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Wprowadzenie

Obecny kształt szkolnictwa w kraju i na Wwiecie zmierza w kierunku coraz 
pełniejszej integracji dzieci o specyfi cznych potrzebach edukacyjnych z dziećmi 
prawidłowo rozwijaj>cymi siC. Do niedawna niemal nieobecne w edukacji polskiej 
pojCcie integracji dzisiaj nabiera praktycznego wymiaru. Zapełniaj> siC klasy 
i szkoły integracyjne, w których jest miejsce na rozwój dzieci zdrowych i mniej 
sprawnych. PojCcie specjalnych potrzeb edukacyjnych równiec nie ogranicza siC 
do perspektywy wył>cznie teoretycznej. Dzieci z takimi potrzebami przybywa 
i znajduj> one miejsce w szkole masowej. Potrzebuj> jednak specjalnych metod 
nauczania oraz osób przygotowanych do ich kształcenia. Oba pojCcia, integracji 
w edukacji oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych, nios> ze sob> wymierne kon-
sekwencje zarówno dla dzieci – zdrowych i rozwijaj>cych siC wolniej, jak i dla 
nauczycieli i osób zaangacowanych w proces kształcenia młodego pokolenia.

DziCki integracji dzieci zdrowe poznaj> i lepiej rozumiej> rócnorodne scho-
rzenia wieku rozwojowego, ich przebieg i charakter. Płynnie wchodz> w dorosłe 
cycie, ucz>c siC tolerancji, akceptacji dla odmiennoWci, otwartoWci na drugiego 
człowieka.

Dzieci rozwijaj>ce siC mniej sprawnie wychodz> z wiCzienia własnych kom-
pleksów i zahamowaM, rozwijaj> siC w wielu aspektach, ucz> siC z doWwiadczeM 
i interakcji rówieWniczych. Nie musz> przecywać dzieciMstwa w wymiarze ogra-
niczonym do indywidualnego nauczania, bez kontaktu z grup>. DziCki sytuacjom 
społecznym odkrywaj> nowe zdolnoWci, przez pryzmat innych lepiej poznaj> 
siebie.

NajwiCksze wyzwanie staje przed nauczycielem i osobami uczestnicz>cy-
mi w procesie edukacyjno-wychowawczym. Powstaje pytanie: jak najbardziej 
optymalnie realizować proces kształcenia młodego człowieka, aby cadna ze 
stron nie poniosła szkody, a nawet, co wiCcej, aby zarówno dzieci zdrowe, jak 
i z zaburzeniami rozwinCły siC w maksymalnym stopniu i poznały swój ukryty 
potencjał. Aby jak najlepiej realizować to zadanie, nauczyciel potrzebuje wsparcia 
specjalistów oraz podstawowej wiedzy na temat zaburzeM wystCpuj>cych w wieku 
rozwojowym, które moce w swej klasie spotkać. 

Celem opracowania jest przyblicenie nauczycielom problematyki zaburzeM 
rozwoju i zachowania, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, aby 
potrafi li pomóc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obecnym 
w ich klasie szkolnej, oraz aby umieli postCpować z dzieckiem stosownie do jego 
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mocliwoWci i ograniczeM, a takce wiedzieli, gdzie szukać specjalistycznej pomocy. 
Ksi>cka ma jednoczeWnie charakter podrCcznika i poradnika ze wskazówkami 
i zaleceniami do pracy terapeutycznej dla osób niezajmuj>cych siC terapi> za-
burzeM rozwojowych w sposób profesjonalny, a maj>cych z nimi kontakt na co 
dzieM z powodu wykonywanego zawodu.

Ksi>cka składa siC z piCciu czCWci, opisuj>cych 13 wybranych zaburzeM roz-
wojowych. Przy ich doborze kierowano siC czCstoWci> wystCpowania i jednoczesn> 
mocliwoWci> pojawienia siC ich w klasie szkoły masowej. Kacdy rozdział oparty 
jest na schemacie obejmuj>cym: ustalenia terminologiczne, etiologiC, symptomy 
i rodzaje zaburzeM, problemy diagnostyczne oraz sposoby leczenia i pomocy. 
Zawiera takce wskazówki i zalecenia dla rodziców i nauczycieli, dotycz>ce po-
stCpowania w sytuacjach mog>cych mieć miejsce na terenie szkoły. 

CzCWć pierwsza poWwiCcona jest zagadnieniom dysleksji w jej praktycznym 
wymiarze, w szkole i w domu. Drugi rozdział wprowadza w problematykC spe-
cyfi cznych trudnoWci w uczeniu siC matematyki. W czCWci drugiej opisane zostały 
zaburzenia emocjonalne, których charakter moce być zrócnicowany. Przedstawiono 
depresjC dzieciCc>, fobiC szkoln>, j>kanie, moczenie oraz zespół stresu pourazowego 
u dzieci. CzCWć trzecia omawia zaburzenia na podłocu neurologicznym, tj. padaczkC 
dzieciCc> oraz zmiany w lateralizacji. W czCWci czwartej zaprezentowano zaburzenia 
psychosomatyczne, do których zaliczono cukrzycC i schorzenia alergiczne. CzCWć 
pi>ta poWwiCcona jest zaburzeniom uwagi i zachowania. W zakoMczeniu kacdego 
rozdziału znajduje siC lista zalecanych publikacji, które zostały napisane z myWl> 
o nauczycielach i pedagogach.

Niektóre rozdziały zostały wczeWniej opublikowane w postaci artykułów 
w czasopiWmie psychologicznym „Remedium”. Ze wzglCdu na duce zaintereso-
wanie omawianymi zagadnieniami wWród nauczycieli zdecydowano opublikować 
je w postaci ksi>cki, rozszerzaj>c jednoczeWnie ramy poruszanej problematyki. 
Redakcja „Remedium” wyraziła zgodC na publikacjC treWci, upowszechnionych 
wczeWniej na łamach czasopisma.

Autorka
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