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The article concerns the process o f early support for the development o f children with motor aphasia due to speech un
derdevelopment. The case study was devoted to a 7-year-old boy who struggles with the speech defect o f childhood 
aphasia on a daily basis. The first part o f the article concerns the methods used by educators, speech therapists, and 
psychologists in kindergarten and in the boy's family. The second part is devoted to the organization o f psychological and 
pedagogical help. Finally, the child's developmental progress achieved at the turn o f 2018-2021 is discussed on the ba
sis o f the boy's personal documents and his own research.
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Ludzie komunikujq si§ ze sobq na rozne sposoby -  werbalnie lub niewerbalnie. Posrod nas zyjq jednak osoby 
majqce trudnosci z rozumieniem mowy, tworzeniem wypowiedzi, nazywaniem lub stosowaniem slow w ich wlasciwym 
kontekscie. Powodem pojawiania si§ wymienionych problemow, jest cz^sto schorzenie nazywane niedoksztalceniem 
mowy o typie afazji. Badacze nieustannie probujq wytlumaczyc jej pochodzenie, a pedagodzy, logopedzi i inni specjalisci 
starajq si§ znalezc sposob na wsparcie dzieci dotkni^tych tym niedoksztalceniem. Dqzq oni do tego, aby dzieci 
z trudnosciami komunikacyjnymi mialy latwiejsze zycie, aby ich mowa czynna i bierna rozwijala si§, a tworzone przez nie 
zdania byly zrozumiale i poprawne gramatycznie. Badania zawarte w niniejszym artykule pochodzq z pracy licencjackiej 
autorstwa Karoliny Sasieli pt:. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niedoksztalceniem mowy o typie afazji 
motorycznej -  studium przypadku.

W  Polsce nierzadkim zjawiskiem jest wyst^powanie niedoksztalcenia mowy o typie afazji posrod dzieci. Badania 
przeprowadzone przez M. Smoczynskq [za: J. Kackielo -  Tomulewicz, L. Bockowski, 2018, s. 66] wskazujq na 
wyst^powanie tejze wady az u okolo 300 000 dzieci co stanowi ok 3-7% populacji [K. D^binska -  Gustaw, 2013, s. 32].

Wedlug J. Panasiuk [2013, s. 27], afazja jestslowem pochodzenia greckiego - fazis, czyli uklad funkcjonowania 
neurologicznego, ktory znajduje si§ w centralnym ukladzie nerwowym. Odpowiada on za komunikowanie si§ oraz 
rozumienie zdan. Z kolei przedrostek a- oznacza, ze dana funkcja jes t zniesiona. Zatem afazja oznacza doslownie 
niemego. Slownik pedagogikispecjalnej [M. Kupisiewicz, 2013, s. l3 ]  z kolei okresla afazja, jako zjawisko, kiedy czlowiek 
utracil umiej^tnosci komunikacyjne bqdz rozumienia wypowiedzi, pomimo ze uprzednio dobrze si§ nimi 
poslugiwal.Termin niedoksztalcenie mowy o typie afazji odnosi si§ do dzieci [Z. Kordyl, 1989, s. 42] i wskazuje na 
zaburzenia rozwoju mowy. Przyczyny wywolujqce niedoksztalcenie nie sq do konca znane.Stowarzyszenie Razem 
Rozkodujmy Afazja [https://www.rozkodujmyafazje.pl/czym-jest-afazja/; dost^p z dnia: 24.11.2020] wyklucza takie 
czynniki jak: porazenie mozgowe, niepelnosprawnosc intelektualna, zaburzenia rozwojowe czy niedosluch. Afazja 
dzieci^ca objawiasi^: brakiem mowy lub jej slabym rozwini^ciem, trudnosciami z jej rozumieniem oraz ograniczonym 
zasobem slownictwa [I. Jackowska, K. Komar, K. Swiqtkowska, 2017, 18-19]. Czasem wadzie mowy moze towarzyszyc: 
niedosluch, autyzm, uposledzenie intelektualne. Pierwsze niepokojqce symptomy mogq dostrzec rodzice lub pedagog, z 
koleidiagnozy niedoksztalcenia moze dokonac min.: neurolog, logopeda, psychiatra, psychologczy audiolog.

Celem niniejszego artykutu jestprzedstawienie procesu wczesnego wspomagania dziecka z afazjq. Zostana 
zaprezentowane zrodla regulujqce pomoc dzieciom z niedoksztalceniem mowy. Nast^pnie na podstawie studium 
przypadku 7- letniego Huberta, zostanie przedstawiony proces wspomagania i wsparcia dziecka. Oprocz specjalistycznej 
oceny post^pow dziecka, zostanq zaprezentowane takze wlasne badania w tym zakresie.

Sytuacja dzieci z niedoksztalceniem mowy zostala prawnie uregulowana, oznacza to mi^dzy innymi, ze mogq one 
zostac obj^te Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z 24 sierpnia 2017 r. Artykul 127 ust^p 5 Prawa Oswiatowego z dnia 14 grudnia 2016r wskazuje na placowki mogqce 
realizowac ten proces, a z kolei Rozporzqdzenie MEN z 2017 r. wymienia specjalistow mogqcych realizowac Wczesne 
Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD) w placowkach oswiatowych. Artykul 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawa Oswiatowego mowi, iz, aby dziecko zostalo obj^te WWRD wymagany jest dokument jakim jest Orzeczenie o 
potrzebie ksztafcenia specjalnego w ktorym, afazja dzieci^ca zostala przypisana do niepelnosprawnosci ruchowej 
[Artykul 127 ust. 10 z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949].

W  trakcie badan wykorzystano metod§ indywidualnego przypadku, ktora dotyczy 7 letniego Huberta posiadajqcego 
zdiagnozowane niedoksztalcenie mowy o typie afazji motorycznej. Chlopiec ucz^szcza do przedszkolnej grupy 
pi^ciolatkow, zostal dwukrotnie odroczony od spelniania obowiqzku szkolnego.Hubert zostal zdiagnozowany w 2018 r. 
majqc 4 lata. Wowczas wykazywal on trudnosci zwiqzane z nazywaniem rzeczy, rozumieniem mowy oraz jej 
opoznionym rozwojem. Trudnosci objawialy si§ w strefie spolecznej i komunikacyjnej dziecka. Chlopiec nie chcial 
ucz^szczac do przedszkola, izolowal si§ od grupy, cz^sto reagowal agresywnymi zachowaniami i placzem. Analiza 
Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Dziecka oraz Diagnozy Nozologicznej w kierunku 
Autyzmu/Zespotu Aspergera z 2018r. wskazaly na opozniony rozwoj mowy Huberta, trudnosci adaptacyjne i 
komunikacyjne a wiek rozwojowy zostal oceniony na 2 lata i 1 miesiqc, podczas gdy jego rzeczywisty wiek w tamtej 
chwili to 4 lata i 3 miesiqce. Terapia Huberta rozpocz^la si§ w 2018r. Przedszkole w ramach procesu wczesnego 
wspomagania rozwoju stosowalo wiele metod min. Metodq Ruchu Rozwijajqcego Weroniki Sherborneuczqcq Huberta 
wspoldzialania w grupie, Program Aktywnosci Ch. i M. Knillow stymulujqcyrozwoj ruchowy oraz uczqcy nawiqzywania 
relacji z terapeutq i grupq rowiesnicza czy elementy terapii Integracji Sensorycznej. Cwiczenia realizowane metodami 
terapii logopedycznej mialy na celu usprawnic narzqdy artykulacyjne chlopca, a takze byly wst^pem do nauki mowienia. 
Z koleiTrening Umiejqtnosci Spofecznychskupial si§ wokol takich rzeczy jak: radzenie sobie z emocjami, zwlaszcza
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negatywnymi oraz kszta^towame umiej§tnoSci wsp6^dzia^ania. Ponadto specjaNSci і rodzina oddziatywaN па сМорса 
elementami М е ^ у  Krakowskiej і jej technikami -  Symultaniczno-Sekwencyjnq Naukq Czytania, Symulacjq 
NaSladowania Mowy ze Wsparciem Gest6w Artykulacyjnych. Міаіу опе па сеіи popraw§ koncentracji і uwagi сМорса.

W  Orzeczeniu о Potrzebie Ksztafcenia Specjalnego z 2019г. zalecono о ^^с іе  сМорса р о то с^  psychologiczno- 
ре йад од ^п^ . Ustanowiono, 2е zaj§cia rewalidacyjne dotyczqce terapii logopedycznej realizowane w wymiarze 4 
spotkan ро 15 minut tygodniowo. Zaj§cia korekcyjno-kompensacyjne odbywajqce si§ 2 razy w tygodniu ро 15 minut. W  
гатас ії realizacji Wczesnego Wspomagania Rozwoju, НиЬеіІ od 2019 г. w  wymiarze 2 godzin tygodniowo odbywa 
r6wmez zaj§cia z psychologiem, terapeutq oraz rehabilitantem ruchowym. W  przedszkolu НиЬеіІ odbywa^ zaj§cia 
z logopedq, psychologiem oraz pedagogiem. Wszystkie wymienione zaj§cia realizowane w гатас ії WWR т іа іу  па сеіи 
utrwalanie rozumienia sytuacji spotecznej, а takZe motywowanie do podejmowania aktywnoSci werbalnej. Ponadto 
Сwiczone Ьу^у takie umiej§tnoSci jak: а п а ^а  і synteza wzrokowa oraz s^uchowa, spostrzegawczoSС, orientacja 
przestrzenna і kierunkowa, koordynacja wzrokowo-ruchowo-s^uchowa. Dziecko w гатас ії prywatnych zaj§С ucz§szczato 
do о Б гс^а  Мат Gadane specjalizujqcego si§ w р о го су  dzieciom z niedokszta^cemem mowy, gdzie realizowano 
dodatkowo zaj§cia logopedyczne oraz z Integracji Sensorycznej.

Stosowane metody pedagogiczne oraz logopedyczne w гатас ії WWR poprawity umiej§tnoSci komunikacyjne 
сМорса, radzenia sobie z е т о ф т і  oraz wsp6^dzia^ama w дгиріе. Usprawnity опе takze г ^ о ^ ^  dziecka, rozwm§ty 
umiej§tnoSci samoobs^ugowe, usprawmty паге̂у artykulacyjne. Zniwelowane zostaty r6wniez zachowania 
п іеро2^апе. Stosowane metody nauczyty сМорса czytaC dzi§ki р о ї^ е п іи  ilustracji sylaby z jej dZwi§kiem, 
kszta^towaty jego и т ^ ^ п о Б с і poznawcze і dojrza^osC е то ^о п а Іп ^  роігееЬп^ do podj§cia edukacji wczesnoszkolnej. 
Dziecko ch^tniej апда2и|е si§ w дгиріе przedszkolnej, aktywnie uczestniczy w zaj^ciach przedszkolnych, jest weselsze.

Diagnoza GotowoSci Szkolnej і Іп ^о гта ф  dotyczqca ге а ^ а ^ і Wczesnego Wspomagania Rozwoju сМорса z 2021 г. 
wykazaty liczne Ьга^ rozwojowe w strefie fizycznej, е т о ф п а ^  і spotecznej а takze w umiej^tnosciach 
komunikacyjnych і jednoznacznie wykaza^a brak gotowosci НиЬеіІа do podj§cia obowiqzku szkolnego.Zalecana jest 
dalsza terapia specjalistyczna dotyczqca rozwijania funkcji poznawczych, spo^eczno-emocjonalnych і komunikacyjnych, 
kt6ra pozwoli сМорси па nadrobienie brak6w rozwojowych oraz rozpocz§cie edukacji w 1 klasie szkoty 
podstawowej.Pomimo dokonanych post§p6w, wykazano braki rozwojowe w wielu sferach 2усіа сМорса oraz 
podtrzyma^a оріпі§ dotyczq odroczenia сМорса od obowiqzku szkolnego.

W  trakcie badan w^asnych, аЬу przeanalizowaC post§py, Й6ге poczyni^ сМоріес wykorzystanoAFA-SKALjko  
narz§dzie badawcze utworzone przez А. РаІисІї, Е. Drewmak-Wotosz і L. Mikosz§. G^6wnym се іе т  badania jest 
diagnoza opisowa г ^ с а  zastosowanie w terapii dzieci afatycznych і zebranie г^ е г іа іи  ро^еЬпедо do dokonania 
analizy zdolnosci j^zykowych [А. РаІисІї, Е. Drewniak -  Wotosz, L. Mikosza, 2005, s. 21]. Badanie sk^ada si§ z 9 рг6Ь а 
kazda dotyczy іппедо aspektu -  rozumienia, powtarzania, nazywania itd. Za р о то с^  narz§dzia sprawdzono rozw6j 
mowy НиЬеіІа w dziedzinach takich jak: reakcje werbalne і niewerbalne, rozumienie, раті^С  s^uchowa bezposrednia, 
powtarzanie, nazywanie і mowa.

Badanie reakcji werbalnych і niewerbalnych wykazato, і2 НиЬеіІ z ^atwosciq potrafi nasladowaС czynnosci w 
szczeg6lnosci te znane т и  z 2усіа codziennego. Ponadto potrafi poprawnie odtworzyС dZwi§ki і sylaby, сМоріес с іі^п іе  
nawiqza^ kontakt z badajqcq, а zabawa z пщ sprawi^a т и  duzq radoSС.

Na poziomie гс^итіеп іа  pojedynczych s^6w -  nazw przedmiot6w і zjawisk сМоріес ро^аШ poprawnie wskazaС 
rzeczowniki podane przez badajqcq. Рг6Ьа z ісії nazywaniem pokaza^a niewielkie braki w zasobie stowmctwa. Niekt6re z 
wyraz6w, zostaty zniekszta^cone bqdZ powiedziane w mowie swoistej сМорса, пр.,

Auto -  samo6d
Zegar -  Ш tak.
СМоріес т а  trudnoSci z nazywaniem czasownik6w, przys^6wk6w і liczebnik6w. W  рг6Ьіе dotyczqcej nazewnictwa 

barw піе Ьуіо pewnoSci czy trudnoSci wynikajq z tego, і2 dziecko піе zna kolor6w czy ту їі je  с е ^ о .  Przy ротосу 
ujednolicen руїап НиЬеіІ poprawnie nazywa^ przymiotniki, zaimki і І ^ е Ь ^ ^ .

Podczas badania zbiorczego сМоріес І ^ у і  wspomnienia z okreSlonymi zjawiskami natomiast піе ро^аШ okreSliС 
stosunku czasowo-przestrzennego, gdyz піе гс^и т іа і poj§С „blisko” і „daleko”. Podobna sytuacja т іа іа  miejsca w рг6Ьіе 
dotyczqcej rozumienia kolor6w, kt6ra zosta^a w znacznym stopniu meprawidtowo wykonana. НиЬеіІ w ргоЬасІї 
dotyczqcych wykonywania роІесеп poprawnie je realizowa^ jednak badajqca musia^a naprowadzaС сМорса kilkukrotnie. 
Najwi§kszq trudnoSС sprawito dziecku rozumienie mowy czynnej. СМоріес піе rozumia^ піеЙ6гусІі руїап, zdarza^o si^, 
±е kilka z п іс і musia^o zostaС zmodyfikowanych bqdZ badajqcy naprowadza^ dziecko па poprawnq odpowiedZ.

W  badaniu рат і^с і s^uchowej bezpoSredniejwykazano, ±е dziecko posiada trudnoSci z zapami^tywaniem sylab, су^-, 
liczb, а takze s^6w і ісіі znaczen.

Powtarzanie samog^osek піе stanowi^o dla сМорса problem6w w przeciwienstwie do sp6^g^osek, kt6re cz§sto ту І іі 
ІиЬ zniekszta^ca^. Nie гс^г62піа sp6^g^osek takich jak: р і Ь oraz t і d -  m6wi Ьот zamiast dom. Czasem zamiast сюсіи 
m6wi^siosiu. Wi§kszoSС wyraz6w w jego wymowie jest zabu^ona, zast^puje niekt6re litery gtoskq і ,  со jest widoczne па 
przyk^adzie s^owa telefon. СМоріес г ^ і  tehehon ІиЬ telehohon. W  wyrazach zawierajqcych w Srodku g^osk^ І НиЬеіІ 
zamienia jq  па І, podobnie jak  przy wypowiadaniu wyrazu waga -  m6wi faha. Dziecko піе s^yszy w wymowie го±пісу 
pomi^dzy S і С, г ^ і  poprawnie dwie samog^oski obok siebie, jednak піе jest w  stanie powt6rzy sylab dt і pt gdyz jednq z 
п іс і ротіпіе.

Podczas badania polegajqcego па opisaniu sytuacji umieszczonej па obrazkach то±па  wysnuС wniosek, і± ро 
naprowadzeniu па poprawnq odpowiedZ bqdZ zmodyfikowaniu pytania dziecko opowie, со si§ dzieje па obrazkach. 
НиЬеіІ піе ро^аА jednak skonstruowaС samodzielnie d^uzszej wypowiedzi апі odpowiedzieС па zadane т и  pytania. 
Wypowiada si^ kr6tkimi, kilkuwyrazowymi zdaniami. W  swoich kr6tkich wypowiedziach cz^sto zniekszta^ca wyrazy bqdZ 
uzywa swoistej, а w п і е ^ ^ с і  sytuacjach beІkotliwej mowy niezrozumia^ej dla otoczenia. СМоріес kojarzy nazwy 
miejsc, lecz tylko т и  bliskich -  te, kt6re zna, z ^оІеі miejsca, w kt6rych rzadko bywa піе do konca kojarzy. СМоріес m6wi 
takze wiele s^6w uzywajqc j^zyka angielskiego, пр. по, оК іе Ір  itp.

Podsumowujqc, badanie wykaza^o pewne braki j^zykowe wynikajqce z nieumiej^tnoSci nazywania rzeczy і kolor6w, 
utrudniajq опе Hubertowi nawiqzywanie kontakt6w oraz codzienne funkcjonowanie. Z powodu trudnoSci w  stworzeniu

252



СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ: ПЕРСПЕКТИВИ І ЗДОБУТКИ

dluzszej wypowiedzi chlopiec nie moze wypowiedziec tego co mysli i co potrzebuje. Znieksztalcone wyrazy oraz swoista 
mowa powodujq, ze osoby postronne majq trudnosci z jego rozumieniem co dodatkowo frustruje dziecko. Chlopiec 
tworzy proste zdania, choc niepoprawne gramatycznie, czçsto 2-3 wyrazowe, czçsto wspiera siç gestykulacjq.

Proces wczesnego wspomagania rozwoju Huberta opieral siç nie tylko na pracy w placôwkach oswiatowych, lecz 
rôwniez na cwiczeniach realizowanych w rodzinie. Obejmowal wiele aspektôw min. Stosowane metody, liczne terapie ze 
specjalistami (pedagog, logopeda, psycholog, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a takze prywatne 
cwiczenia w osrodku Mam gadane. Pomimo ogromnych staran zarôwno terapeutôw jak i rodzicôw a w szczegôlnosci 
samego chlopca poczynione przez niego postçpy wciqz nie sq wystarczajqce, aby rozpoczqc naukç w szkole 
podstawowej. Wynika to ze zbyt pôzno postawionej diagnozy niedoksztalcenia mowy o typie afazji.

Posrôd nas zyje wiele dzieci z niedoksztalcenia mowy o typie afazji i czçsto nie zdajemy sobie z tego sprawy. Mimo 
zaobserwowanych pewnych problemôw u dziecka - pedagodzy nie sq w staniesamodzielnie pomôc dzieciom z afazjq 
dzieciçcq we wczesnym wspomaganiu. Istotnym jest wiçc scisla wspôlpraca pomiçdzy specjalistami jak i rôwniez 
rodzinq dziecka. Istotnym jest, aby oddzialywac na dziecko odpowiednimi metodami i formami pracy dobranymi do 
indywidualnych potrzeb dziecka. Nalezy uwrazliwiac pedagogôw na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z 
niedoksztalceniem mowy. Potrzebne sq zmiany w systemie wsparcia dzieci afatycznych,aby lepiej byla zorganizowana 
pomoc i wczesna diagnoza oraz terapia zaburzen afatycznych.
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