relacji  uczeń-

nauczyciel to i tak zostalibyśmy dobrymi kolegami jak ma to miejsce teraz. 

Terapeutka:  Na pewno potrzeba miłości jest  zaspokajana przez rodziców, którzy w stosunku do  

Patryka mają dużo ciepła, w pełni Patryka akceptują. Opiekun Patryka, Robert i cała jego rodzina  

zresztą, też są dla Patryka bliskimi ludźmi. Koleżanki Patryka, które spędzają z nim czas tutaj w  

domu i towarzyszą mu na spacerach. Myślę, że także z nauczycielkami Patryka łączy bliska relacja.  

Podczas wywiadów, czy też przygotowywania listy gości na imprezę, Patryk zawsze zalicza je do  

grona swoich przyjaciół. Zresztą z każdą z nich od dawna się znają i łączą ich ciepłe relacje. My  

także się z Patrykiem dobrze dogadujemy i rozumiemy. Oprócz terapii po prostu przyjaźnimy się ze  

sobą, spędzamy razem czas. Często rozmawiamy na naprawdę prywatne tematy a myślę, że gdyby 

Patryk nie traktował mnie jak kogoś bliskiego nie podejmowałby tych rozmów. Prawdę mówiąc  

nigdy  nie  odebrałam  od  Patryka  sygnału,  który  sugerowałby  mi,  że  Patryk  może  czuć  się  

osamotniony a wręcz przeciwnie często twierdził, iż cieszy się, że ma tak wielu przyjaciół.

Patryk  ma  przyjaciół  niewywodzących  się  bezpośrednio  ze  środowiska  szkolno-

terapeutycznego,  z którymi spędza czas wolny,  jeździ  na spacery,  bierze udział  w różnego typu 

imprezach, gra w gry, ogląda filmy i po prostu spędza czas tak, jak spędza się czas z przyjaciółmi. 



Oni także jednak włączają się w sferę oddziaływań terapeutycznych pomagając podczas odrabiania 

prac domowych, wykonują ćwiczenia sensomotoryczne, prowadzą trening komunikacji. 

Zaspokojenie potrzeby przynależności i kontaktów z innymi jest u Patryka utrudnione ze 

względu  na  brak  mowy werbalnej.  W przypadku  poznawania  nowych  osób  dochodzi  do  dość 

szczególnej  sytuacji.  Aby  nawiązać  z  badanym  bliskie  relacje,  konieczne  jest  przejście  swego 

rodzaju treningu sposobów komunikacji. Nie dotyczy on tylko sposobów wymagających pewnych 

umiejętności  specjalistycznych,  jak  posługiwanie  się  ruchem  wspomaganym  przy  użyciu 

komunikatorów bądź tablicy literowej, ale także łączy się ze zrozumieniem gestów, na których w 

dużym stopniu opiera się komunikacja Patryka. Aby nawiązać dobry kontakt warto nauczyć się co 

oznaczają gesty czy wskazywane przedmioty, poznać cały system komunikacji Patryka.

Matka:  Taka główną trudnością w zaspokajaniu potrzeby przynależności Patryka jest na pewno  

bariera komunikacyjna. Pierwsze kontakty z Patrykiem zawsze wiążą się z obecnością innej osoby,  

która wytłumaczy,  co oznacza dany gest, z czym dla Patryka wiąże się pokazany przedmiot. To  

wszystko jest oczywiste jak już się Patryka trochę zna, ale przy pierwszych kontaktach może być  

frustrujące dla obu stron. Patryk poznając kogoś nowego od razu chce mu o sobie opowiedzieć a  

ktoś nowy nie potrafiłby bez pomocy właściwie odczytać intencji Patryka.  

Wszystkie osoby z grona przyjaciół Patryka znają się, zachodzą miedzy nimi bliższe lub 

dalsze więzi koleżeńskie. Wokół Patryka utworzyła się mała społeczność, której centralna postacią 

jest sam Patryk. Obecnie z każdym z członków tej grupy łączą Patryka (wedle jego własnych słów) 

więzi  przyjacielskie.  Ta swoista społeczność jest  dla  Patryka źródłem poczucia bezpieczeństwa, 

wiary w siebie. Daje Patrykowi poczucie, że jest lubiany i szanowany nie tylko przez członków 

najbliższej rodziny, zaspokaja Patryka potrzebę miłości i przynależności.      

4.2.4 Potrzeby szacunku  

Potrzeba szacunku wiąże się z obrazem własnej osoby, pragnieniem osiągnięć, zaufaniem do 

własnych kompetencji oraz pozytywnym odbiorem własnej osoby przez innych. 

Najbardziej  podstawową  dla  pierwszej  grupy  potrzeb  jest  potrzeba  samoakceptacji.  Jej 

zaspokojenie  wiąże  się  z  wytworzeniem nie  tylko  pozytywnego  ale  także  realnego  wizerunku 

własnej osoby. Zbyt duże wymagania stawiane samemu sobie uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu, 

w efekcie osłabiają motywację, zaufanie do własnych kompetencji.  Dla Patryka zaakceptowanie 

siebie  wiąże się  z zaakceptowaniem swojej  niepełnosprawności,  swoich ograniczeń.  Jest  to tym 

trudniejsze,  że  Patryk  jest  w  pełni  sprawny  intelektualnie,  jest  świadomy  własnej  osoby  i 

odmienności. 



Terapeutka:  Czy Patryk siebie akceptuje? Wydaje mi się, że tak. Przynajmniej nie daje po sobie  

poznać, że jest inaczej. Gdyby tak nie było już dawno odechciałoby mu się ćwiczyć czy ze mną czy  

podczas rehabilitacji. Zarówno rehabilitacja jak i terapia są procesami żmudnymi, wymagającymi  

dużego  wysiłku  i  motywacji  do  pracy.  Każda  z aktywności  podjętych  w  ramach  terapii  bądź  

rehabilitacji  wymaga  najpierw  uznania  konieczności  podjęcia  tego  typu  działań.  Patryk  od  

najmłodszych lat  poddawany jest  zabiegom usprawniającym. W tym okresie zdarzały się okresy  

buntu i zniechęcenia,  ale mimo to Patryk ciągle znajduje w sobie chęć i  motywację do dalszej  

pracy. dla Patryka celem rehabilitacji nie jest redukcja zaburzeń ale utrzymanie obecnego poziomu  

funkcjonowania. Patryk ćwicząc nie robi tego po to, aby zacząć chodzić ale po to by nie dopuścić  

do  pogłębienia  się  zaburzeń.  W  takim  wypadku  uznanie  potrzeby  ćwiczeń  wymaga  dużej  

świadomości swojego stanu i przyznania, że w jego przypadku jest to konieczne.   

Nauczycielka2: W szkole Patryk na pewno siebie akceptuje, a nawet więcej, jest sobą zachwycony.  

Ale gdyby tak nie było, gdyby Patryk nie akceptował siebie takim, jaki jest, ze wszystkimi swoimi  

ograniczeniami, to nie mógłby funkcjonować w szkole z sukcesem. Tutaj nie liczy się zresztą tylko  

zaakceptowanie siebie, ale realna wizja własnej osoby. Stawiając sobie zbyt niskie wymagania nie  

wyobrażam sobie,  by  mógł  dotrzeć  aż  do maturalnej  klasy.  I  tak samo stawiając  zbyt  wysokie  

wymagania. Patryk potrzebuje sukcesu, to go napędza do pracy. Patryk ma duży potencjał, ale aby  

nauczanie łączyło się sukcesem musi uznać także swoje ograniczenia. Stawianie samemu sobie zbyt  

dużych wymagań prowadziłoby go do samych frustracji i porażek. 

Brak samoakceptacji,  wiary we własne siły,  może wpływać także na kontakty z innymi. 

Osoba nieakceptująca siebie będzie sądziła, że inni postrzegają ja równie źle, będzie wolała unikać 

innych osób. Patryk nie ma tego typu problemów, chętnie poznaje nowych ludzi, lubi uczestniczyć 

w  różnego  typu  spotkaniach  towarzyskich.  Patryk  nie  ma  także  problemu  z  akceptowaniem 

wizerunku  własnej  osoby,  wręcz  uwielbia  oglądać  własne  zdjęcia,  filmy  ze  swoim  udziałem. 

Niedawno zaczął także przywiązywać wagę do tego jak wygląda, w co jest ubrany, gdy wychodzi z 

domu.  

Osoba  badana  ma  pozytywny  wizerunek  własnej  osoby,  wierzy,  we  własne  siły 

a jednocześnie  jego  wizerunek  we  własnych  oczach  jest  realny,  Patryk  zdaje  sobie  sprawę  ze 

swoich ograniczeń. Potwierdzeniem niech będą dwie wypowiedzi Patryka, przytoczone przez jego 

terapeutkę: 

Mam dużo sukcesów. Dobrze radzę sobie w szkole,  ćwiczę,  dużo umiem. Dobrze radzę sobie z  

ograniczeniami, mam dużo barier, ale kiedy nie mogę czegoś zrobić nie wściekam się tylko robię to,  

co mogę. (Pytany o swój największy sukces)



Kiedy ja muszę z innymi rozmawiać a oni mnie nie rozumieją. (...) Chcę, żeby trochę więcej mnie  

rozumiano, ale nie jestem zły bo wiem, ze trudno mnie zrozumieć jak mówię (na pytanie co jest dla 

niego trudne)

Potrzeba szacunku łączy się także z pozytywnym wizerunkiem w oczach innych. Patryk jest 

w pełni akceptowany przez bliskie mu otoczenie i otrzymuje tego potwierdzenie słowami, rodzajem 

relacji, jakie się wytworzyły miedzy nim, a osobami należącymi do jego otoczenia.

Terapeutka: Nie mam wątpliwości, że wszystkie osoby pracujące z Patrykiem całkiem spontanicznie  

dbają o zaspokojenie Patryka potrzeby szacunku. Patryk po prostu otrzymuje należne pochwały za  

dobrą  pracę,  a  że  ta  u  Patryka  jest  na  poziomie  dziennym,  to  pochwały  też  są  na  poziomie  

dziennym. Patryk zresztą natychmiast „rośnie” jak słyszy pochwały i stara się jeszcze bardziej.

Nauczycielka1:  Nie bez znaczenia jest  też,  za co Patryk otrzymuje to  uznanie.  Nikt  Patryka za  

piękne oczy nie ma zamiaru chwalić, więc wie, że jeżeli otrzyma pochwałę, to tylko, dlatego, ze na  

nią zasłużył.  

Patryk tak samo jak akceptacji ze strony innych potrzebuje uznania od osób spoza kręgu bliskich 

przyjaciół  a  tego  typu  akceptacji  nie  otrzymuje.  Często  dochodzi  do  sytuacji  kiedy  Patryk 

traktowany jest jako ktoś głęboko upośledzony, kto żyje w swoim świecie i nie odbiera żadnych 

sygnałów z zewnątrz. 

Terapeutka:  Nie jest rzadką sytuacja, kiedy w towarzystwie Patryka, ludzie, zupełnie niezłośliwie,  

komentują, jaki to on jest biedny, nieszczęśliwy. Opierają się na pierwszym wrażeniu i dyskredytują  

Patryka, jako myślącą osobę. Nie dotyczy to tylko przypadkowych, spotkanych na ulicy osób. Osoby  

teoretycznie przygotowane na Patryka, którym wcześniej został on opisany, które wcześniej słyszały  

o jego zaburzeniach i sposobach komunikowania, kiedy przychodzi do spotkania twarzą w twarz są  

tak  przytłoczone  widokiem  Patryka,  siedzącego  w  wózku  z  cieknącą  śliną,  że  albo  udają,  że  

Patryka, i jego prób porozumienia się nie widzą, bądź też zwracają się do Patryka jak do małego  

dziecka. 

Nauczycielka2:  Zdarzyła mi się sytuacja (i to nie raz zresztą), kiedy w obecności Patryka różne  

osoby wyrażały wręcz zachwyt, dla trudu, jakiego się podjęłam i ciężkiej pracy, jaka muszę włożyć,  

by uczyć Patryka. Szkoda tylko, że żadna z tych osób nie zdobyła się na to,  by podobne słowa  

skierować do Patryka. 

Patryk pełen jest wiary we własne możliwości i chęci, aby pracować jeszcze lepiej, osiągnąć 

jeszcze więcej. Zdaje sobie sprawę, ze swoich dużych osiągnięć edukacyjnych i to jest czynnik 

bardzo mocno wpływający na pozytywny wizerunek Patryka we własnych oczach. Zajęcia szkolne 

dają Patrykowi szansę wykazać się swoimi możliwościami, wiedzą, dużą kompetencją w zakresie 

właściwie  każdego  z nauczanych  przedmiotów.  Wie  też,  iż  wykonał  grom pracy,  aby dojść  do 



punktu, w jakim znajduje się dzisiaj. Patryk uznaje także swoje ograniczenia, ale działają one na 

niego  mobilizująco.  Patryk  znajduje  uznanie  także  w  oczach  przyjaciół,  osób  z  nim 

współpracujących. Do pełnego zaspokojenia potrzeby szacunku brakuje jednak uznania ze strony 

osób spoza najbliższego otoczenia Patryka, które to przytłoczone pierwszym wrażeniem często nie 

potrafią dostrzec prawdziwej osobowości Patryka.

4.2.5 Potrzeba poznawcza 

Potrzeba poznawcza w dużej mierze opiera się na aktywności osoby, która uczestnicząc w 

coraz to nowszych doświadczeniach zdobywa wiedzę o otaczającym świecie. Wiedza ta dotyczy 

zjawisk  norm,  orientacji  w  praktycznych  aspektach  codziennego  funkcjonowania.  Zaburzenie 

percepcji,  niepełnosprawność  ruchowa  sprawiają,  że  zaspokojenie  potrzeby  poznawczej  w 

przypadku Patryka jest utrudnione.

Zaburzenia percepcji zakłócają poznawanie świata przez zmysły wzroku i słuchu, spastyczność rąk 

utrudnia manipulowanie przedmiotami. Niepełnoprawność ruchowa ogranicza liczbę doświadczeń 

w ogóle. Dla prawidłowego rozwoju potrzeby poznawczej duże znaczenie ma wczesne rozpoczęcie 

usprawniania  zaburzonych  funkcji.  Rozwój  percepcji  pozwala  na  dostęp  coraz  większej  ilości 

bodźców  stymulujących  ciekawość  poznawczą.  Duża  jest  także  rola  otoczenia,  które  powinno 

przekazywać  wiedzę,  tłumaczyć  świat,  ale  przede  wszystkim stwarzać  okazję  do  samodzielnej 

eksploracji środowiska.

Terapeutka: W zakresie potrzeby poznawczej jest na pewno dużo do zrobienia. Przede wszystkim to,  

zapewniając rehabilitację ruchową i terapię usprawniającą zaburzone funkcje już wpływamy na jej  

zaspokojenie. Inną rzeczą jest po prostu mała liczba doświadczeń jakie zbierają osoby z mózgowym  

porażeniem dziecięcym. Akurat w przypadku Patryka jest o tyle dobrze, że mama Patryka dba by,  

mógł  on  uczestniczyć  we  wszystkim  co  się  dzieje,  ale  niestety  nie  wszystkie  bariery  da  się  

przeskoczyć i pewne miejsca i doświadczenia będą cały czas dla Patryka nieodstępne.    

Nauczycielka1: Na pewno duża jest nasza rola, osób pracujących z Patrykiem w zaspokajaniu jego 

potrzeby poznawczej. Patryk nie ma dostępu do dużej ilości bodźców, dlatego to my, musimy mu je  

dostarczyć. Powinniśmy organizować Patrykowi różnego rodzaju doświadczenia, w których będzie  

poznawał rzeczywistość po prostu w toku działania. Choć pewnie można by zrobić więcej, to Patryk  

jest  na tyle aktywny, w swoich wyjściach, wycieczkach, że ma potrzebę poznawczą zaspokajana  

przynajmniej częściowo. Te nowe zbierane doświadczenia zapewne dodatkowo pobudzają potrzebę  

poznawczą jeszcze mocniej, więc myślę, że idzie to w dobrym kierunku. Patryk cały czas zbiera  

doświadczenia a także jest stale żądny nowych wrażeń. 



Osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym są tak samo ciekawe świata, potrzebują dostępu do 

informacji  równie  mocno  jak  każdy  inny,  jednak  mają  nieporównywalnie  mniej  okazji,  aby 

samodzielnie  tę  ciekawość  zaspokoić.  Ogranicza  je  nie  tylko  niepełnosprawność  ruchowa  czy 

zaburzenia percepcji, ale także zaburzenia rozwoju mowy, które uniemożliwiają zadawanie pytań, 

prowadzenie dyskusji.

Nauczycielka2: Na pewno wpływ na potrzebę poznawczą maja zaburzenia w komunikacji Patryka.  

Jest to dość dobrze widoczne podczas wycieczek, spacerów, kiedy komunikacja Patryka opiera się  

jedynie  na  gestach.  Dochodzi  wtedy  do  sytuacji,  kiedy  Patryk  pokazuje  na  coś,  chce  coś  

skomentować, może zapytać się o coś, ale my, osoby mu towarzyszące, nie potrafimy odgadnąć, o  

co Patrykowi chodziło. Tego typu sytuacje nie są wcale takie wyjątkowe, a zapewne wpływają na  

stopień  satysfakcji  z otrzymanych  informacji,  osłabiają  motywację  do  podejmowania  rób  

komentowania tego, co się widzi, osłabiają ciekawość poznawczą.  

Patryk włącza się do życia społecznego, uczestniczy w wycieczkach, seansach kinowych, 

teatralnych,  za  każdym  razem  zbierając  nowe  doświadczenia,  zdobywa  wiedzę  o  normach 

zachowania,  rozwija  swoje  zainteresowania,  poznaje  kulturę  własnego  narodu.  Jednocześnie 

podczas takich wypadów często dochodzi do sytuacji, kiedy Patryk chce o czymś porozmawiać, 

próbuje to w jakiś sposób pokazać lub powiedzieć,  ale osoby mu towarzyszące nie są w stanie 

odgadnąć komunikatu, a nie ma możliwości skorzystania z tablicy czy komputera, aby Patryk mógł 

to przeliterować. Niemożność dyskusji na temat oglądanych zjawisk czy doświadczanych przeżyć 

ogranicza możliwości zaspokojenia potrzeby poznawczej.

Na zaspokojenie potrzeby poznawczej Patryka duży wpływ ma prowadzona od drugiego 

roku życia terapia usprawniająca oraz aktywny tryb życia Patryka, który wykorzystuje każdą okazję 

do zbierania nowych doświadczeń. 

4.3  Potrzeby  najtrudniejsze  do  zaspokojenia  w świetle  wypowiedzi  badanych 

osób

Każdej  z  badanych  przeze  mnie  osób zadałam pytanie  o  to,  które  z  potrzeb  Patryka  są 

najtrudniejsze do zaspokojenia i dlaczego.

Matka:  Potrzeby Patryka są tak duże i tak dużo ich ciągle jest, że niemożliwie jest wskazanie tej  

jednej. Odwołując się do tego co było dawniej mogę stwierdzić, że na pewno sporo problemów  

sprawiła nam potrzeba bezpieczeństwa i związane z nią problemy emocjonalne. Nikomu, żadnemu  

rodzicowi nie życzę by musiał przechodzić przez to, co ja. Były to traumatyczne przejścia, słyszeć  

płacz swojego dziecka, jego wielogodzinne krzyki i świadomie na nie nie, reagować to było coś  



okropnego. Dzisiaj mam świadomość, że to było konieczne, ale te lata temu choć podświadomie  

czułam, że to jest niezbędne, że tak trzeba, to miewałam też chwile zwątpienia czy nie narażam  

Patryka i siebie na tego typu przeżycia na darmo. Dzisiaj po wielu latach doświadczeń z innymi 

dziećmi o podobnych zachowaniach wiem, ze to jedyna słuszna droga, jeśli nie chcemy, aby dziecko 

skończyło na środkach farmakologicznych, ale to mogę na pewno stwierdzić dopiero dzisiaj. Kiedy  

to  się  działo,  nie  miałam  tej  pewności.  Od  tamtej  pory  napotykaliśmy  różne  przeszkody,  przy  

zaspokajaniu potrzeb Patryka, ale żadne z nich nie odcisnęły się na mnie tak bardzo. 

W opinii matki najtrudniejszą zarówno dla niej i dla Patryka najtrudniejsza do zaspokojenia 

okazała się w dzieciństwie potrzeba bezpieczeństwa. W celu jej zaspokojenia, w nadmierny sposób 

próbował  kontrolować  otoczenie,  a  także  zachowania  innych  osób.  Powodowało  to  u  niego 

niemożność  zapanowania  nad  emocjami,  gdy  coś  działo  się  inaczej,  niż  sobie  tego  życzył. 

Niezaspokojona  potrzeba  bezpieczeństwa  uniemożliwiała  Patrykowi  normalne  funkcjonowanie, 

wpływała negatywnie na proces terapii i rehabilitacji, utrudniała funkcjonowanie w społeczeństwie. 

Matka  Patryka,  jako  przyczynę  tak  dużych  trudności  w zaspokojeniu  potrzeby bezpieczeństwa 

upatruje w niemożności poruszania się, działania.

Matka: Zapewne wynikało to po części z bezsilności. Patryk sam nie mógł zrobić nic, bez pomocy  

innych  osób  był  unieruchomiony,  więc  brakowało  mu  tego  bezpieczeństwa,  jakie  daje  choćby  

możliwość działania. Jeżeli czuję, że mogę coś zrobić, jestem bezpieczny. Jeśli wiem, że ode mnie  

nic nie zależy, jestem zagrożony. Dla Patryka takie zagrożenie usiało być stanem permanentnym,  

wymyślił,  więc  sobie,  że  jeżeli  jest  w stanie  zapanować nad przedmiotami  wokół  jest  w stanie  

zapanować też nad całą resztą. Kolejne osoby, które podporządkowywały się Patrykowi tylko to  

przekonanie w nim utwierdzały. 

Z kolei jedna z nauczycielek na moje pytanie nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi, gdyż 

według niej wskazanie najtrudniejszej do zaspokojenia potrzeby jest niemożliwe.

Nauczycielka2: Nie ma łatwych do zaspokojenia potrzeb. Dla kogoś z zaburzeniami Patryka każda  

potrzeba jest  trudna do zaspokojenia,  bo każda wymaga bardzo zindywidualizowanych działań.  

Tutaj  każde  jedno  działanie  musi  być  dostosowane  specjalnie  do  Patryka.  Czy  są  to  potrzeby  

szkolne czy każde inne, ich zaspokojenie wymaga dokładnej obserwacji i znajomości zachowań i  

sposobów działań Patryka. Musi być też pomysł jak taką potrzebę można zaspokoić.  

Opinie  dwóch  pozostałych  badanych  osób,  dotyczące  potrzeb  najtrudniejszych  do 

zaspokojenia omówię wspólnie, z racji bliskości prezentowanych na to zagadnienie poglądów. Obie 

stwierdziły, że najtrudniejsze do zaspokojenia są potrzeby związane z komunikacją. 

Nauczycielka1:  Najtrudniejsze jest chyba zaspokojenie potrzeby komunikacji. O ile kiedy Patryk  

znajduje się w domu, to te środki komunikacji są, to przy wyjściach Patryk zostaje tylko z gestami,  

które  choć  wypracowane  i  doskonale  znane  to,  mogą  służyć  w ograniczonym  zakresie,  dużo 



komunikatów Patryka trafia w próżnię z racji niemożności zrozumienia. Podczas lekcji to wygląda  

zupełnie inaczej, tam mamy wiele różnych sposobów porozumiewania i jeśli jeden zawiedzie po  

prostu próbujemy następnego, ale na zewnątrz takiej możliwości nie ma i przez to zaspokojenie tej  

potrzeby jest tak trudne. 

Terapeutka: Dla mnie jednoznacznie są to potrzeby związane z komunikacją. Pomimo zastosowania  

naprawdę solidnej ilości środków nadal nie udaje się w pełni zaspokoić potrzeb komunikacyjnych  

Patryka. Wynika to stąd,  że żaden z wspomagających komunikację środków nie daje Patrykowi  

szansy na w miarę szybką rozmowę. Owszem jeśli chcemy rozmowy powierzchownej, powiedzmy, że  

tutaj nie ma problemu. Zadajemy Patrykowi pytania, na które odpowiada tak i nie, i po problemie.  

Ale każda głębsza rozmowa wymaga już dużego wysiłku i poświecenia dłuższej ilości czasu. Patryk  

nie zawsze gdy chce nam o czymś opowiedzieć, chce od razu sięgać po tablicę, która raczej kojarzy  

się  ze  szkołą  i  zajęciami  niż  z  czasem wolnym.  Pomimo wielu  starań i dostosowań zaburzenia 

Patryka są tak duże, że na obecną chwilę w zasięgu możliwości Patryka brak jest sprzętu, który  

umożliwiłby mu płynne uczestnictwo w rozmowie.   

Trudności w zakresie zaspokojenia potrzeby komunikacji spowodowane są zaburzeniami w 

rozwoju  mowy,  które  uniemożliwiają  werbalne  porozumiewanie  się.  Dodatkowo  proces 

komunikacji  utrudniają  inne  zaburzenia towarzyszące mózgowemu porażeniu dziecięcemu takie 

jak:  spastyczność  rąk  i  zaburzenia  koordynacji  wzrokowo-ruchowej.  Powodują  one,  iż  środki 

stosowane w celu ułatwienia Patrykowi porozumiewania się, tylko w pewnym stopniu odpowiadają 

jego potrzebom w tym zakresie. 



Wnioski

Za podstawę do rozpoczęcia zaprezentowanych badań posłużyły mi postawione przeze mnie 

następujące problemy badawcze:

1. Jakie potrzeby, wynikające z zaburzeń towarzyszących mózgowemu porażeniu dziecięcemu 

występują u Patryka?

2. Jak osoby z otoczenia Patryka zaspokajają potrzeby powstałe wskutek porażenia?

3. Jak Patryk zaspokaja potrzeby, uznawane za podstawowe dla człowieka?

4. Które z potrzeb są najtrudniejsze do zaspokojenia w świetle wypowiedzi badanych osób?

Badania wykazały istnienie trzech grup potrzeb wynikających z zaburzeń towarzyszących 

porażeniu.  Pierwszą  z  nich  są  potrzeby  związane  z  podjęciem  działań,  mających  na  celu 

usprawnianie funkcji motorycznych. W przypadku Patryka zaspokajane one były poprzez udział w 

zajęciach  rehabilitacyjnych  prowadzonych  metodą  V.  Voyty,  B.  K.  Bobathów  oraz  ćwiczeń  w 

urządzeniu "Pająk". Obecnie potrzeba usprawniania ruchowego zaspokajana jest poprzez zajęcia 

rehabilitacyjne,  oparte  na  wybranych  elementach  metody  G.  Domana.  Dla  Patryka  podjęcie 

zabiegów  usprawniających  wiązało  się  z  rozwojem  zarówno  funkcji  motorycznych  jak 

i poznawczych.  Rezultaty  osiągnięte  dzięki  rehabilitacji  umożliwiły  rozwój  osobowości  i 

osiągniecie wysokiego poziomu funkcjonowania intelektualnego. 

Kolejną grupą potrzeb, jaka ujawniła się w trakcie badań, jest potrzeba usprawniania funkcji 

psychicznych.  Realizowana  jest  poprzez  zajęcia  terapeutyczne,  w których  zakres  wchodzą 

ćwiczenia rozwoju percepcji,  koordynacji systemów zmysłowych, komunikacji,  treningu emocji, 

usprawnianie  czynności  poznawczych.  U Patryka,  pomimo  osiągniętego  już  dużego  stopnia 

rozwoju intelektualnego, ciągle zachodzi potrzeba usprawniania zaburzonych funkcji, głównie w 

celu  podtrzymania  osiągniętego  poziomu  funkcjonowania.  Z  tego  względu,  program  jest  stale 

modyfikowany i odpowiada aktualnym potrzebom badanego.

Trzecią  grupę  potrzeb  będących  rezultatem  porażenia,  stanowią  potrzeby  Patryka  jako 

ucznia.  Zaburzenia  towarzyszące  porażeniu  są  tak  rozległe,  że  bez  zastosowania  specjalnych 

środków, niemożliwy byłby efektywny udział Patryka w procesie edukacji. Wśród potrzeb, jakie 

zaistniały na gruncie edukacyjnym, znalazły się te związane z funkcjonowaniem badanego podczas 

lekcji (dostosowane do potrzeb i możliwości karty pracy, odpowiednie stanowisko pracy) oraz te 

dotyczące organizacji całego procesu nauczania (współpraca z nauczycielkami przygotowanymi do 

pracy  z  uczniem  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym,  wydłużony  okres  nauki,  nauczanie 

indywidualne w domu).



Zaspokojenie  potrzeb  z  każdej  w  powyższych  grup,  jest  niezbędne  do  utrzymania 

wysokiego,  odpowiedniego  w  stosunku  do  możliwości  Patryka,  stopnia  funkcjonowania. 

Zabezpieczenie  potrzeb,  jakie  wystąpiły  w  wyniku  porażenia,  oddziałuje  na  każdą  sferę  jego 

funkcjonowania: stan emocjonalny, kontakty społeczne, styl i sposoby spędzania czasu wolnego, 

osiągnięcia szkolne.

Badania  pokazały  całkowitą  zależność  Patryka  od  innych  osób  w  zaspokajaniu  każdej 

potrzeby.  Zaburzenia  motoryczne,  spastyczność,  niewielkie  możliwości  komunikacji  werbalnej 

sprawiają,  że zarówno potrzeby wynikające z  mózgowego porażenia dziecięcego jak i  potrzeby 

właściwe dla  każdego człowieka,  muszą być  u Patryka zaspokajane przy udziale  osób trzecich, 

które dostarczą Patrykowi przedmiot zaspokajający potrzebę. 

Duża w tym jest rola matki, która szybko podjęła działania, mające na celu usprawnianie 

zaburzeń.  Konsultowała  się  ze  specjalistami,  poszukiwała  odpowiednich  sposobów  terapii  i 

rehabilitacji a podjęła się przygotowania programu terapii. W miarę rozwoju Patryka, zaspokojenie 

potrzeb  wymagało  udziału  coraz  większej  ilości  osób.  Były  to  nauczycielki,  które  musiały 

przygotowywać i dopasowywać pomoce dydaktyczne i sposób prowadzenia zajęć do możliwości 

ucznia,  a także osoby odpowiedzialne za organizację procesu nauczania,  które musiały dostrzec 

potrzebę zastosowania w przypadku badanego specjalnych środków i umożliwić ich wprowadzenie. 

Potrzeby  takie  jak:  fizjologiczne,  bezpieczeństwa,  miłości  i  przynależności,  szacunku  i 

poznawcza są u Patryka uzależnione od działań osób, z którymi przebywa i pracuje. To one dbają, 

aby  zabezpieczyć  zaspokojenie  potrzeb  biologicznych,  poprzez  wykonywanie  konkretnych 

zabiegów np. przygotowywanie posiłków, pomoc przy jedzeniu.  Pozostałe potrzeby z tej  grupy 

Patryk zaspokaja w procesie codziennych kontaktów, doświadczeń. Jest członkiem grupy, której to 

on sam jest centralną postacią. Do tej małej społeczności, jaka wytworzyła się wokół Patryka należą 

nauczycielki,  terapeuci,  jego przyjaciele.  Patryk,  swoją pracą i  osiągnięciami,  zyskuje szacunek 

w oczach innych, ale  także buduje w sobie pozytywny wizerunek własnej  osoby.  Wykorzystuje 

każdą szansę do zdobycia nowych doświadczeń, co zaspokaja jego potrzebę poznawczą.   

W swoich wypowiedziach, osoby badane wskazały potrzebę bezpieczeństwa i komunikacji, 

jako te najtrudniejsze do zaspokojenia. Pierwsza opinia pochodzi od matki Patryka i dotyczy okresu 

dzieciństwa,  kiedy  to  Patryk,  aby  zaspokoić  potrzebę  bezpieczeństwa,  w nadmierny  sposób 

próbował  kontrolować  otoczenie,  a  także  zachowania  innych  osób.  Powodowało  to  u  niego 

niemożność zapanowania nad emocjami, gdy coś działo się inaczej niż Patryk sobie tego życzył. 

Niezaspokojona  potrzeba  bezpieczeństwa  uniemożliwiała  Patrykowi  normalne  funkcjonowanie, 

wpływała negatywnie na proces terapii i rehabilitacji, utrudniała funkcjonowanie w społeczeństwie. 

Według badanych, trudna do zaspokojenia jest także potrzeba komunikacji. Liczne środki 

wykorzystywane przy próbach zaspokojenia tej potrzeby u Patryka zaspokajają ją tylko częściowo. 



Zawodzą w sytuacjach, gdy Patryk znajduje się poza domem, bądź gdy czuje potrzebę szybkiego 

podzielenie  się  z  innymi  swoimi  myślami.  W  tej  sytuacji  użycie  środków  wspierających 

komunikację jest zbyt długotrwałe i po prostu się nie sprawdza. 



Zakończenie

W swojej  pracy chciałam poruszyć  problematykę potrzeb  osoby z rozległymi  zespołami 

zaburzeń,  obejmującymi  różne  sfery funkcjonowania.  Świadomie  wybrałam przypadek Patryka, 

który dla mnie był pierwszym impulsem do uwierzenia w to, że zarówno w pracy nauczycielskiej 

jak  i  terapeutycznej  można  osiągnąć  wiele,  pod  warunkiem  pozytywnego  podejścia  do 

wychowanka, opartego na podmiotowej z nim relacji. 

Zespół  mózgowego  porażenia  dziecięcego  i  towarzyszące  mu  zaburzenia  w rozwoju 

ruchowym, percepcji wzrokowej, słuchowej oraz zaburzenia rozwoju mowy w znacznym stopniu 

utrudniają rozwój osobie nim dotkniętej.  Dotyczy to zwłaszcza cięższych postaci  porażenia,  do 

których  zalicza  się  także  obustronny  niedowład  połowiczny,  występujący  u  Patryka.  Nie 

przeszkodziło  to  mu  jednak  w  osiągnięciu  wysokiego  stopnia  funkcjonowania  intelektualnego, 

umożliwiającego mu naukę w jednym z lepszych gdyńskich liceów. 

Celem  mojej  pracy  było  pokazanie  przynajmniej  jednego  z  aspektów  funkcjonowania 

Patryka, który sprawił, że udało mu się osiągnąć tak wiele. Chciałam pokazać Patryka nie jako 

niepełnosprawnego, uwikłanego w skomplikowany system potrzeb, niemożliwych do zaspokojenia, 

ale jako szczęśliwego człowieka, który wykorzystuje wszelkie szanse, jakie otrzymuje od życia.

Niniejsza  praca  jest  także  próbą  charakterystyki  jednego  z  modeli  postępowania  w 

przypadku  osób  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym.  Omówiony  model  postuluje  wczesne 

rozpoczęcie  terapii,  rehabilitacji  oraz  poszukiwanie  odpowiednich  dla  jednostki  sposobów 

wspierania jego rozwoju. Sposoby zaspokajania każdej z omówionych powyżej potrzeb są ściśle 

związane  z  Patrykiem,  wynikają  z  jego  indywidualnych  uwarunkowań.  Pokazują,  że  zarówno 

procesie  wychowania  jak  i zaspokajania  potrzeb,  ważne  jest  jednostkowe  podejście,  szukanie 

rozwiązań  odpowiednich  choćby  tylko  dla  tej  jednej  osoby,  a  niebędących  zbiorem  działań 

dostosowanych do potrzeb wszystkich ludzi.

Rozważania na temat potrzeb Patryka nieodłącznie wiązały się z rozważaniami na temat 

potrzeb innych osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, jakie spotkałam podczas mojej pracy 

terapeutycznej. Szczególną moją uwagę zwrócił stosunek rodziców do potrzeb dziecka. Pobieżne 

obserwacje  pokazały,  że  w przypadku wielu  z nich,  dochodzi  do  sytuacji,  o  jakiej  wspominała 

matka Patryka, gdzie dziecko krzykiem i płaczem wymusza na innych realizację jego zachcianek. 

Dla części rodziców zachcianka równa się potrzebie dziecka i są oni gotowi zrobić wszystko, by ją 

zaspokoić.  Skłoniło  mnie  to  po  raz  kolejny  do  refleksji  nad  koniecznością  otoczenia  opieką 

psychologiczną nie tylko dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, jak ma to miejsce teraz, ale 

także ich rodziców, często zagubionych, niepotrafiących poradzić sobie z presją płaczu a przecież 

chcących dla dziecka jak najlepiej.  



Kolejna moja refleksja wiąże się z odbiorem przez innych pracy z osobami z mózgowym 

porażeniem dziecięcym. Nauczycielki, terapeuci, rehabilitanci traktowani są jak męczennicy, a ich 

praca  odbierana  jest,  jako  poświęcenie,  co  jest  całkowicie  niezgodne  z  opiniami  samych 

zainteresowanych.  Patryk jest  idealną osobą do współpracy,  niemalże zawsze chętny do pracy, 

ambitny, zawsze starający się wypaść jak najlepiej, nie tylko siebie motywuje swoja postawą, ale 

także i osoby z nim współpracujące. Smutne jest to, że dla wielu ludzi, wygląd przesłania wszystko 

inne,  i nie  potrafią  oni  dostrzec  bogatej  osobowości  Patryka,  któremu  choć  udało  się  pokonać 

ograniczenia fizyczne, nie udaje się pokonać barier powstałych w umysłach innych ludzi.


