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Przyj�cie na �wiat dziecka jest z pewno�ci¹ naj-
wiêkszym szczê�ciem i darem dla rodziców. Od tej
pory dobro i zdrowie dziecka staj¹ siê dla nich naj-
wa¿niejsze. Wychowanie, opieka, od¿ywianie, roz-
wój emocjonalny i fizyczny maj¹ kolosalny wp³yw
na kszta³towanie m³odego cz³owieka. Zdaj¹c sobie
z tego sprawê, jako terapeuta chcia³abym w tym
artykule poruszyæ problem rodziców, którzy maj¹
dziecko z zespo³em Downa i stoj¹ przed wyborem
szko³y dla swojej pociechy. Jest faktem, i¿ swoist¹
cecha choroby genetycznej jest d³ugoterminowa
opieka medyczna, genetyczna i edukacyjna.

***
Pojawienie siê w dzisiejszej rzeczywisto�ci dziec-

ka z zespo³em genetycznym nie oznacza wcale do¿y-
wotniego kalectwa, braku perspektyw na jego przysz³o�æ
i rozwój. Dzieci z zespo³em Downa, pomimo du¿ego
zró¿nicowania potrzeb i mo¿liwo�ci, zdolno�ci i umiejêt-
no�ci, wykazuj¹ wiele cech wspólnych wszystkim dzie-
ciom, tak w aktywno�ci, potrzebie ruchu i poznawania,
jak te¿ mi³o�ci i akceptacji (E. Minczakiewicz 2001).
Wystêpuje u nich stosunkowo du¿a umiejêtno�æ do na-
�ladowania zachowañ najbli¿szych osób i wspó³pracy
z nimi. U dzieci niepoddanych w³a�ciwym oddzia³ywa-
niom wychowawczym obserwuje siê niekiedy brak ini-
cjatywy i samodzielno�ci. Na podstawie w³asnych do-
�wiadczeñ dodam, ¿e ogólny poziom rozwoju dzieci
z syndromem Downa w du¿ym stopniu zale¿y od wa-
runków ich ¿ycia i wychowania, od statusu rodziny, wa-
runków spo³ecznych i ekonomicznych. C. Cunningham
� uznany w �wiecie autorytet w dziedzinie edukacji
i wczesnego rozwoju dzieci niepe³nosprawnych umys³o-
wo � zwróci³ uwagê na to, ¿e w miarê doskonalenia
metod oddzia³ywania wychowawczego i wczesnej in-
terwencji leczniczo-terapeutycznej, wyra�nie wzrasta
poziom rozwoju umys³owego, spo³ecznego i emocjonal-
nego osób z zespo³em Downa. Dlatego te¿ dzieci te
musz¹ byæ od pierwszych dni ¿ycia objête zajêciami
wczesnego wspomagania rozwoju. Kompleksowe od-
dzia³ywania w formie: terapii ruchowej, logopedycznej,
pedagogicznej, a nierzadko hipoterapii, zabaw rucho-
wych na basenie, integracji sensorycznej, pozwalaj¹
z du¿ym powodzeniem wspieraæ rozwój dziecka z wy-
zwaniami.

Wiemy równie¿, ¿e na starcie ka¿de dziecko z tym
zespo³em jest inne. Ka¿de ma indywidualne cechy. Dzieci
te mog¹ siê ró¿niæ napiêciem miê�niowym, które im bar-
dziej jest nieprawid³owe, tym bêd¹ wystêpowa³y wiêk-
sze problemy w zakresie motoryki du¿ej i ma³ej, a na-
wet mog¹ pojawiæ siê wiêksze trudno�ci w komunikacji
werbalnej. Jedne z pomoc¹ terapeuty szybciej naucz¹
siê chodziæ i mówiæ, inne mimo du¿ych wysi³ków te
umiejêtno�ci nabêd¹ o wiele pó�niej. Dlatego te¿ rodzi-
ce s¹ zmuszeni nieustannie podejmowaæ decyzje o czê-
stotliwo�ci i rodzaju stymulacji, o wyborze odpowied-
niego terapeuty, nauczyciela.

***
Z powodu opó�nienia w rozwoju intelektualnym

dzieci te ucz¹ siê wolniej. Najtrudniejszy bywa dla nich
proces analizy i abstrakcyjnego my�lenia. Opó�nienie
rozwoju psychicznego utrudnia im koncentracje uwagi
i zmniejsza motywacjê, a to warunkuje uczenie. Ich na-
uka polega g³ównie na powtarzaniu æwiczeñ, wymaga
wielu powtórzeñ krótkich fragmentów wyznaczonego
zadania, a od nauczyciela czy rodzica � cierpliwo�ci i wy-
rozumia³o�ci. W czasie nauki trzeba ci¹gle wzbudzaæ
ich motywacjê, przyci¹gaæ uwagê oraz czêsto robiæ prze-
rwy na odpoczynek.

***
Wraz z rozwojem pociechy, rodzice musz¹ my�leæ

o wyborze przedszkola, a w dalszej kolejno�ci jaka szko³a
bêdzie odpowiednia dla dziecka z zespo³em Downa?

Jako logopeda wczesnokliniczny i pedagog specjal-
ny w praktyce terapeutycznej mam przyjemno�æ praco-
waæ z dzieæmi z wy¿ej omawianym zespo³em. Trafiaj¹
do mnie dzieci w ró¿nym wieku: od kilkumiesiêcznych
do kilkuletnich. Ka¿de z nich jest wyj¹tkowe. Nawet
bêd¹c w tym samym wieku ró¿ni¹ siê od siebie pozio-
mem umiejêtno�ci. Sukces w ka¿dej terapii jest uzale¿-
niony nie tylko od nawi¹zania dobrego kontaktu z dziec-
kiem, ale równie¿ od pozytywnych relacji z rodzicami
dziecka. To oni na co dzieñ je wychowuj¹, wspieraj¹
w rozwoju i kochaj¹. Siedem lat temu pozna³am Bartka
i jego rodziców. By³ rozkosznym, ma³ym bobasem z cha-
rakterystycznymi cechami zespo³u. Przez pierwsze lata
¿ycia uczêszcza³ do mnie na zajêcia wczesnego wspo-
magania. Kiedy nasze drogi rozesz³y siê, Bartek zacz¹³
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chodziæ do przedszkola masowego w ma³ej wsi. Nieste-
ty nie mia³ odpowiedniego wsparcia, aczkolwiek przed-
szkole stara³o siê spe³niæ pro�by rodziców i zapewniæ
ch³opcu indywidualn¹ pomoc terapeutyczn¹. Ch³opiec
obowi¹zek przedszkolny równie¿ realizuje w tym samym
przedszkolu. Kiedy spotka³am jego tatê i zapyta³am, jak¹
szko³ê wybieraj¹ dla Bartka, poniewa¿ w tym roku koñ-
czy siedem lat. Tata odpowiedzia³: Có¿, �chcemy, aby
by³ na swój sposób szczê�liwy� Chyba o�rodek
szkolno-wychowawczy, bo ma³e klasy, nauczyciele
s¹ dobrze przygotowani do pracy z dzieæmi, bêdzie
pod dobr¹ opiek¹. Bartek nie poradzi sobie w szko-
le masowej�. Tak brzmia³a odpowied�.

***
Decyzja rodziców o wyborze szko³y dla dziecka

z zespo³em Downa nie jest ³atwa. Mo¿e to byæ szko³a
masowa, klasa integracyjna b¹d� o�rodek szkolno-wy-
chowawczy. Dziêki rozporz¹dzeniu o pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej z dnia 17 listopada 2010 ka¿de-
mu uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
nale¿y udzieliæ odpowiedniego wsparcia, bez wzglêdu
na to do jakiej szko³y bêdzie uczêszcza³. To nauczyciele
specjali�ci danej placówki maj¹ obowi¹zek poznaæ do-
k³adnie ucznia, jego mo¿liwo�ci i potrzeby, i na tej pod-
stawie w zespole skonstruowaæ indywidualny program
edukacyjno-terapeutyczny. Rodzic oczywi�cie mo¿e
uczestniczyæ w posiedzeniach zespo³u i w du¿ym stop-
niu s³u¿yæ pomoc¹, bo to on najlepiej zna swoje dziecko.

Opiekunowie wybieraj¹c szko³ê musz¹ najpierw zo-
rientowaæ siê, co szko³a oferuje dzieciom o specjalnych
potrzebach edukacyjnych. Czy zaspokoi potrzeby, pra-
gnienia, czy da szansê na integracjê, zapewni indywidu-
alizacjê pracy, czy uczeñ bêdzie mia³ mo¿liwo�æ uczest-
niczenia w zajêciach rewalidacyjnych, które s¹
zagwarantowane dla uczniów z niepe³nosprawno�ci¹
intelektualn¹. Która szko³a wykorzysta predyspozycje
i uzdolnienia dziecka z zespo³em Downa (np. wra¿liwo�æ
uczuciow¹, wra¿liwo�æ na barwy, muzykalno�æ, poczu-
cie rytmu, itp.) w procesie jego wychowywania, naucza-
nia i przygotowania do w miarê samodzielnego, aktyw-
nego, po¿ytecznego i godnego ¿ycia? Czy wybrana
placówka bêdzie stwarzaæ sytuacje prowokuj¹ce ucznia
z zespo³em Downa do stawiania pytañ, dostarczaæ mu
okazji do zdobywania nowych do�wiadczeñ?

Nauczyciel musi wykazaæ zainteresowanie ka¿dym
pytaniem dziecka. Zwracaæ uwagê na sposób komuni-
kacji, formê wypowiedzi, która u³atwi porozumiewanie
siê dziecka z otoczeniem. Ze wzglêdu na specyfikê trud-
no�ci wychowawczych, jakie mog¹ sprawiaæ dzieci
z omawianym zespo³em, trzeba je dobrze poznaæ. Nie
dopuszczaæ do tego, by pozostawa³y w nudzie i bezczyn-
no�ci. Szko³y nie zawsze s¹ przygotowane do przyjêcia

dziecka z niepe³nosprawno�ci¹ intelektualn¹. Mimo sta-
rañ, nadal brakuje specjalistów w szko³ach masowych:
psychologa, logopedy, nauczyciela zajêæ rewalidacyjnych.

Rodzice dziecka niepe³nosprawnego maj¹ co-
raz wiêksz¹ �wiadomo�æ swoich praw. Walcz¹ o w³a-
�ciwe warunki dla swojego dziecka, s¹ aktywni
w poszukiwaniu rozwi¹zañ. Pozytywnie interpretuj¹
s³owo �integracja�, ale.. nie za wszelka cenê. Znaj¹
swoje dziecko, jego mo¿liwo�ci i mimo to, gdy ich
pociecha koñczy 6, 7 lat, stoj¹ przed dylematem
wyboru szko³y. Sami jednak musz¹ zdecydowaæ o je-
go przysz³o�ci edukacyjnej.

***
Na zakoñczenie chcê przywo³aæ postaæ i s³owa Je-

ana Vaniera � niebanalnego my�liciela, który przypomi-
na dzisiejszemu �zaganianemu��wiatu o znaczeniu rela-
cji miêdzyludzkich i o tym, ¿e �s³abi� � niepe³nosprawni,
odrzuceni, wykluczeni � mog¹ byæ dla �silnych� ducho-
wym wsparciem: �Cz³owiek jest istot¹ tak bardzo z³o-
¿on¹, tak bogat¹ � je�li chodzi o mo¿liwo�ci rozwo-
ju, a jednocze�nie tak podatn¹ na zranienie,
cierpienie i ból�. Pamiêtaæ o tym musimy codziennie.ö

Sylwia Nowosadko
doradca ds. kszta³cenia specjalnego
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