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Felieton Renaty Czabaj

Historia Pawełka

Pa we łek sta no wi przy kład dziec ka za nie dba ne go dy dak tycz nie. Mi mo że od trze cie go ro -

ku ży cia uczęsz czał do przed szko la, a ak tu al nie uczy się w kla sie 0, nie zna lazł się na uczy -

ciel, któ ry pro fe sjo nal nie za jął by się chłop cem. Za nie po ko je ni nie pra wi dło wym roz wo jem

dziec ka ro dzi ce szu ka li po mo cy w róż nych in sty tu cjach. Chło piec był wie lo krot nie dia gno -

zo wa ny przez le ka rzy spe cja li stów. W swym krót kim ży cio ry sie za li czył kil ka po waż nych za -

bie gów ope ra cyj nych. Był ba da ny w re jo no wej po rad ni psy cho lo gicz no -pe da go gicz nej.

Mi mo ja sno po sta wio nej dia gno zy, nie mo że do cze kać się re ali za cji za le ceń post dia gno -

stycz nych, któ re są wa run kiem je go pra wi dło we go funk cjo no wa nia w szko le. 

Oto hi sto ria Pa weł ka. Jest dru gim dziec kiem w ro dzi nie. Star szy o czte ry la ta brat ma

rów nież wa dę wy mo wy i zdia gno zo wa ną dys lek sję roz wo jo wą. Z da nych z wy wia du wy ni -

ka, że Pa weł uro dził się o cza sie, jed nak po ród wy dłu żał się, ak cja po ro do wa trwa ła 12 go -

dzin. Po uro dze niu dziec ko tra fi ło na trzy ty go dnie do in ku ba to ra. Chło piec miał

zde for mo wa ną głów kę. Mat ce Pa weł ka nie po da no po wo du, dla cze go je go czasz ka jest znie -

kształ co na. Mi mo za bie gu ope ra cyj ne go re kon struk cji ko ści skro nio wej, gło wa na dal jest

nie kształt na. W wie ku trzech lat Pa we łek tra fił po now nie do szpi ta la z po wo du krę czu szyi.

Dziw nie po chy lo na gło wa to kon se kwen cja wcze śniej nie wy kry tej znacz nej wa dy wzro ku.

Za bieg oku li stycz ny i do brze do bra ne szkła ko rek cyj ne po pra wi ły funk cjo no wa nie chłop -

ca. W kon se kwen cji wa da wzro ku zo sta ła sko ry go wa na. 

Po ni żej frag men ty opi nii po ob ser wa cji i frag men ta rycz nych ba da niach Pa weł ka prze -

pro wa dzo nych w po rad ni psy cho lo gicz no -pe da go gicz nej:

Po sta wie nie dia gno zy psy cho lo gicz nej jest utrud nio ne z uwa gi na utrud nio ny kon takt

wer bal ny. Chło piec mó wi nie wy raź nie. Ma zło żo ną wa dę ar ty ku la cji. Wy po wie dzi są krót -

kie, czę sto jed no wy ra zo we, nie zro zu mia łe. Pa we łek pra cu je w wol nym tem pie. W naj bliż -

szym śro do wi sku ro dzin no -przy rod ni czym jest zo rien to wa ny w stop niu pod sta wo wym.

Po ję cia cza so we są nie wy kształ co ne. Je dy nie utrwa lo na jest orien ta cja w sche ma cie cia ła.
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Chło piec ma nie wy kształ co ną orien ta cję w prze strze ni. Spraw ność ru cho wa w za kre sie mo -

to ry ki rąk po zo sta wia wie le do ży cze nia. Dło nie chłop ca są nie kształt ne, ma łe, ma ło spraw -

ne. Pa weł ma nie pra wi dło wy uchwyt kred ki. Ry su je chęt nie. Je go pra ca pla stycz na jest

ko lo ro wa, ale jej treść sta no wi plą ta ni na kre sek. Ry su nek na po zio mie ba zgrot dzie cię cych.

Chło piec ma trud no ści z cię ciem no życz ka mi po śla dzie. Mo to ry ka du ża rów nież wy ma ga in -

ten syw nych ćwi czeń sty mu lu ją cych roz wój ru cho wy. Nie po tra fi na zwać pod sta wo wych ko -

lo rów. Pa weł po tra fi uło żyć hi sto ryj kę ob raz ko wą we dług ko lej no ści zda rzeń, ale jej treść

opo wia da swo istym, nie zro zu mia łym ję zy kiem. Ba da nia funk cji słu cho wo -ję zy ko wych nie

moż na by ło w ca ło ści prze pro wa dzić z uwa gi na wa dę wy mo wy. Nie wy kształ ci ły się ana -

li za i syn te za słu cho wa. In ten syw nych, sty mu la cyj nych ćwi czeń wy ma ga ją słuch fo ne mo wy

i spo strze gaw czość słu cho wa. Po ję cia ma te ma tycz ne wy kształ ca ją się wol no. Chło piec wśród

fi gur geo me trycz nych roz po zna je je dy nie ko ło. Prze li cza do 3. Nie zna cyfr. Pra wi dło wo róż -

ni cu je „dłu gi–krót ki”, „wię cej–mniej”. Moc ne stro ny chłop ca to go to wość do pod po rząd ko -

wa nia się sta wia nym wy ma ga niom i po god ne uspo so bie nie. Aby uchro nić Paw ła

przed nie po wo dze nia mi w szko le, pro po nu je się prze nie sie nie go do gru py przed szkol nej

zgod nie z orze cze niem le kar skim, aby ze zwo lić mu na wy rów ny wa nie de fi cy tów roz wo jo -

wych do 9 ro ku ży cia. (Ko niecz ne jest orze cze nie do kształ ce nia spe cjal ne go z re jo no wej po -

rad ni psy cho lo gicz no -pe da go gicz nej).

Za sta na wia jąc się nad pro ble mem te go kon kret ne go dziec ka moc no wie rzę, że znaj dzie

się na uczy ciel, któ ry po chy li się nad nim i po da mu po moc ną dłoń. Bar dzo li czę na to, że

mo de lo wy sys tem pro fi lak ty ki i po mo cy psy cho lo gicz no -pe da go gicz nej uczniom z dys lek -

sją za kła da ją cy, by dzie ciom o nie har mo nij nym roz wo ju już w przed szko lu za pew nić spe -

cja li stycz ną po moc w for mie za jęć ko rek cyj no -kom pen sa cyj nych, a w przy pad ku Pa weł ka

rów nież za jęć lo go pe dycz nych, przy nie sie sen sow ne roz wią za nie po dob nych pro ble mów.

Szyb kie wy kry cie nie pra wi dło wo ści roz wo jo wych, wcze sna in ter wen cja i spe cja li stycz -

na po moc są nie zbęd nym wa run kiem prze zwy cię że nia trud no ści. Po wtó rzę z na ci skiem, że

Pa we łek nie zo stał do tej po ry ob ję ty ja ką kol wiek for mą po mo cy mi mo za bie gów i sta rań ro -

dzi ców. My ślę że wdro że nie mo de lo we go sys te mu pro fi lak ty ki i po mo cy za pew ni te mu

dziec ku fa cho wą po moc. Ży czę je mu i wszyst kim dzie ciom wy ma ga ją cym spe cja li stycz nej

opie ki szyb kie go wdro że nia i re ali za cji pro jek tu.
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