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Wprowadzenie

Troska o dziecko 
jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem 

stosunku człowieka do człowieka.
Jan Paweł II

Wczesna interwencja to interdyscyplinarne działania ukierunkowane na wspar-
cie rozwoju małego dziecka oraz jego rodziny. Z jednej strony, głównym celem tego 
procesu jest ukształtowanie takich interakcji pomiędzy opiekunami a dzieckiem, 
które w najlepszy sposób będą usprawniać jego funkcjonowanie fizyczne, psychicz-
ne i społeczne. Z drugiej, prowadzone działania mają wspierać i rozwijać umiejęt-
ności oraz możliwości opiekunów w realizacji głównego celu wczesnej interwencji. 

Działania te są możliwe po dokonaniu przez interdyscyplinarny zespół specja-
listów szybkiej i bardzo wczesnej diagnozy. O skuteczności tego procesu decyduje 
czas – im szybciej zostaną zauważone nieprawidłowości rozwojowe u dziecka, tym 
skuteczniejsze może okazać się wsparcie. Implikacją tego są o wiele łagodniejsze 
konsekwencje ewentualnych zaburzeń rozwojowych determinujących dalsze życie 
dziecka. 

Istotnym i często niedocenianym czynnikiem jest organizowanie wsparcia 
w kontekście całej rodziny. Powinniśmy postrzegać dziecko nie tylko przez pryzmat 
jego deficytów przeznaczonych do kompensacji i rehabilitacji, ale jako człowieka 
żyjącego w konkretnej rodzinie, która posiada określony potencjał oraz zasoby 
stanowiące podstawę działań wczesnej interwencji. Ich poznanie i wykorzystanie 
pozwala na zorganizowanie części wsparcia w naturalnym środowisku dziecka, czy-
li w jego domu rodzinnym. Takie podejście wymusza na specjalistach całościowe 
spojrzenie na proces wczesnej interwencji, obejmujący nie tylko czynniki psycho-
społecznego rozwoju, ale również te społeczne. 

Holistyczne podejście do zagadnień związanych z wczesną interwencją umoż-
liwia interdyscyplinarną i wielozakresową dyskusję wokół tych zagadnień. Tema-
tyka ta znajduje się w obszarze zainteresowań licznych opracowań teoretycznych, 
debat oraz konferencji. Proces wczesnej interwencji to domena zainteresowań spe-
cjalistów reprezentujących różne środowiska: medyczne, psychologiczne i pedago-
giczne. Szczególnie istotne zatem wydaje się integrowanie tych środowisk w celu 
uzyskania interdyscyplinarnego spojrzenia na praktykę i teorię w zakresie wcze-
snej interwencji.

Na Państwa ręce składamy kolejny numer „Problemów Edukacji, Rehabilitacji 
i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, zatytułowany Interdyscyplinarne spojrzenie 
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na wsparcie dziecka i jego rodziny w procesie wczesnej interwencji (t. 24, 1/2017). 
Prezentujemy w nim dziewięć artykułów przedstawicieli różnych dyscyplin na-
ukowych, którzy poruszają m.in. problematykę związaną z budowaniem zespołów 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, angażowaniem rodziców w proces te-
rapeutyczny, dietetyką jako czynnikiem często marginalizowanym, acz istotnym 
w procesie terapii dzieci, wsparciem rozwoju dzieci z dysfunkcją wzroku oraz wcze-
sną diagnozą autyzmu.

Żywimy nadzieję, że prezentowany zbiór tekstów stanie się inspiracją do po-
szukiwań naukowych oraz przyczynkiem do dyskusji, polemik, refleksji nad roz-
wojem najmłodszego pokolenia i systemu organizowania szeroko pojętej pomocy 
oraz wsparcia.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w po-
wstanie niniejszego tomu „Problemów Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób 
Niepełnosprawnych”. Pragniemy również podziękować recenzentom za ich wkład 
merytoryczny i cenne uwagi oraz inspiracje do dalszej pracy naukowej.

   Sylwia Wrona, Szymon Godawa



Introduction

Care for a child
is the first and fundamental test

of the attitude of a human to a human
John Paul II

Early intervention means interdisciplinary activities aimed at enhancing the 
development of small children and their families. On one hand, the main goal of 
this process is shaping such interactions between the guardians and the child which 
will facilitate this child’s physical, mental and social functioning.  On the other, the 
conducted activities should support and develop the skills and potentialities of the 
guardians in regard to the implementation of the main aim of early intervention. 

These activities become feasible only after making a quick and very early diag-
nosis by an interdisciplinary team of specialists. The effectiveness of this process 
depends on time – the earlier a child’s developmental dysfunctions are noticed, the 
more effective the support can become. This results in much lesser consequences of 
possible developmental disorders which can determine the child’s future life. 

What seems a significant but often underrated factor is organizing support in 
the context of the whole family. A child should not be perceived through their defi-
cits meant for compensation and rehabilitation but as a person living in a particu-
lar family, which possesses certain capability and resources that constitute a basis 
for early intervention activities. Recognizing and making use of these potentialities 
allows for organizing partial support in the child’s natural environment – family 
home. Such an approach necessitates a holistic view of specialists on the process of 
early intervention, which comprises not only the factors of psycho-social develop-
ment but also social factors.  

The holistic approach to the issues of early intervention enables interdiscipli-
nary and multi-range discussion. This subject matter is dealt in numerous theoreti-
cal studies, debates and conferences. The process of early intervention is the field of 
interest for specialists representing different environments: medical, psychological 
and pedagogical ones. Therefore, it seems important to integrate these environ-
ments in order to obtain an interdisciplinary view upon the practice and theory of 
early intervention.

We provide the readers with another issue of “Problemy Edukacji, Rehabilitacji 
i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” [Problems of Education, Rehabilitation 
and Socialization of the Disabled], entitled Interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie 
dziecka i jego rodziny w procesie wczesnej interwencji [An interdisciplinary view 
on supporting the child and family in the process of early intervention] (VOL 24, 
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1/2017). It comprises nine articles written by representatives of various scientific 
disciplines and they explore, among other things, the issues of building teams for 
early developmental support of the child, parental engagement in the therapeutic 
process, dietetics as a significant but frequently marginalized factor in the child’s 
therapy, the developmental support for children with sight impairment, early 
diagnosis of autism.

We hope that the presented collection of studies will inspire to scientific re-
search and will initiate discussion, polemics, and reflections upon the development 
of the youngest generation as well as of the system in which the widely understood 
aid and support is organized.

Our special gratitude should be expressed to all the engaged in the birth of this 
new issue of “Problems of Education, Rehabilitation and Socialization of the Dis-
abled”. We would also like to express our thanks to the reviewers for their expert 
contribution, valuable comments and inspiration to further scientific work.   

    Sylwia Wrona, Szymon Godawa
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