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W środowisku psychologów i pedagogów termin „upośledzenie 
umysłowe” uznawany jest za utrwalający negatywne stereotypy 
o osobach niepełnosprawnych umysłowo (mimo że nazwa ta ofi-
cjalnie funkcjonuje w medycynie i rehabilitacji). W związku z tym 
używane jest zwykle określenie „niepełnosprawność intelektualna”, 
które ma bardziej neutralny wydźwięk.

Stereotypy na temat niepełnosprawności intelektualnej, a przede 
wszystkim ten dotyczący braku możliwości rozwoju i celowości 
podejmowania różnorodnych aktywności życiowych, wywierają 
destrukcyjny wpływ na postawy społeczne, sposób postrzegania 
i traktowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także na 
szanse rozwojowe i wyrównujące, jakie się im stwarza. 

Niepełnosprawność intelektualna to termin obejmujący sze-
rokie spektrum zaburzeń rozwojowych o zróżnicowanym stopniu 
nasilenia. Nie jest to jednostka chorobowa, lecz zespół objawów 
towarzyszących wielu chorobom genetycznym (takim jak zespół 
Downa), neurologicznym (m.in. mózgowe porażenie dziecięce), 
metabolicznym bądź będącym następstwem zmian w życiu pre-
natalnym lub urazów fizycznych doznanych w okresie dzieciństwa.

Niepełnosprawność intelektualną można rozpatrywać w dwóch 
aspektach:
•  kliniczno-medycznym – wówczas termin ten oznacza wrodzo-

ne lub istniejące od dzieciństwa obniżenie poziomu rozwoju 
intelektualnego,

•  psychologiczno-społecznym – wówczas główny nacisk kładziony 
jest na społeczny aspekt upośledzenia, na jego konsekwencje 
dla umiejętności interpersonalnych i samodzielnego funkcjo-
nowania w społeczeństwie (chodzenie do szkoły lub pracy, 
załatwianie spraw formalnych, prowadzenie domu).

Wśród przyczyn niepełnosprawności intelektualnej wyróżnić 
można czynniki pierwotne i wtórne. Do przyczyn pierwotnych 
należą czynniki genetyczne, takie jak aberracje chromosomowe 
i genetycznie uwarunkowane zaburzenia metabolizmu. Przyczyny 
wtórne to uszkodzenia kory mózgowej w okresie prenatalnym 
i dziecięcym.

Niepełnosprawność intelektualna to pojęcie stosunkowo 
młode, które pojawiło się zamiast stygmatyzujących 
i wartościujących określeń „niedorozwój umysłowy” 
i „upośledzenie umysłowe”. Charakteryzuje się przede 
wszystkim utrudnieniami w sferze percepcyjnej i poznawczej, 
powodując wolniejsze tempo uczenia się i opanowywania 
różnorodnych sprawności poznawczych i społecznych.
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Niepełnosprawność intelektualna towarzyszy wielu chorobom 
o podłożu genetycznym, neurologicznym i metabolicznym. Do 
najczęściej występujących schorzeń, które powodują dysfunkcje 
intelektualne, należą: zespół Downa, zespół Angelmana, zespół 
Jacobsena, choroba Burneville’a (stwardnienie guzowate), autyzm 
dziecięcy, zespół Retta, mózgowe porażenie dziecięce i alkoholowy 
zespół płodowy (FAS).

W 1968 roku Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła klasyfikację 
upośledzenia umysłowego, obowiązującą również w Polsce, która 
za kryterium podziału upośledzenia umysłowego uznaje iloraz inte-
ligencji (I.I). W obowiązującej obecnie IX Rewizji Międzynarodowej 
Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów wartości graniczne 
zaokrąglono z przyczyn praktycznych. Współczesny podział wyróżnia 
cztery stopnie upośledzenia umysłowego:
1) upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim (I.I = 50–70),
2) upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym (I.I = 35–49),
3) upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym (I.I = 20–34),
4) upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim (I.I < 20).

Ostatnie lata przyniosły ogromne zmiany w sposobie definio-
wania niepełnosprawności w ogóle. Można je określić jako zmianę 
modelu medycznego na społeczny. Model medyczny zakłada, że 
niepełnosprawność jest osobistą tragedią, indywidualną cechą 
danej osoby, i że problem, z którym ta jednostka się boryka, ma 
charakter medyczny, wynikający z biologicznego lub funkcjonalnego 
uszkodzenia organizmu. Działania natomiast ukierunkowane są na 
przystosowanie jednostki do społeczeństwa.

Model społeczny z kolei kładzie nacisk na to, że niepełnosprawność 
określana jest nie jako rezultat uszkodzenia czy choroby, ale raczej 
jako wynik barier – społecznych, ekonomicznych i fizycznych – na 
jakie napotyka osoba niepełnosprawna w swoim środowisku, a co 
za tym idzie – można i powinno się pracować nad ich usunięciem.

Rola zajęć wczesnego 
wspomagania w rozwoju 
dziecka niepełnosprawnego 
intelektualnie

Każde dziecko wymaga stymulowania własnego rozwoju psycho-
motorycznego, jednakże niektóre z nich już na starcie drogi życio-
wej potrzebują zdecydowanie większej uwagi i pomocy ze strony 
zarówno rodziców, jak i specjalistów różnych dziedzin.

Jak najwcześniej powinno się zacząć stymulować rozwój 
dziecka. We wczesnym dzieciństwie istnieje większa możliwość 
zahamowania rozwoju wielu zaburzeń o postępującym przebiegu, 
a nawet całkowitego zatrzymania dalszych niekorzystnych zmian. 
Ponadto u małych dzieci stwierdzono większą podatność na stoso-

wane wobec nich programy usprawniania, zaś ćwiczone postępy 
są łatwiej generalizowane. Proces uczenia się we wczesnych fazach 
wzrastania jest łatwiejszy, gdyż, jak dowodzą badania, uczenie się 
jest cechą ściśle związaną z rozwojem. Warto również podkreślić 
fakt, iż rodzice małych dzieci mają więcej nadziei, sił, zapału i wiary, 
dlatego są bardziej zaangażowani we współpracę ze specjalistami 
i we własny udział w terapii dziecka.

Choć niepełnosprawności intelektualnej nie da się w pełni 
wyleczyć, wdrożenie na wczesnym etapie rozwoju dziecka odpo-
wiednich technik terapeutycznych może pomóc mu w późniejszym 
osiągnięciu samodzielności.

Systematyczne pobudzanie do rozwoju, konsekwentny system 
wymagań prowadzi do uczynnienia i rozwijania możliwości tych 
osób. Niepełnosprawność intelektualna nie jest chorobą, która 
minie, gdy zastosuje się odpowiedni sposób leczenia. Osoba 
z taką niepełnosprawnością nigdy nie przestanie być niepełno-
sprawna, jednak, jak wszyscy inni, może rozwijać się i zmieniać. 
Dostrzeganie i realizowanie dynamicznego ujęcia obniżonej 
sprawności intelektualnej stwarza nowe, realne szanse rozwoju 
i usprawniania osób z niepełnosprawnością intelektualną, opa-
nowanie przez nie funkcji psychospołecznych, pożytecznych dla 
nich samych i środowiska.

Dla prawidłowego rozwoju dziecka najważniejsze są pierwsze 
lata życia, ponieważ równocześnie z dojrzewaniem układu ner-
wowego następuje rozwój wszystkich funkcji psychofizycznych 
dziecka. Od momentu urodzenia do podjęcia nauki w szkole 
dziecko zdobywa umiejętności społeczne, językowe i poznawcze, 
które okazują się niezbędne w toku dalszej edukacji, warunkując 
możliwość samodzielnego funkcjonowania w dorosłości. U dzieci 
z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami rozwoju procesy 
nabywania tych umiejętności mogą postępować nieharmonijnie 
lub ulec zahamowaniu. Brak wczesnego wspomagania może 
opóźnić, utrudnić lub nawet uniemożliwić dalszy rozwój dziecka. 
Podjęcie działań naprawczych zbyt późno często prowadzi do 
wykształcenia i utrwalania nieprawidłowych wzorców zachowań, 
które ważą na funkcjonowaniu w środowisku. Trudno jest je 
wyeliminować, kiedy dziecko osiągnie wiek szkolny.

W celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju nie-
pełnosprawnościami mogą być organizowane zajęcia wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci. Zajęcia takie mogą być realizowane 
w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Pomoc w ramach tych zajęć w stosunku do rodziców może dotyczyć:
•  wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego 

dziecka,
•  rozpoznawania jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji 

oraz prawidłowej reakcji na nie,
•  instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych,
•  informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny 

sprzęt, pomoce i inne przedmioty.

Brak wczesnego wspomagania może opóźnić, utrudnić lub nawet 
uniemożliwić dalszy rozwój dziecka. Podjęcie działań naprawczych zbyt 
późno często prowadzi do wykształcenia i utrwalania nieprawidłowych 
wzorców zachowań, które zaważają na funkcjonowaniu w środowisku. 
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Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą nie tylko specjaliści 
(psycholog, logopeda, fizjoterapeuci i terapeuci SI), ale także 
pedagodzy posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju 
niepełnosprawności dziecka, czyli surdopedagodzy, tyflopeda-
godzy i oligofrenopedagodzy, którzy tworzą zespół wczesnego 
wspomagania.

Z zajęć z zakresu wczesnego wspomagania mogą korzystać 
dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpo-
częcia przez nie nauki w szkole. Ważne jest, aby ten czas został 
jak najlepiej wykorzystany, tak aby dziecko mogło jak najpełniej 
wykorzystać swój potencjał rozwojowy. Wczesne wspomaganie 
rozwoju ma za zadanie pomóc niepełnosprawnemu dziecku 
pokonać trudności w odkrywaniu świata, uczestniczeniu w życiu 
społecznym i osiąganiu samodzielności. Dla rozwoju dziecka 
ważne jest, aby pomoc była udzielona jak najwcześniej – jeśli 
zajdzie taka potrzeba, nawet już w wieku niemowlęcym. Dzięki 
wczesnemu wspomaganiu rozwoju, nawet jeśli nie da się całko-
wicie wyeliminować niepełnosprawności, to w znacznym stopniu 
udaje się zapobiegać jej negatywnym skutkom.

Miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspo-
magania wynosi od czterech do ośmiu. Jest to uzależnione od 
możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Uczestnictwo 
w zajęciach jest bezpłatne, konieczne jest jednak posiadanie przez 
dziecko opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Niepełnosprawność dziecka ma znaczący wpływ na funk-
cjonowanie całej rodziny. Opieka nad dzieckiem z zaburzenia-
mi rozwoju to prawdziwe wyzwanie. Czasami dalsza rodzina 
wykazuje niezrozumienie dla nieprawidłowości rozwojowych 

dziecka, dopatrując się ich przyczyn w niewłaściwej pielęgnacji 
i w błędach w wychowaniu. Rodzice odczuwają lęk o przyszłość 
dziecka. Dlatego też wczesne wspomaganie jest oparte na 
partnerskiej współpracy specjalistów z rodzicami dziecka. Ze 
względu na szczególną i silną więź emocjonalną to właśnie 
rodzice są najlepszymi terapeutami dziecka. Należy pamiętać, 
że poświęcają oni dziecku najwięcej czasu i najlepiej je znają. 
Intuicyjnie odczytują sygnały wysyłane przez dziecko. Podczas 
codziennych czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych stymulują 
dziecko. Dlatego ważne jest prezentowanie rodzicom ćwiczeń 
i zabaw, informowanie o przebiegu rozwoju dziecka oraz wspo-
maganie ich w załatwianiu spraw bytowych.
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