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The article presents the specificity of Asperger's syndrome. The focus was on the second stage of education in the con
text of the failure of a child with Asperger's syndrome. Research on this topic was presented. The article ends with a 
summary and recommendations for teachers.
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Wprowadzenie. Wielu badaczy podejmuje prôbç okreslenia terminu calosciowe zaburzenia rozwojowe. Zdaniem 
Iwony Chrzanowskiej [2015, s. 465] „catosciowe zaburzenia rozwojowe to kategoria diagnostyczna obejmujqca 
zaburzenia rozpoczynajqce siç dziecinstwie, charakteryzujqce siç jakosciowymi odchyleniami od normy w zakresie 
interakcji spotecznych i wzorôw komunikacji oraz ograniczonym i stereotypowym repertuarem zainteresowan i 
aktywnosci”. Jednym z calosciowych zaburzen rozwojowych jest zespôl Aspergera. W  ponizszym artykule omôwiony 
zostanie najmniej poruszany przez badaczy zespôl Aspergera w kontekscie do niepowodzen dziecka z zespotem 
Aspergera przechodzqcego na II etap edukacyjny.

Specyfika zespotu Aspergera. Na wstçpie warto przyblizyc pojçcie- zespôl Aspergera. Claire Grand [2012, s. 16] 
podkresla, ze zespôl Aspergera to zaburzenie neurologiczne nalezqce do autyzmu, spowodowane nieprawidlowym 
funkcjonowaniem môzgu.Christine PreiBmann [za: Karpinska 2020, s. 14-15] pisze, ze zaburzenie zaobserwowano w 
latach 40. XX wieku podczas badan prowadzonych przez dwôch naukowcôw Leo Kannera i Hansa Aspergera. Badania 
dotyczyly zaburzen zwiqzanych z wiekiem dzieciçcym. L. Kanner udowodnil, iz jego pacjenci przejawiali oznaki 
uwiçzienia we wlasnym ciele i byli w znacznym stopniu opôznieni umyslowo. Z kolei drugi badacz H. Asperger ukazal 
swoich badanych jako osoby posiadajqce wyjqtkowe zainteresowania, nie wykazujqce opôznien w rozwoju mowy z 
minimalnymi przejawami autystycznymi. Badania H. Aspergera zyskaly uznanie znacznie pôzniej w porôwnaniu do 
badan L. Kannera, stalo siç to za zaslugq Lorny Wing, ktôra w swojej pracy potwierdzila badania H. Aspergera 
(PreiBmann, za: Karpinska 2020, s. 14- 15).

W  1983 roku L. Wing opisala kliniczne cechy zespolu Aspergera, sq to [Attwood, za: Borkowska 2010, s. 13]:
•  Brak empatii;
•  Naiwny, niedostosowany do danej sytuacji, jednostronny typ reakcji;
•  Pedantyczna, repetytywna mowa;
• Bardzo uboga, komunikacja niewerbalna;
•  Glçbokie zainteresowanie wybranymi tematami;
•  Dziwaczna postura, niezdarna, zle skoordynowana motoryka;
Przechodzqc do diagnozy zespolu Aspergera, jak  pisze Malgorzata Lis [2018, s. 181, 182] „... w  odniesieniu do 

zespolu Aspergera mamy obecnie dwie klasyfikacje: ICD-10 (obowiqzujqcq w Polsce, rôznicujqcq zaburzenia) oraz 
DSM-V (klasyfikacja Amerykanskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lqczqca zaburzenia, wprowadzajqca jednq 
kategoriç- ASD)”.

Kryteria diagnostyczne zespolu Aspergera (F84.5) wedlug ICD-10: [Attwood, za: Borkowska 2010, s. 16, 17]:
A. Brak opôznienia w rozwoju mowy i funkcji poznawczych:

• Uzywanie przez dziecko pojedynczych slôw przed ukonczeniem drugiego roku zycia. Nastçpnie
wypowiadanie siç komunikatywnymi zdaniami przed ukonczeniem trzeciego roku zycia.

• Zainteresowanie otoczeniem, umiejçtnosci praktyczne oraz zachowania adaptacyjne zgodne z
normami rozwojowymi w trzech pierwszych latach zycia.

• Wyjqtkowe umiejçtnosci , bardzo czçsto zwiqzane z nadmiernym zainteresowaniem jakims tematem
(nie konieczne do postawienia diagnozy).

B. Minimum dwie z nizej przedstawionych trudnosci w  relacjach spolecznych:
• Zaburzona mimika, kontakt wzrokowy, postawa ciala czy gestykulacja.
• Trudnosci w nawiqzywaniu prawidlowych relacji z rôwiesnikami.
• Nieodpowiednie reakcje na sytuacje spoleczne, nierzadko slaba integracja zachowan emocjonalnych,

spolecznych, umiejçtnosci komunikacji, brak empatii.
•  Brak potrzeby posiadania wspôlnych zainteresowan, osiqgniçc. Niechçc do wspôlnej zabawy z innymi.

C. Przynajmniej jedno z ponizszych zachowan:
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•  Ograniczone i stereotypowe zainteresowania, odtwarzanie niepraktycznych czynnosci i rytuaiôw.
•  Ciqgle powtarzajqce siç ruchy np. trzepotanie rçkami, palcami, ruchy caiego data.
•  Zaciekawienie elementami materiaiôw, czçsciami przedmiotôw.

D. Brak diagnostyki innych zaburzen rozwojowych, zaburzenia schizotypowego, schizofrenii prostej,
anankastycznego zaburzenia osobowosci, obsesyjno- kompulsywnego, reaktywnego utrudnienia
nawiqzywania relacji spoiecznych w dziecinstwie lub przesadnej iatwosci w nawiqzywaniu tych kontaktôw.

Warto zwrôcic uwagç na etiologiç zespoiu Aspergera, jak twierdzi Christopher Gillberg [za: Szafranska 2011, s. 288] 
„do tej pory nie udaio siç badaczom ustalic jednoznacznie etiologii tego zaburzenia. Jako przyczyny, wymienione sq 
czynniki genetyczne i uszkodzenia osrodkowego ukiadu nerwowego we wczesnym okresie zycia. Na znaczqcq rolç 
czynnikôw genetycznych wskazuje fakt, ze u blizniqt monozygotycznych zgodnosc wystçpowania zespoiu Aspergera jest 
znacznie wiçksza niz u blizniqt dwujajowych”. Patrick Lemer i Bernard Romland [za: Kozdron 2015, s. 14, 15] sqdzq, iz 
czynnikami, ktôre powodujq pojawienie siç zaburzen ze spektrum autyzmu sq m. in.:

•  Uraz okoioporodowy,
• Nieodwracalne infekcje ucha, zatok,
•  Zakazenia paciorkowcami,
•  Diugotrwaie gorqczki o nieznanym podiozu,
•  Problemy z oddychaniem,
•  Przediuzone lub mocne reakcje poszczepienne,
•  Zakazenie drozdzakowi,
•  Wrazliwosc na srodki chemiczne,
•  Pogorszenie stopnia funkcjonowania po spozyciu ulepszaczy zywnosci,

Izabela Chojnicka i Rafai Pioski [za: Lis 2018, s. 182] dowodzq, izzaburzenia ze spektrum autyzmu stanowiq 
powazny problem obecnego spoieczenstwa. W  Stanach Zjednoczonych diagnoza zespoiu Aspergera odnosi siç do 1 na 
110 dzieci. Autorzy przyjmujqc zachodnie wspôiczynniki (1 dziecko na 110 cierpi na ASD, natomiast 1,68 dziecka na 
1000 cierpi na autyzm dzieciçcy) oraz uwzglçdniajqc liczbç ludnosci w  Polsce, oszacowali, ze mamy 347 000 osôb z 
ASD oraz 64 000 osôb z autyzmem dzieciçcym. Powyzsi autorzy, zakiadajq, iz co roku w Polsce przychodzi na swiat 
okoio 4 000 dzieci, u ktôrych w przysziosci rozwinq siç cechy ASD, co przy liczbie 180 tysiçcy urodzen rocznie daje 
wynik 2,22% ogôiu. Przedstawione dane, wskazujq, ze nie nalezy pomijac problemu, tym bardziej, iz zespôi Aspergera 
jest rzadziej rozpoznawany i diagnozowany, choc wystçpuje czçsciej niz autyzm (Chojnicka, Pioski, za: Lis 2018, s. 182).

Reasumujqc dzieci z zespoiem Aspergera zmagajq siç z szeregiem trudnosci czçsto nie zauwazanych przez 
rôwiesnikôw czy nawet osoby dorosie. Nierzadko osoby te odbierane sq przez otoczenie jako „samotnicy”, „ludzi 
majqcych swôj swiat”.Przeglqd literatury pozwolii zauwazyc, ze przyczyny zespoiu Aspergera nie sq do konca znane, 
ciqgle wzrasta liczba osôb zmagajqcych siç z zespoiem Aspergera. Jak pisze Matt W inter [2006, s. 7] ciçzko jest 
uchwycic istotç zespoiu Aspergera, poniewaz przejawia siç na wiele sposobôw. Objawy zespoiu u kazdego dziecka 
wystçpujq w rôznym stopniu, w rôzny sposôb a niektôrych moze w ogôle nie byc. Nie zdarza siç tak, aby dwoje dzieci z 
zespoiem Aspergera, posiadaio takie same objawy.

Drugi etap edukacyjny w kontekscie niepowodzen edukacyjnychdziecka z zespotem Aspergera. Analizujqc 
literature mozna odnalezc wiele definicji dotyczqcych niepowodzen szkolnych jedna z wielu brzmi nastçpujqco „[...] 
rozbieznosc miçdzy wiadomosciami, umiejçtnosciami i nawykami faktycznie opanowanymi przez uczniôw a materiaiem, 
jaki powinni opanowac wediug zaiozen programowych” [Kupisiewicz, za: Dyrda 2007, s. 32].

Czesiaw Kupisiewicz [za: tuczak  2000, s. 9] dzieli przyczyny niepowodzen szkolnych na:
•  Pedagogiczne -  sq umiejscowione w procesie dydaktycznym, mogq byc spowodowane niewystarczajqcym 

przygotowaniem nauczycieli, nieodpowiedniq postawq w relacji do uczniôw oraz popeinianymi przez nich 
biçdami dydaktycznymi.

•  Biopsychiczne -  dotyczq samego dziecka np. wady wzroku, siuchu, wymowy.
• Ekonomiczno -  spoieczne -  niski poziom intelektualny i kulturalny rodzicôw, rozpad struktury rodziny, 

nieodpowiednie warunki mieszkaniowe i materialne, niewiasciwe nastawienie rodzicôw do dziecka, brak 
zrozumienia i zaspokojenie potrzeb dziecka.

II etap edukacyjny zazwyczaj wywoiuje w dzieciach mieszane uczucia. Zdaniem Jadwigi Kçdzierskiej [2005, s. 21; 
por. Sikora 2010, s. 40] uczen przekraczajqcy II prôg szkolny, zazwyczaj pozostaje w szkole, do ktôrej uczçszczai 
dotychczas. Dzieci przechodzqc do klasy IV, wchodzq w swiat wielu nauczycieli o zrôznicowanych stylach pracy 
dydaktycznej, rôznym jçzyku oraz sposobach traktowania ucznia. Uczen spotyka siç ze zrôznicowanymi przedmiotami 
nauczania ze scisle okreslonymi zakresami tresciowymi oraz specyficznym jçzykiem. Nowymi aspektami stajq siç: ilosc 
zadan o zwiçkszonym stopniu trudnosci, scisle okreslone granice czasu szkolnego, nowe juz nie tak dobrze znane klasy 
szkolne, zatioczone korytarze i boiska, duza liczba osôb w rôznym wieku i osobliwej anonimowosci, rôzny poziom haiasu 
szkolnego. Dziecko czuje siç obce i zagubione w nowej rzeczywistosci. Nie wydaje siç wiec dziwne to, ze uczen na 
poczqtku szuka swojej poprzedniej Pani, znanej klasy i szkolnego korytarza. Nie znajdujqc tam juz swojego miejsca, 
czuje siç wyobcowany i zdezorientowany w szkole, do ktôrej uczçszcza trzy lata.

Maigorzata Brozek, Ewa Ryszawa i Katarzyna W ôjcik [2005, s. 104] piszq, iz sytuacja szkolna czwartoklasistôw 
zmienia siç caikowicie a wraz z niq pojawiajq siç rôzne trudnosci. Etap ten przypada na koniec miodszego wieku 
szkolnego dzieci i poczqtek okresu dorastania. Cechuje siç znacznym rozwojem w rozmaitych sferach ich osobowosci. 
Nastçpuje on jednak etapowo. W  stosunku do zmian wynikajqcych z faktu przejscia do klasy czwartej, te sq nagie i 
istotne. Dlatego tez uczniowie maio kiedy sq w stanie im sprostac.

Analizujqc powyzsze trudnosci z jakimi musi zmierzyc siç dziecko wkraczajqce na drugi etap edukacyjny mozna 
stwierdzic, ze zmiany te powodujq ogromny stres i niepokôj. Odnoszqc siç do dziecka z zespoiem Aspergera 
przypuszcza siç, iz objawy zespoiu jak i nowa sytuacja (rozpoczçcie nauki w  klasie czwartej) stanowiq dla niego olbrzymi 
problem.

Jak uwaza Karina Szafranska [2011, s. 287] w  zespole Aspergera na pierwsze miejsce wysuwajq siç deficyty w
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funkcjonowaniu spolecznym, podkreslane brakiem umiejçtnosci lub potrzeb w nawiqzywaniu kontaktôw. Wspôlistnieje 
brak umiejçtnosci interpretacji zachowan innych osôb, niestosowne do sytuacji reakcje emocjonalne i zachowania 
spoleczne. Waznym problemem jest brak swiadomosci istnienia niepisanych regul w zachowaniu w rôznych sytuacjach 
spolecznych lub przesadnie sztywne ich uzywanie bez wzglçdu na informacje zwrotne otoczenia. Bezsprzeczne jest, ze 
komunikacja na poziomie jçzykowym, jak i niejçzykowym jest u tych dzieci zaburzona. Aleksandra Maciarz i Malgorzata 
Biadasiewicz [2000, s. 15] zauwazajq, ze dzieci z zespolem Aspergera cechuje slaba koordynacja motoryczna, zarôwno 
w zakresie motoryki duzej i malej. Ruchy tych dzieci w wiçkszosci sq zle skoordynowane, malo elastyczne, czasem majq 
trudnosci w pracach plastycznych i pisaniu. Niechçtnie uczestniczq w grach sportowych, czasem w czasie biegania 
wystçpuje nieparzysty chôd, niezrçcznie odbijajq pilkç, wystçpuje nieskoordynowanie i sztywnosc dloni podczas 
wykonywania niektôrych czynnosci. W  sytuacjach napiçc emocjonalnych mogq ujawniac grymasy i tiki, natomiast kiedy 
sq zdenerwowane mogq silnie drzec lub ulegac calkowitemu bezruchowi.

„Istnieje wiele strategii pomagajqcych dzieciom z zespolem Aspergera w funkcjonowaniu szkolnym. Warto uczyc 
otoczenie umiejçtnosc nadawania pozytywnego znaczenia specyficznym zachowaniom tych osôb poprzez môwienie o 
nich bez negatywnego zabarwienia, uzywajqc slôw i okreslen, takich jak uczciwosc, odpowiedzialnosc, kreatywnosc, 
determinacja, wrazliwosc, zdolnosc poswiçcania siç czy wyjqtkowe zainteresowania. Uczniom, dla ktôrych istotna jest 
niezmiennosc planu dnia, dobrze jest zapewnic jasny plan, najlepiej przedstawiony graficznie. Zminimalizowac lçk przed 
zmianami, wczesniej informujqc o nich dziecko oraz dostarczajqc mu informacji, ktôrych potrzebuje” [Szafranska 2011, s. 
289].

Dziecko z zespolem Aspergera moze miec trudnosc ze znalezieniem nowych sal i odnalezieniem siç w placôwce z 
tego wzglçdu Maja Kloda [2016, s. 25] podkresla, ze dziecko z zespolem Aspergera bçdzie czulo siç bezpiecznie i 
pewnie w miejscu w ktôrym panuje lad i dajqca siç przewidziec struktura. Uporzqdkowanie przestrzeni klasowej, szkolnej 
da mozliwosc uczniowi na sprawne poruszanie siç po placôwce, zminimalizuje jego napiçcie i niepokôj.

K. Szafranska [2011, s. 290] zaznacza, ze trzeba przygotowac klasç na przyjçcie dziecka zespolem Aspergera, 
udzielic wskazôwek, jak  mozna mu pomôc oraz nalezy chronic je  przed dokuczaniem czy zlosliwosciami. Dzieci z 
zespolem Aspergera nie rozmawiajq z osobami doroslymi o swoich problemach z kolegami, poniewaz nie przychodzi im 
do glowy takie rozwiqzanie. Dobrze jest zwrôcic uwagç na niezwykle zdolnosci takiego dziecka i mozliwosci ich 
wykorzystania w szkole.

Dla dziecka z zespolem Aspergera zwykla przerwa w szkole moze byc trudnq do przetrwania chwilq. „Szkola jest 
zatem dla niego miejscem, w ktôrym czçsto spotyka przeszkody- lekcja z jej strukturq rôzni siç od przerwy, na ktôrej juz 
struktury nie ma, jest za to duza przestrzen, chaos na korytarzach i duza liczba bodzcôw rozpraszajqcych uwagç” [Lis 
2018, s. 189].

Trudnosci mogq sprawic dziecku z zespolem Aspergera jak pisze Agnieszka Borkowska [2010, s. 50] zapamiçtanie 
dat na lekcji historii, pilnowanie chronologii zdarzen (jakie wydarzenie wystçpuje po jakim), nauka nastçpstw pôr roku czy 
kolejnosci miesiçcy, przeliczanie czasu.

Podsumowujqc zespôl Aspergera ma swoje manifestacje w zachowaniach i scisle wiqze siç ze sferq rozwoju 
spolecznego dziecka, nic wiçc dziwnego w tym, ze bodzce zwiqzane ze szkolq sq dla takiego dziecka zbyt silne i 
powodujq rôzne reakcje (Lis 2018, s. 196). Dziecko z zespolem Aspergera inaczej odbiera sytuacje, same objawy 
zespolu mogq przyczynic siç do powstawania niepowodzen edukacyjnych. Dziecko z zespolem Aspergera w szkole 
przede wszystkim potrzebuje wsparcia i akceptacji ze strony rôwiesnikôw jak i nauczycieli.

Metodologia. Celem niniejszego artykulu jest zebranie informacji o przejawach niepowodzen edukacyjnych dziecka 
z zespolem Aspergera przechodzqcego na drugi etap edukacyjny ich uwarunkowaniach, a takze poznanie dzialan 
edukacyjno- terapeutycznych oraz innych podejmowanych w szkole ogôlnodostçpnej.

Aby osiqgnqc powyzszy cel w badaniach posluzono siç metodq badawczq studium indywidualnego przypadku, 
technikami badawczymi byly wywiad i analiza dokumentôw. W  ramach wywiadu posluzono siç autorskim 
kwestionariuszem wywiadu, aby zdobyc wazne informacje od rodzicôw dziecka. Kwestionariusz skladal siç z 41 pytan 
oraz krôtkiej metryczki. Pytania 1, 2, 3, 4 dostarczajq ogôlnych informacji o chlopcu i sytuacji zawodowej rodzicôw. 
Pytanie 5 odnosi siç do uwarunkowan doswiadczanych niepowodzen edukacyjnych dziecka. Pytania od 6 do 18 dotyczq 
trudnosci edukacyjnych obserwowanych u chlopca rozpoczynajqcego drugi etap edukacyjny, natomiast pytania od 19 do 
26 skupiajq siç na niepowodzeniach edukacyjnych obserwowanych w trakcie realizacji edukacji wczesnoszkolnej. Aby 
uzyskac odpowiedz w zakresie wykorzystywania diagnozy pozytywnej do pracy edukacyjno- terapeutycznej z badanym 
uczniem, postawiono w wywiadzie pytania od 27 do 32. Kolejne pytania 33, 34 koncentrowaly siç na dzialaniach 
edukacyjno terapeutycznych oraz innych wspierajqcych rozwôj badanego ucznia z zespolem Aspergera, 
podejmowanych przez nauczycieli i nauczycieli specjalistôw. Pytania 35, 36, 37 skupiajq siç na dostosowaniu wymagan 
edukacyjnych wobec badanego ucznia majqcych na celu zwiçkszenie efektywnosci pracy dydaktyczno- wychowawczej. 
Ostatnie pytania od 38 do 41 dostarczyly informacji o mozliwosciach, jakie widzq rodzice w wyrôwnaniu brakôw 
edukacyjnych ucznia zespolem Aspergera. Do badan wlasnych wykorzystano nastçpujqcq dokumentacjç: Informacjç o 
gotowosci dziecka do podjçcia nauki w  szkole podstawowej, swiadectwa chlopca z klas I- III, Orzeczenie o potrzebie 
ksztalcenia specjalnego, Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny oraz rysunek chlopca. Na potrzeby artykulu 
analizq objçte zostanq wybrane pytania z kwestionariusza wywiadu i wybrana dokumentacja.

Po przeprowadzonym wywiadzie wiadomo, iz badaniem objçty zostal chlopiec w wieku 11 lat i 3 miesiçcy o imieniu 
Karol2. W  czasie badania uczçszczal do IV klasy szkoly podstawowej. Dziecko jest wychowywane przez obojga 
rodzicôw, posiada dwa lata mlodszq od siebie siostrç i pelnoletniego brata, ktôry studiuje (rodzenstwo rozwija siç w 
sposôb prawidlowy). Kazdy czlonek rodziny ma dogodne warunki bytowe. Rodzina zamieszkuje jednorodzinny dom, 
mieszczqcy siç w  niewielkiej wsi w  wojewôdztwie podkarpackim.

1 wynikibadania przedstawione w calym artykule zostaly zaczerpniçte z pracy licencjackiej Judyty SmietanaN/epowodzen/a edukacyjne
dziecka z zespofem Aspergera rozpoczynajqcego drug/ etap ksztafcen/a- na podstaw/e stud/um /ndyw/dualnego przypadkunapisanej 
pod kierunkiem dr Aleksandry Mach, obronionej 02. 07. 2021 w Rzeszowie 

imiç chlopca zostalo zmienione ze wzglçdu na ochronç danych osobowych, w calym artykule posluzono siç zmienionym imieniem
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Dziecko urodzito siç w  Polsce, porôd byt prawidtowy, naturalny, o czasie. Chtopczyk otrzymat 10/10 punktôw w  skali 
Apgar. Karol jako niemowlak nie przyjmowat mleka matki, poniewaz pojawiata siç wysypka, ulewanie, wymioty i 
biegunka przez co przyjmowat specjalistyczne mleko modyfikowane. Rodzice konsultowali objawy syna z lekarzami, z 
opinii specjalistôw wynikto, ze jest alergikiem. Chtopiec zaczqt siadac w  В miesiqcu zycia, natomiast samodzielne kroki 
postawit kilka miesiçcy po ukonczeniu pierwszego roku zycia. Rozwôj mowy byt opôzniony, pierwsze stowa pojawity siç 
w  wieku okoto 3 lat, mowa byta niewyrazna. Karol byt bardzo spokojny, mato ptakal, zazwyczaj bawit siç sam a do dobrej 
zabawy wystarczyto mu kilka ulubionych zabawek, unikat zabaw ze starszym bratem i rodzicami.

Gdy dziecko miato 3 lata cata rodzina opuscita kraj z przyczyn finansowych i na okres 3 lat przeprowadzita siç do 
Kanady. Rodzice rozpoczçli pracç a Karol zostat zapisany do ztobka w  ktôrym przebywat od godziny 9:00 do 16:30. 
Dziecko ciçzko zniosto nowq sytuacjç, podczas pobytu w  ztobku czçsto ptakat, wystçpowaty wymioty, biegunka na tle 
nerwowym. Duzym stresem dla niego okazata siç bariera jçzykowa. Sytuacja unormowata siç po uptywie kilku tygodni 
przebytych w  ztobku, mimo to chtopiec niechçtnie uczestniczyt w  zabawach i przejawiat wybiôrczosc jedzenia. Po 
powrocie do Polski dziecko uczçszczato rok do klasy „0” na poczqtku podobnie jak w  kanadyjskim ztobku pojawity siç 
trudnosci z adaptacjq (nie chciat zostac sam w  przedszkolu, ptakat).

Kolejno w  2017 roku badany chtopiec rozpoczqt naukç w  klasach I- III. W  tym okresie rodzice byli coraz bardziej 
zaniepokojeni zachowaniem syna (miat trudnosci z koncentracjq uwagi, byt nerwowy, wystçpowaty zmiany nastrojôw, 
trudnosci z kontrolowaniem swoich emocji i brak umiejçtnosci nawiqzywania kontaktôw rôwiesniczych), dlatego tez, gdy 
Karol byt w  trzeciej klasie, zwrôcili siç do Poradni dla Osôb z Autyzmem Dzieciçcym w  Lezajsku. Po wykonaniu 
specjalistycznych badan dnia 17. 08. 2020 roku zespôt diagnostyczno- terapeutyczny stwierdzit u chtopca zespôt 
Aspergera. Ostatecznie 24. 09. 2020 roku Zespôt Orzekajqcy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w  Nisku wydat 
orzeczenie o potrzebie ksztatcenia specjalnego na okres nauki w  szkole podstawowej ze wzglçdu na niepetnosprawnosc 
ucznia z autyzmem, w  tym zespotem Aspergera.

Rezultaty. Przechodzqc do wynikôw badan pierwszym aspektem, ktôry zostanie poruszony bçdq trudnosci 
edukacyjne u badanego dziecka z zespotem Aspergera rozpoczynajqcego drugi etap edukacyjny. Do wyjasnienia tego 
obszaru postuzono siç wywiadem z ktôrego wynika, iz na poczqtku czwartej klasy Karol miat problemy z akceptacjq 
nowych nauczycieli, z przedmiotôw, ktôre pojawity siç na drugim etapie edukacyjnym. Dziecko czuto strach w  stosunku 
do nowych osôb uczqcych go, denerwowat siç przed kazdq lekcjq z nowq osobq. Rodzice wyczuli u syna zagubienie, lçk 
i obawç przed nowymi nauczycielami. Pojawita siç trudnosc ze znalezieniem sal lekcyjnych, gdyz jak wiadomo od 
czwartej klasy uczniowie majq zajçcia w  rôznych klasopracowniach. Wydtuzony czas przebywania w  szkole oraz 
zwiçkszona liczba przedmiotôw rôwniez dostarczyty trudnosci w  opanowaniu tresci programowych. Trudnosci 
edukacyjne pojawity siç w  niedtugim czasie od rozpoczçcia drugiego etapu edukacyjnego. Zdaniem rodzicôw 
zwiçkszona liczba przedmiotôw w  klasie IV przysparza problemy w  opanowaniu tresci programowych. Przez zwiçkszonq 
liczbç przedmiotôw dziecko musi pracowac samodzielnie, co jest bardzo ciçzkie dla chtopca. Zwiçkszona liczba zajçc 
wydtuza czas spçdzony w  szkole, przez co Karol po powrocie ze szkoty wyraza negatywny stosunek do szkoty i niechçc 
do nauki w  domu. Nauczyciele czçsto informujq rodzicôw o tym, ze dziecko „buja w  obtokach”, nie uczestniczy w  lekcji, 
jest w  swoim swiecie.

Nauczycielka jçzyka polskiego informuje o licznych btçdach w  pisowni, problemach ze zrozumieniem ironii, 
przenosni, metafor, trudnosciach w  formutowaniu wypowiedzi pisemnych. Nauczycielka historii wskazuje na duze 
problemy z zapamiçtywaniem dat. Zajçcia wychowania fizycznego rôwniez przysparzajq trudnosci z odtworzeniem 
cwiczen, wykonywaniem cwiczen rôwnowaznych, stosowaniem zasad w  grach zespotowych. Podobnie nauczycielka 
jçzyka angielskiego wskazuje na trudnosci z wykonywaniem cwiczen gramatycznych, w  pisowni oraz wymowie. 
Przedmioty sciste nie stanowiq duzego problemu, chtopiec w  pamiçci wykonuje operacje na duzych liczbach, problem 
pojawia siç podczas wykonywania trudniejszych zadan tekstowych, wtedy chtopiec irytuje siç, pomimo staran, z trudem 
przychodzi mu wykonanie tego typu obliczen.

Rodzice zostali poinformowani przez syna o problemach, jakie go napotykajq, chtopiec powiedziat matce i ojcu o 
trudnosciach w  opanowaniu gramatyki z jçzyka angielskiego oraz o trudnosciach w  wykonywaniu prac na zajçcia 
plastyczne. Analizujqc rysunek chtopca pt: „W  miescie” dostrzec mozna bardzo uproszczony schemat rysunku. Kolory na 
rysunku sq zgodne z rzeczywistosciq. Proporcje nie sq zachowane, samochody sq mniejsze od dwôch postaci 
namalowanych na obrazku. W  srodku pracy namalowane jest zdecydowanie za duze przejscie dla pieszych. Na rysunku 
brakuje tta, catej panoramy miasta, trawy oraz chodnika. Chtopiec kolorujqc wiçksze elementy w  tym rysunku wychodzit 
za linie. Niektôre samochody na rysunku nie sq doktadnie pokolorowane, widniejq biate miejsca.

W miescie, Karol, lat 11
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Rodzice sq zaangazowani w  proces edukacji swojego dziecka. Razem z synem przygotowujq siç do sprawdzianôw, 
kartkôwek, odpowiedzi ustnych. Tlumaczq dziecku trudny do zrozumienia material oraz zapisali dziecko na korepetycje z 
jçzyka angielskiego w celu wyrôwnania brakôw edukacyjnych. Od czasu rozpoczçcia drugiego etapu edukacyjnego 
Karol stal siç nerwowy, wyladowuje stres zwiqzany ze szkolq w domu. Pojawilo siç jqkanie w sytuacjach stresowych, 
obgryzanie paznokci, zdrapywanie skôry, tupanie. Sprawia wrazenie zagubionego. Czçsto dochodzi to takich sytuacji, ze 
wyladowuje negatywne emocje na swojej mlodszej siostrze np. popycha jq. W  momencie silnego zdenerwowania uzywa 
wulgaryzmôw, jest w stanie uderzyc lub popchnqc rodzicôw. Podczas odrabiania zadan domowych, gdy cos nie pôjdzie 
po jego mysli lub wykona cos nieprawidlowo, wpada w histeriç. Zajçcia komputerowe wywolujq u Karola radosc, 
zaciekawienie, zainteresowanie, bardzo dobrze wychodzi mu programowanie i to przynosi mu radosc. Podobnie jest z 
przedmiotem, jakim jest biologia, chlopiec interesuje siç swiatem przyrody, zjawiskami przyrodniczymi, zwierzçtami. 
Rodzice podkreslajq, ze halas, podniesiony glos sprawia, ze dziecko rozprasza siç, zatyka uszy rçkami, jqka siç, tupie 
nogami, a czasami nawet placze. Przez to dosc czçsto otrzymuje uwagi negatywne, ktôre dotyczq lekcewazenia 
obowiqzkôw dyzurnego, uzywania telefonu podczas lekcji, niewlasciwego zachowania podczas lekcji, niestosowania 
form grzecznosciowych w stosunku do pracownikôw szkoly, zlego zachowania podczas pracy w grupie. Pojawiajq siç 
rôwniez uwagi pozytywne dotyczqce postçpôw zachowania i wysilku wlozonego w pracç nad zmianq negatywnych 
zachowan, udzialu w konkursach, dobrego przygotowania do lekcji.

Kolejny zakres badania stanowiq uwarunkowania doswiadczanych niepowodzen szkolnych u Karola. Aby uzyskac 
informacje wykorzystano wywiad z rodzicami chlopca oraz diagnozç mieszczqcq siç w orzeczeniu o potrzebie 
ksztalcenia specjalnego.

Rodzice chlopca podczas wywiadu zgodnie stwierdzili, ze „zespôl Aspergera, na ktôry cierpi nasz syn jest powodem 
trudnosci edukacyjnych dziecka. Objawy tej choroby powodujq niepowodzenia edukacyjne”. Mozna zgodzic siç z opiniq 
rodzicôw, gdyz objawy zespolu Aspergera towarzyszq przez cale zycie i majq rôzne nasilenie. Rodzice podkreslali 
rôwniez, ze dziecko jest bardzo wrazliwe na dzwiçki i dotyk, co jest jednym z objawôw zespolu Aspergera i powoduje 
problemy z koncentracjq uwagi, a to przyczynia siç do powstawania niepowodzen szkolnych.

W  diagnozie zawartej w  orzeczeniu o potrzebie ksztalcenia specjalnego mozna odczytac informacje o przeciçtnym 
poziomie ogôlnego poziomu intelektualnego oraz dysharmoniç w rozwoju poszczegôlnych funkcji poznawczych. 
Chlopiec otrzymal wysoki wynik w zakresie zasobu slownika, znajomosci norm spoleczno- obyczajowych oraz 
zauwazania zaleznosci przyczynowo- skutkowych na obrazkach. Karol posiada adekwatnq do wieku wiedzç o swiecie. 
Dobrze radzi sobie z wykonywaniem zadan wymagajqcych planowania przestrzennego, w  tym syntezy i analizy 
wzrokowej. Wynik w dolnej granicy normy obejmowal myslenie logiczne (abstrahowanie porôwnywanie pojçc i 
ujmowanie ich wedlug wspôlnej kategorii znaczeniowej, uogôlnianie), spostrzegawczosc wzrokowq. Slabsze jest rôwniez 
u chlopca uczenie siç nowego materialu metodq odwzorowywania oraz myslenie matematyczne. Z diagnozy medycznej 
zawartej w orzeczeniu o potrzebie ksztalcenia specjalnego wynika, ze chlopiec ma trudnosci w funkcjonowaniu 
spolecznym oraz z dostosowaniem siç do norm i zasad. Karola cechuje tendencja ukierunkowywania rozmowy na 
interesujqce go tematy, narzucanie innym sposobu dzialania. Dziecko preferuje samodzielnq pracç, gdy cos nie idzie po 
jego mysli lub gdy ponosi porazkç, pojawiajq siç nadmierne reakcje emocjonalne. Podczas wizyty u psychologa dziecko 
nie chcialo wejsc samo do gabinetu. Ostatecznie wszedl w towarzystwie matki. Chlopiec bardzo siç denerwowal, 
wystçpowalo trzepanie rçkami, niepokôj ruchowy oraz grymasy na twarzy. Po chwili swobodnej rozmowy dziecko 
pozwolilo opuscic gabinet matce i chçtnie odpowiadalo na pytania. Karol nie nawiqzal kontaktu wzrokowego i widoczna 
byla sztywnosc myslenia. Badania pedagogiczne pokazaly, ze dziecko czyta glosno wyrazami, w  przeciçtnym tempie, 
rozumie przeczytane tresci. Wyszukuje informacje, odpowiada na pytania zamkniçte i otwarte. Radzi sobie z 
samodzielnq, cichq pracq z tekstem. W  pisaniu ze sluchu pojawiajq siç trudnosci, dziecko popelnia blçdy ortograficzne 
pierwszego stopnia, nieprawidlowo rôznicuje -ç- en, zdania rozpoczyna od malej litery oraz opuszcza litery i wyrazy. 
Pismo jest malo staranne. Karol jest na dobrym poziomie wiadomosci matematycznych, czasem przy zadaniach 
tekstowych potrzebuje wsparcia. Badanie logopedyczne wskazuje, ze chlopiec komunikuje siç w sposôb werbalny, ma 
trudnosci z formulowaniem wypowiedzi na podany temat. Na stawiane pytania odpowiada pojedynczymi slowami, 
prostymi zdaniami. W  wypowiedziach dominuje wybiôrczosc tematôw i doslownosc. Dziecko nie rozumie przenosni, 
zartôw, ironii. Widoczne sq trudnosci w mowie dialogowej i narracyjnej. Prozodia mowy jest zaburzona, pod wplywem 
silnych emocji, pojawia siç nieplynnosc môwienia o charakterze klonicznym (glôwnie sylaba naglosowa lub powtarzanie 
slôw). Artykulacja glosek szeregu szumiqcego ulega deformacji ze wzglçdu na nieprawidlowe ulozenie jçzyka, narzqdy 
mowy sq dostatecznie sprawne.

Wymienione powyzej objawy zespolu Aspergera uniemozliwiajq chlopcu pelne uczestnictwo w zajçciach 
edukacyjnych. Przez nadwrazliwosci sluchowq i dotykowq chlopiec nie moze skupic siç na omawianych tresciach, gdy 
temat wychodzi spoza jego scislych zainteresowan, nie przyswaja nowego materialu.

Kolejnym aspektem, ktôry warto zglçbic sq dzialania edukacyjno- terapeutyczne i inne wspierajqce rozwôj badanego 
dziecka z zespolem Aspergera podejmowane przez nauczycieli i nauczycieli specjalistôw. Z wypowiedzi rodzicôw 
wynika, ze Karol w szkole raz w tygodniu uczçszcza na zajçcia rozwijajqce uzdolnienia, raz w tygodniu chodzi na zajçcia 
rozwijajqce umiejçtnosci uczenia siç, uczestniczy w kôlku „Jak skutecznie siç uczyc? ” oraz ma zapewnionq pomoc w 
postaci nauczyciela wspomagajqcego. Ponadto przez caly rok szkolny moze korzystac z porad i konsultacji, z 
przedmiotôw gdzie pojawiajq siç trudnosci. Zajçcia w szkole przyczyniajq siç do postçpôw edukacyjnych, dziecko 
poznaje techniki uczenia siç, rozwija swoje pasje. Poza szkolq, w Poradni dla Osôb z Autyzmem Dzieciçcym w Lezajsku 
chlopiec uczestniczy w zajçciach rozwijajqcych kompetencje spoleczno- emocjonalne: trening umiejçtnosci spolecznych 
(TUS) z elementami terapii ruchem. Rodzice podkreslajq, ze od lipca zeszlego roku widzq poprawç w zachowaniu syna 
szczegôlnie po zajçciach w poradni specjalistycznej. Na zajçciach dziecko rozwija umiejçtnosci potrzebne do 
poznawania nowych osôb, uczy siç, jak  radzic sobie z pojawiajqcym siç lçkiem, uczy siç sluchac innych osôb, 
wypowiadac siç na tle grupy oraz organizowac sobie czas wolny. Rodzice widzq poprawç, jezeli chodzi o zmianç 
nastawienia syna do innych osôb, powoli zaczyna otwierac siç na rôwiesnikôw.

Dyskusja. W  wyniku przeprowadzonych badan bardzo widoczny jest problem dzieci z zespolem Aspergera 
przechodzqcych na drugi etap edukacyjny i trudnosci z jakimi siç zmagajq. Badacze zauwazajq, iz dzieciom z zespolem
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Aspergera potrzebne jest wsparcie i pomoc ze strony nauczycieli. W  zwiqzku z tym nasuwajq siç pewne zalecenia dla 
nauczycieli:

•  Sytuacji wywotujqcych silne emocje u dziecka z zespotem Aspergera moze byc wiele i nie wszystkie mozna 
przewidziec, dlatego warto stworzyc razem z uczniami listç „sposobôw na ztosc”. Lista zawierataby 
akceptowane spotecznie i mozliwe do realizacji w szkole sposoby wyrazania ztosci i odreagowania napiçcia 
(Chromik- Kovacs 2017, s. 79).

•  Nalezy skupiac siç na zadaniach dobrze wykonanych przez dziecko z zespotem Aspergera, chwalic je.
•  Dobrq inicjatywq jest zachçcenie dzieci do przedstawienia swoich zdolnosci i zainteresowan np. na zajçciach z 

wychowawczych. Dziçki specyficznym uzdolnieniom lub zainteresowaniom dziecko z zespotem Aspergera 
bçdzie mogto samo odkryc, ze inni tez mogq miec zblizone upodobania. Dziecko z zespotem Aspergera moze 
okazac siç atrakcyjnym kolegq gdy zaprezentuje swoje zainteresowania (Chromik- Kovacs 2017, s. 86).

•  W  pracy z dzieckiem z zespotem Aspergera warto bazowac na jego mocnych stronach i uzdolnieniach co 
sprawi, ze dziecko bçdzie zainteresowane przebiegiem lekcji i szybciej przyswoi materiat.

•  Nalezy stwarzac rôzne sytuacje aby zapewnic dziecku z zespotem Aspergera mozliwosc nawiqzywania 
kontaktôw z kolegami z klasy (Chromik- Kovacs 2017, s. 86).

•  Mozna usadzic dziecko z zespotem Aspergera blisko nauczyciela, z dala od mozliwych zrôdet dzwiçku, tytem 
do okna (mozna je zastonic roletq). Przez co nauczyciel bçdzie môgt stale monitorowac koncentracjç uwagi, 
postçp w pracy, wyjasniac, sprawdzac czy uczen zrozumiat polecenie, naprowadzac pytaniami, przywotywac 
uwagç, gdy siç rozproszy, motywowac do kontynuowania pracy (Jagielska 2010, s. 22).

•  Na zajçciach najlepiej jest unikac stosowania metafor. Gdy pojawi siç sytuacja w ktôrej wykorzystano przenosni, 
poniewaz zawarta jest w tekscie omawianego wiersza, lektury- od razu nalezy jq  wyttumaczyc, odwotujqc siç do 
przyktadôw z zycia codziennego ilustrujqcych jej znaczenie (Chromik- Kovacs 2017, s. 100).

•  Bardzo wazna jest rôwniez wspôtpraca srodowiska domowego ze szkotq, ciqgty kontakt z nauczycielami czy w 
postaci indywidualnych spotkan, wywiadôwek jak  i internetowy np. dziennik elektroniczny.

Podsumowanie. Konczqc rozwazania mozna stwierdzic, iz dziecko z zespotem Aspergera ma nietatwq sciezkç 
edukacyjnq. Zwracajqc uwagç na trudnosc w akceptowaniu nowych sytuacji przez dzieci z zespotem Aspergera 
przejscie na drugi etap edukacyjny jest prawdziwq trudnosciq. Nowa rzeczywistosc jaka pojawia siç w IV klasie szkoty 
podstawowej (nowi koledzy, nauczyciele, sale lekcyjne) powoduje wiçkszy stres i niepokôj u dziecka co moze byc 
przyczynq trudnosci w  koncentracji uwagi w  skupieniu siç na omawianych zadaniach podczas zajçc. W  konsekwencji 
doprowadzajqcych do powstawania niepowodzen edukacyjnych. Rôwniez objawy zespotu w znacznym stopniu 
przyczyniajq siç doniepowodzen szkolnych. Dlatego tak wazne jest to, aby nauczyciele ciqgle rozwijali swojq wiedzç na 
temat samego zespotu Aspergera jego objawôw i metod wsparcia. Powinni miec swiadomosc, iz dziecko z zespotem 
Aspergera w szkole funkcjonuje zupetnie inaczej niz rôwiesnicy. Sukces edukacyjny dziecka w szczegôlnosci zalezy od 
mqdrych, swiadomych trudnosci dziecka z zespotem Aspergera nauczycieli, ich podejscia, zrozumienia, akceptacji. Nie 
mozna pominqc faktu, iz stata wspôtpraca rodzicôw z nauczycielami pozwala na ciqgte monitorowanie postçpôw 
edukacyjnych i zapobieganie powstawaniu niepowodzen.
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК У
ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ

Сакевич В.Д., Трибрат Т.А., Петров Є.Є.
Полтавський державний медичний університет

Розвиток системи вищої медичної освіти на засадах компетентнісного підходу передбачає впровадження но
вих освітніх технологій та методів навчання студентів-медиків, які будуть інструментами формування цих 
компетентностей.
Ключові слова: компетентнісний підхід, формування практичних навичок, тренінгові технології навчання, 
тестові завдання, клінічне мислення.
The development of the system of higher medical education on the basis of the competence approach involves the 
introduction of new educational technologies and methods of teaching medical students, which will be tools for the 
formation of these competencies.
Keywords: competence approach, formation of practical skills, training learning technologies, test tasks, clinical 
thinking.

Запровадження Болонського процесу в навчання стало потужним стимулом для застосування в освіті іннова
цій, розвитку інформаційних технологій, що сприяє підвищенню ефективності організації навчального процесу, 
створенню інформаційного простору й організації дистанційного навчання. Сучасні педагогічні технології поляга
ють у компетентнісному підході до навчання та надання якісних освітніх послуг.

Одним із таких інноваційних завдань є запровадження нової парадигми навчання Європейського простору 
вищої освіти: студентоцентрованого навчання, в основу якого покладено компетентнісний підхід до побудови та 
реалізації освітніх програм та окремих навчальних дисциплін. Компетентність трактується як одна з важливих ха
рактеристик особистості відповідності людини до посади, яку вона займає.

Необхідність упровадження компетентнісного підходу в систему освітньої та науково-методичної роботи ме
дичних закладів освіти, пов'язана із низкою завдань, окреслених у Концепції розвитку вищої медичної освіти в 
Україні, одним із яких є підготовка майбутніх висококваліфікованих, конкурентоспроможних, професійно компе
тентних медичних і фармацевтичних працівників [1].

У вищій медичній школі компетентнісний підхід орієнтований на всебічний розвиток і підготовку не лише 
фахівця певної сфери професійної діяльності, а на компетентності, які дозволяють мобільно змінювати 
професійну діяльність, зумовлену соціально-економічними умовами, формувати свідомого члена суспільства, 
відповідального за результати своєї праці, здатного до міжпредметної взаємодії, реалізації своїх знань і вмінь у 
різних умовах, вихованої, освіченої особистості.

Варто відзначити, що методологічною основою вищої медичної освіти має стати компетентнісний підхід, при 
якому компетентність трактується як одна з важливих характеристик особистості відповідності людини до посади, 
яку вона займає [4]. Грамотно сплановане й ефективне педагогічне керівництво процесом формування 
професійної компетентності майбутніх спеціалістів уможливлюється за умови професійної готовності викладачів 
до реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі. Адже формування професійної компетентності має 
бути керованим, цілеспрямованим, поступовим процесом.

Розвиток системи вищої медичної освіти на засадах компетентнісного підходу передбачає впровадження но
вих освітніх технологій та методів навчання студентів-медиків, які будуть інструментами формування цих компе
тентностей. На сьогодні стає все більш очевидним те, що сучасна вища медична освіта відходить від 
інформативної парадигми навчання, орієнтованої на передавання знань, формування вмінь та навичок і перехо
дить до компетентнісної, заснованої на формуванні здатностей до оволодіння професією майбутнім 
медпрацівникам. Тому пріоритетним у розвитку сучасної системи вищої медичної освіти має стати співіснування 
двох стратегій навчання -  традиційної та інноваційної, тобто формування готовності особистості студента-медика 
до динамічних змін у суспільстві за рахунок розвитку різноманітних форм клінічного мислення, а також його 
особистісного становлення.

Компетентнісний підхід в освітньому процесі активно впроваджується викладачами кафедри пропедевтики 
внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини) ПДМУ. Матрицею компе
тентностей є знання, вміння та навички, які надаються студентам упродовж навчання компетентними фахівцями. 
Визначені шляхи реалізації стандартів вищої освіти:

-  сприяти зацікавленості кожного студента в роботі групи за допомогою чіткої мотиваційної настанови;
-  використовувати різноманітні форми та методи організації освітньої діяльності, орієнтовані на конкретного 

студента;
-  стимулювати майбутніх медичних працівників до висловлювання, використання різних способів розв'язання 

ситуативних завдань без страху бути покараним за неправильну відповідь;
-  створювати на занятті такі педагогічні ситуації, які дають можливість кожному студенту виявити ініціативу, 

самостійність [2].
Для відповідного рівня сформованості професійної компетентності майбутніх лікарів велике значення має
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