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Dziecko ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) w szkole:  

propozycje dotyczące pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej 

 

Streszczenie: 

Celem niniejszego teksu jest przybliżenie nauczycielom problematyki płodowych szkód alkoholowych, 

zaburzonego funkcjonowania dziecka oraz wskazanie sugestii dot. pracy opiekuńczo-wychowawczej i 

edukacyjnej z uczniem ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Zalecenia dotyczą 

przede wszystkim kierunków dostosowania metod dydaktycznych do zaburzonego funkcjonowania 

dziecka, a także podstawowych zasad pracy z dzieckiem i akomodacji środowiskowych. Artykuł 

podejmuje także dyskusję nad dylematem ujętym w pytaniu: czy w przypadku edukacji dziecka z FASD 

należy obniżać wymagania czy tylko je dostosowywać? 
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O dzieciach z FASD (tj. Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) zaczyna się mówić coraz 

więcej i coraz szerzej1, co jednak niekoniecznie przekłada się na polepszenie jakości pracy edukacyjnej 

z nimi. Jak wskazują doświadczenia licznych opiekunów dzieci z FASD, to właśnie w środowisku 

szkolnym ich podopieczni najczęściej spotykają się z niezrozumieniem i odrzuceniem, a skutki 

wynikające ze szkód spowodowanych przez alkohol, zupełnie błędnie kładzie się na karb lenistwa czy 

złośliwości danego dziecka, a także – zaniedbań ze strony rodziny2. Nie sprzyja to ani osiąganiu sukcesu 

szkolnego przez dziecko, ani też jego ogólnemu rozwojowi.  

Gdy nauczyciel i szkoła nie rozpoznaje specyficznych trudności ucznia z FASD, nauka wiąże się 

dla dziecka i jego opiekuna z doświadczeniem stresu, frustracji i niepowodzenia. Celem niniejszego 

tekstu jest zatem przedstawienie najważniejszych zaleceń dotyczących pracy opiekuńczo-

wychowawczej i dydaktycznej z uczniem z FASD. Sugestie dotyczą zarówno modyfikacji metod i 

organizacji nauczania, tak aby umożliwić dziecku przyswajanie treści przewidywanych programem 

                                                           
1 Warto zauważyć zwłaszcza takie propozycje książkowe dla nauczycieli jak: T. Jadczak-Szumiło, K. Kałamajska-
Liszcz, K. Liszcz, Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji, Warszawa 2018; K. Liszcz, Dziecko z FAS w szkole i w 
domu, Kraków 2011; D. Hryniewicz, Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS, Warszawa 
2007. 
2 J. Ćwikła, Problematyka wychowania dziecka z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS) w świetle wypowiedzi 
rodziców zastępczych, „Ateneum Przegląd Familiologiczny” (2016) nr 1, s. 155-160. 

https://www.ateneum.edu.pl/assets/Uploads/Segregator2-SIBN-1-2019.pdf


szkolnym, jak i – w koniecznych przypadkach – wskażą kierunek obniżenia wymagań. Poniższe uwagi 

zostały sformułowane nie tylko na bazie dostępnej literatury, ale także dzięki praktycznym 

doświadczeniom autorki, wynikającym z pracy na rzecz dzieci z FASD3. 

 

Zaburzenia z obszaru FASD wpływające na efektywność nauki szkolnej 

Uszkodzenia, powstałe na skutek prenatalnej ekspozycji na alkohol, dotykają praktycznie 

wszystkich obszarów neuropsychicznego funkcjonowania dziecka, tj. takich jak: motoryka, rozwój 

poznawczy, umiejętności językowe, osiągnięcia edukacyjne, pamięć, uwaga, funkcje wykonawcze ze 

szczególnym uwzględnieniem kontroli impulsów i nadpobudliwości, regulacja emocjonalna, 

zachowania adaptacyjne, kompetencje społeczne i komunikacja w obszarze społecznym, a przy tym 

obecność zmian strukturalnych i neurochemicznych mózgu4. Stąd też uczeń z FASD może mieć 

problemy z utrzymaniem i przerzutnością uwagi oraz koncentracją na zadaniu, pamięcią, myśleniem 

abstrakcyjnym, zwł. matematycznym, myśleniem przyczynowo-skutkowym, rozwojem umiejętności 

niezbędnych do poprawnego komunikowania się za pomocą języka, czytania i pisania, planowaniem i 

organizacją własnego działania, z elastycznym podejmowaniem decyzji w zmieniającej się sytuacji, z 

uczeniem się na własnych błędach, z kontrolą impulsów i zachowaniem adekwatnym do zaistniałego 

kontekstu oraz wiele innych utrudniających proces nauczania/uczenia się, przestrzegania norm i 

utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych.  

Warto też pamiętać, że wiele osób z FASD choć znajduje się w normie intelektualnej, to jednak 

ich ogólny poziom funkcjonowania jest obniżony i nieadekwatny do ilorazu inteligencji5. Aby ustalić, 

jakie funkcje zostały uszkodzone i w jakim zakresie, należy zapoznać się z interdyscyplinarną diagnozą 

w kierunku FASD, a zwłaszcza jej częścią wykonaną przez neuropsychologa6. Podstawowym źródłem 

wiedzy o dziecku są jednak przede wszystkim opiekunowie dziecka, którzy mają najlepszy – bo 

codzienny – wgląd w jego funkcjonowanie7.  

                                                           
3 Jestem jednym z założycieli Fundacji na rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE (2014), a także oryginalnej 
koncepcji organizacji pomocy diagnostyczno-terapeutycznej dzieciom z FASD i ich rodzinom (2016). Od 2017 r. 
koordynuję działalność Centrum Diagnozy, Terapii, Edukacji i Profilaktyki FASD przy Fundacji FASCYNACJE, w 
którym w latach 2017-19 wykonano ok. 150 diagnoz w kierunku FASD, a ok. 100 dzieciom z FASD i ich rodzinom 
udzielono specjalistycznej, kompleksowej, długoterminowej pomocy diagnostyczno-terapeutycznej. 
4 P. Kodituwakku, Neurocognitive Profile In Children With Fetal Alcohol Spectrum Disorders, “Developmental 
Disabilities Research Reviews” (2009), vol.15, no. 3, s. 218-224, DOI: 10.1002/ddrr.73. 
5 M. Klecka, FAS w oczach najbliższych i specjalistów, w: https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IC/klecka-fas4.html 
(dostęp 10.10.2019). 
6 M. Stopikowska, Skutki prenatalnej ekspozycji na alkohol: wyjaśnienia terminologiczne dla pedagogów, 
„Ateneum Przegląd Familiologiczny” (2004) nr 1, s. 183-191. 
7 A. Wiaduch, Między prawdą a mitem. Opieka nad dzieckiem ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych, 
„Ateneum Przegląd Familiologiczny” (2016) nr 1, s. 217-227. 

https://dx.doi.org/10.1002%2Fddrr.73
https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IC/klecka-fas4.html


W poszczególnych przypadkach nie występuje zazwyczaj pełne spektrum nieprawidłowości we 

wszystkich wspomnianych wyżej obszarach, a jedynie zmienna konfiguracja różnorodnych symptomów 

– mniej lub bardziej – utrudniających codzienne życie i naukę. Zatem każdy uczeń z FASD ma swoje 

indywidualne, charakterystyczne tylko dla siebie możliwości i ograniczenia i dopiero po ich 

przeanalizowaniu można formułować strategie działań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb 

danego dziecka. Trzeba przy tym zawsze brać pod uwagę fakt, że problemy, z którymi boryka się 

dziecko, mają podłoże mózgowe, stąd też dzieciom z FASD nie można stawiać takich samych wymagań, 

jak każdemu innemu uczniowi. Dotyczy to zarówno metod pracy z uczniem, jak i zakresu treści 

programowych. 

 

Kierunki dostosowania wybranych metod pracy  

W edukacji dziecka z FASD zazwyczaj słabo będą przyswajane treści oparte wyłącznie na 

pamięciowym opanowaniu materiału, zwłaszcza abstrakcyjnego. Ciągle obecny w polskiej oświacie 

encyklopedyzm dydaktyczny nie sprzyja edukacji ucznia z uszkodzeniami poalkoholowymi – przytłacza 

go nadmiarem informacji niepowiązanych z praktyką i życiem dziecka. Uczeń z FASD, z zaburzonym 

funkcjonowaniem pamięci jedynie z wielkim trudem przyswoi sobie – tak łatwe dla innych – wierszyki 

czy tabliczkę mnożenia. Przyswajanie tego typu treści należy zazwyczaj ograniczyć tylko do 

niezbędnego minimum, a także przy każdej okazji powtarzać je i przypominać.  Tylko informacje stale 

powtarzane mają szansę, aby się utrwalić. 

Można też z góry założyć, że uczeń z FASD będzie wolniej pracował niż jego zdrowy rówieśnik, 

a także, że będzie sobie gorzej radził z tradycyjnymi formami przekazywania oraz sprawdzania wiedzy 

i umiejętności. Należy pamiętać, że procesy myślowe zazwyczaj przebiegają u tych osób wolniej, gdyż 

układ nerwowy pracuje mniej efektywnie. Natomiast zaburzenia w przetwarzaniu słuchowym i 

wzrokowym mogą znacząco utrudniać zrozumienie tego, co dziecko słyszy i widzi. Dlatego też metody 

oparte o słowo i tekst pisany mogą być mniej efektywne. Jeśli zatem mają przynosić owoce  – warto 

skorzystać z części zaleceń metodycznych skutecznych w pracy z osobami słabowidzącymi i 

niedosłyszącymi8.  

W związku z powyższym należy pozwolić uczniowi dłużej pisać sprawdziany, zadawać mniejsze 

partie materiału, a przy tym – we współpracy i po uzgodnieniu z opiekunem – ograniczyć ilościowo 

prace domowe. Nie można dopuścić do sytuacji, że dziecko spędza cały swój wolny czas na odrabianiu 

                                                           
8 Warto przy tym pamiętać, że u osób słabowidzących lub słabosłyszących, podobnie jak w przypadku dzieci z 
ADHD czy dysortografią lub dyskalkulią, procesy poznawcze zasadniczo zachodzą prawidłowo, choć pewne 
funkcje są u nich zachwiane. Część zatem zaleceń do pracy ze wspomnianymi grupami uczniów mogą być tylko 
do jakiegoś stopnia przydatne dla dzieci z FASD, które mają całościowo uszkodzony układ nerwowy i mniej 
sprawne procesy poznawcze – co je odróżnia od wspomnianych powyżej grup uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. 



lekcji, a podstawowym wymiarem relacji między dzieckiem a opiekunem jest powtarzanie materiału 

szkolnego. Zarówno uczeń jak i jego opiekun potrzebują odpoczynku i przestrzeni na swobodną 

aktywność własną. 

Co do sposobów kontrolowania postępów ucznia należy najpierw ustalić, w jaki sposób 

uczniowi jest łatwiej wyrazić swoją wiedzę i umiejętności. Zazwyczaj pisanie długich wypracowań lub 

sprawdzianów nie jest najlepszym rozwiązaniem. Można w takiej sytuacji ograniczyć długość 

wypowiedzi pisemnej, a resztę sprawdzianu zamienić na formę ustną, graficzną, wykonanie praktyczne 

wytworu itp.  

Mało efektywne są zazwyczaj klasyczne formy testów – dziecko widząc zapisaną całą kartkę, 

gubi się i nie wie, gdzie i co ma napisać. Lepiej wpisać każde zadanie na osobną karteczkę z 

jednoznacznie wyznaczonym miejscem na odpowiedź. Niewskazane są także formy egzaminowania 

wymagające przerzucania uwagi np. z tablicy, projektora lub książki na kartę odpowiedzi, z formularza 

testu/sprawdzianu na kwestionariusz odpowiedzi itp. Ponadto przy ewaluacji postępów trzeba przede 

wszystkim doceniać wysiłek włożony w pracę (często duży i niewspółmierny do efektu) niż tylko same 

rezultaty, które mogą być mało zadawalające. 

Z metod wychowawczych, które mają znikomą efektywność wobec dzieci z FASD, jest 

stosowanie kar i nagród, gdyż zakładają, że osoba powiąże przyczynę (nieprawidłowe bądź oczekiwane 

zachowanie) ze skutkiem (kara lub nagroda), czyli że jest zdolna, by uczyć się na swoich błędach9. Do 

dokonania takiej operacji potrzebne są sprawne procesy poznawcze, zwłaszcza bardziej złożone: należy 

połączyć w logiczną całość wielość różnych opcji zachowań w trzech perspektywach: przeszłej, 

teraźniejszej i przyszłej oraz wyciągnąć wnioski i podjąć decyzję co do zachowań w przyszłości, a na 

dodatek o niej cały czas pamiętać i wprowadzić ją w życie przy najbliższej nadarzającej się okazji10. Czyli 

dla osoby z uszkodzeniami poalkoholowymi mózgu rzecz praktycznie niemożliwa do zrealizowania! 

Większe znaczenie dla uporządkowania zachowań ucznia11 będzie miało wprowadzenie akomodacji 

środowiskowych oraz korzystanie z „8 Kroków” (poniżej). 

                                                           
9 Nagroda może odnosić pewien skutek, ale nie na zasadzie powiązania pożądanego zachowania z przyjemnym 
dla dziecka następstwem. Nagroda wprowadza w relację uczeń-nauczyciel element pozytywnego doznania, 
którego źródłem jest dorosły, co dla dziecka może mieć znaczenie terapeutyczne: oto dorosły może być godny 
zaufania, może być bezpieczny, potrafi i chce zaspokoić potrzeby dziecka w zakresie bezpieczeństwa, miłości, 
uznania itd. Nauczyciel czy rodzic, który karze, wprowadza w życie dziecka przykre doświadczenie, umacniając 
przekonanie, że każdy dorosły jest nieprzewidywalny, niebezpieczny i nikomu nie można zaufać, skoro powoduje 
u dziecka cierpienie. W perspektywie dziecka z uszkodzeniami OUN, a do tego często i z zaburzeniami 
przywiązania, źródłem przykrości nie jest jego własne zachowanie, a wyłącznie osoba, która go karze. 
10 H. Alton, D. Evensen, Making a difference. Working with students who have Fetal Alcohol Spectrum Disorders, 
Whitehorse 2006, s. 6:4-7. 
11 „Porządkowanie” zachowań wydaje się bardziej adekwatnym określeniem niż „dyscyplinowanie” w odniesieniu 
do dzieci z FASD. Stosowanie kar jest zazwyczaj bezużyteczne w ich przypadku. Owszem, można takiego ucznia 
spacyfikować (choć im starszy – tym będzie trudniej), ale to z kolei popchnie ucznia w marazm, bierność, niemoc 
– jeśli chodzi o naukę, a przy tym skieruje na drogę narastającej frustracji i napięcia, które będzie musiało kiedyś 
znaleźć ujście. 



 

Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z FASD 

Można też wskazać kilka ogólnych wytycznych dotyczących pracy z dzieckiem z FASD (tzw. 8 

Kroków), które powinny nią kierować, a mianowicie12: 

1. Konkret – należy preferować pracę na konkretach (wszystko, co można zobaczyć, 

usłyszeć i dotknąć tu i teraz); odwoływanie się do przeszłych doświadczeń dzieci nie zawsze bywa dla 

nich przydatne, biorąc pod uwagę deficyty pamięci i niezbyt sprawne myślenie abstrakcyjne13. 

2. Stałość – najlepiej, gdy wszystko, co otacza dziecko, jest w miarę niezmienne – dotyczy 

to zarówno osób, rzeczy, jak i słownictwa, poleceń; uczniowie z FASD mają małą elastyczność w 

dostosowaniu się do zmian, natłoku bodźców, nie potrafią też zastosować zdobytej wiedzy do nowych 

okoliczności; stałość wprowadza w ich życie pewien ład, daje poczucie przewidywalności i 

bezpieczeństwa, ułatwia orientację w bieżących wydarzeniach, eliminuje konieczność poszukiwania 

rozwiązań w nowych sytuacjach. 

3. Powtarzanie – w związku z deficytami pamięci, uwagi, ograniczoną zdolnością do 

uczenia się na własnych doświadczeniach uczeń z FASD może zapominać nawet o najprostszych 

sprawach (nawet typu mycie zębów) – zatem życzliwe przypominanie o tym wszystkim jest codzienną 

koniecznością14; nawet jeśli uczeń „wczoraj” rozwiązał jakieś zadanie stosując się do instrukcji 

nauczyciela, to „dzisiaj” też będzie jej potrzebował w takim samym wymiarze; należy dokładnie 

przemyśleć, jakich treści dziecko będzie się miało nauczyć na pamięć i wybrać tylko te, które są 

absolutnie konieczne – szkoda marnować siły i czas15; każda ważna informacja, jeśli ma pozostać w 

pamięci dziecka musi być stale powtarzana, gdyż bez tego szybko się „ulotni”. 

4. Rutyna – codzienne jej zachowywanie jest niezbędnie konieczne ze względu na 

sygnalizowane wyżej dysfunkcje układu nerwowego; rutyna tworzy pewną stałą ramę każdego dnia, a 

powtarzalność danych czynności ułatwia dziecku ich przyswojenie i codzienne funkcjonowanie. 

                                                           
12 Zaprezentowane wyżej zasady zostały wypracowane przez D. Evensen, J. Lutke, 8 Magic Keys to Supporting 
Individuals with FASD, w: http://haltonfasd.ca/wp-content/uploads/2015/09/8-Magic-Keys-to-Supporting-
FASD.pdf (10.10.2019). Polska adaptacja: K. Liszcz, [Dziecko z FASD w rodzinie], w: 
http://www.fasd.org.pl/artykuly-fasd (dostęp 10.10.2019); M. Klecka, I. Palicka, Pierwsza pomoc dla dzieci i 
młodzieży z Poalkoholowymi Zaburzeniami Rozwojowymi (FASD), [poradnik załączony do filmu „FAS ma twarz”, 
seria: Nie zamykaj oczu], [Sosnowiec 2016], s. 36-39; Jadczak-Szumiło, Kałamajska-Liszcz, Liszcz, dz. cyt., s. 93-
100. 
13 Takie nietrafne zalecenie, aby odwoływać się do pamięci ucznia z FASD, robi np. U. Grygier, I. Sikorska, Mój 
uczeń pracuje inaczej. Wskazówki metodyczne, Kraków 2008, s. 76. 
14 Niektórzy opiekunowie określają ten problem w ten sposób, że każdego ranka dziecko z FASD „budzi się niemal 
jako tabula rasa” (A. Rafa, M. Stopikowska, Problemy edukacyjne i wychowawcze dziecka z Płodowym Zespołem 
Alkoholowym (FAS), „Ateneum Przegląd Familiologiczny” (2016) nr 1, s. 93). 
15 Przykładem takich niecelowych wysiłków była próba nauczenia Adama – chłopca z FAS – procedur działania 
Komitetów Senackich. Wszystkie wysiłki rodziców i nastolatka nie tylko że spełzły na niczym, ale doprowadziły do 
skrajnej frustracji wszystkich zaangażowanych w ową „naukę” (M. Dorris, Zerwana więź, Gdańsk 1996, s. 148-
149). 

http://haltonfasd.ca/wp-content/uploads/2015/09/8-Magic-Keys-to-Supporting-FASD.pdf
http://haltonfasd.ca/wp-content/uploads/2015/09/8-Magic-Keys-to-Supporting-FASD.pdf
http://www.fasd.org.pl/artykuly-fasd


5. Prostota – komunikacji powinna przyświecać zasada: „krótko, zwięźle i na temat”, 

ponieważ dzieci z FASD łatwo ulegają przeciążeniom oraz nie potrafią sobie poradzić z nadmiarem 

bodźców, słów i zadań. 

6. Jednoznaczność i jasność – im komunikat prostszy, jaśniejszy, konkretniejszy – tym 

łatwiej zostanie on zrozumiany; polecenia powinny być jednoznaczne i dosłowne; pozbawione metafor 

i przenośni; nie należy także pozostawiać nieskonkretyzowanych, niewypowiedzianych oczekiwań – 

dziecko samo z siebie się nie domyśli, co powinno zrobić, ani też samodzielnie nie będzie szukać 

rozwiązania, jeśli dane zadanie nie było mu wprost zlecone; warto też sprawdzać, czy dziecko 

zrozumiało dany komunikat16;  większe zadania powinny być podzielone na mniejsze wraz dokładnym 

poinstruowaniem, co należy zrobić krok po kroku. 

7. Struktura – nadawanie struktury upływającemu czasowi, aktywności dziecka, 

kierowanie się stałymi zasadami itd. pozwala dziecku z FASD lepiej odnaleźć się w otaczającej go 

rzeczywistości, sprawia, że świat staje się dla niego bardziej zrozumiały, uporządkowany, 

przewidywalny i bezpieczny. 

8. Nadzór – w związku z trudnościami poznawczymi każdy uczeń z FASD (niezależnie od 

wieku metrykalnego) wymaga, tak jak małe dziecko, uwagi, czujności i stałego monitorowania jego 

pracy i zachowania; nadzór nie oznacza jednak wyręczania, a jedynie przyjazną obecność i 

kierunkowanie jego aktywności.  

 

Akomodacje środowiskowe  

Warunkiem – można by rzec – „technicznym” powodzenia pracy edukacyjnej z dzieckiem z 

FASD jest dokonanie przystosowań szkolnej „czasoprzestrzeni” do zaburzonego funkcjonowania 

dziecka. Chodzi przede wszystkim o prawidłową organizację przestrzeni klasowej i szkolnej oraz 

uporządkowanie aktywności dziecka. Akomodacje te pomogą uczniowi lepiej wykorzystać posiadany 

potencjał, ograniczając te wpływy środowiska, które utrudniają mu funkcjonowanie. Po ich 

zastosowaniu istnieje spora szansa, że dziecko będzie dłużej utrzymywało uwagę i skupienie, a przy 

tym będzie bardziej efektywniej wykorzystywać swoje możliwości.  

Głównym zatem celem wspomnianych przystosowań będzie ochrona ucznia przed 

przeciążeniem układu nerwowego i frustracją, związanymi z nadmiarem bodźców dochodzących ze 

środowiska, z niską odpornością na stres, dłuższym i nie zawsze efektywnym przetwarzaniem 

informacji oraz dużą męczliwością. Warto też przypomnieć, że wszystkie te cechy wynikają z 

                                                           
16 Samo zapytanie „czy rozumiesz?” jest niewystarczające, bo dziecko powie „rozumiem” – bo tak mu się wydaje 
i jest o tym przekonane – i wykona polecenie błędnie, nie dlatego, że chce zrobić „na złość”, jest leniwe czy mu 
nie zależy, ale zrozumiało całkiem coś innego i wykonuje zadanie zgodnie ze swoim zrozumieniem polecenia. 



prenatalnych uszkodzeń układu nerwowego i przekładają się na ograniczenie skuteczności 

wykorzystywania posiadanych przez ucznia zasobów – wiedzy, umiejętności, uzdolnień.  

Podstawową zasadą akomodacji środowiskowych jest zatem usuwanie i redukowanie ilości i 

intensywności bodźców pochodzących ze środowiska wraz z takim rozplanowaniem aktywności 

dziecka, aby chronić je przed przeciążeniem i zapewnić mu przerwy na odpoczynek. Uszkodzony w 

okresie prenatalnym mózg dziecka ma zazwyczaj małą zdolność do selekcji bodźców i wyławiania 

„ważnych” oraz wygaszania ze świadomości tych, które nie mają większego znaczenia dla danej 

sytuacji. Łatwo w tej sytuacji o przytłoczenie i przemęczenie, stąd też konieczna jest dziecku pomoc w 

organizacji dochodzących do niego bodźców. 

Warto zatem unikać wszelkich sytuacji „nadmiaru” i „wielości” w postaci np. konieczności 

podejmowania wielu decyzji, wielu czynności, wieloetapowości prac itp. Chodzi o to, aby dziecko w 

jednym czasie mogło zajmować się tylko taką ilością materiału, poleceń, zadań itd., z którymi jest w 

stanie jednorazowo sobie poradzić, przy maksymalnym ograniczeniu oddziaływań dystraktorów. 

Eliminując nadmiar i ograniczając ilość bodźców, należy jednocześnie kierować uwagę dziecka na to, 

co istotne17.  

Trzeba pamiętać, że duża część dzieci z FASD ma również zaburzenia modulacji sensorycznej, 

przejawiające się nad- i/lub podwrażliwością. W przypadku tego pierwszego, wybrane bodźce mogą 

uruchamiać silne reakcje obronne. Kiedy organizm dziecka funkcjonuje w trybie „uciekaj albo walcz” 

nie będzie w stanie się uczyć18.  Z kolei przy niedowrażliwości dziecko będzie szukało zwiększonej 

stymulacji w postaci np. ruchliwości, biegania po klasie i dotykania przedmiotów. Bez zaspokojenia 

potrzeb w tym obszarze, w dziecku będzie narastać napięcie, uniemożliwiające skupienie się. Dlatego 

też warto takim uczniom dostarczyć odpowiednie bodźce19.  

Przy tego typu wsparciu dziecko zaspokoi swoje potrzeby, będzie zdolne do skupienia i pracy, 

a jednocześnie nie będzie przeszkadzało reszcie klasy. Trzeba przy tym pamiętać, że nawet przy 

podwrażliwości i konieczności dostarczania wyselekcjonowanych intensywnych bodźców nadal 

obowiązuje zasada organizacji i ograniczania pozostałych, by nie dopuścić do przeciążenia układu 

nerwowego. 

Organizując „czasoprzestrzeń” szkolną dla ucznia z FASD należy szczególnie wziąć pod uwagę 

względy bezpieczeństwa. Dzieciom z zaburzeniami poalkoholowymi o wiele trudniej ocenić ryzyko 

                                                           
17 Ciekawe przykłady zastosowania w praktyce powyższych wskazówek przytaczają np.: Jadczak-Szumiło, 
Kałamajska-Liszcz, Liszcz, dz. cyt., s. 32-38; Liszcz, Dziecko z FAS, dz. cyt., s. 76-77, 99-117. 
18 C. Grzywniak, Nieprawidłowa integracja sensoryczna jako składowa zaburzeń psychicznych występujących 
zarówno u dzieci, jak i u młodzieży oraz dorosłych, „Psychiatria” (2016) t. 13, nr 3, s. 143-147. 
19 Warte rozważenia zalecenia dla dzieci z niedowrażliwością w omawianych obszarach formułuje np. Z. 
Przyrowski, Jak pomóc dziecku potrzebującemu sensorycznych bodźców, by się skoncentrować, w: 
http://integracjasensoryczna.info/11844/jak-pomoc-dziecku-potrzebujacemu-sensorycznych-bodzcow-sie-
skoncentrowac (dostęp 10.10.2019). 

http://integracjasensoryczna.info/11844/jak-pomoc-dziecku-potrzebujacemu-sensorycznych-bodzcow-sie-skoncentrowac
http://integracjasensoryczna.info/11844/jak-pomoc-dziecku-potrzebujacemu-sensorycznych-bodzcow-sie-skoncentrowac


związane z danym działaniem i powiązać przyczynę ze skutkiem, a ponadto stres i pobudzenie może 

prowadzić do impulsywnych działań i niewspółmiernych do bodźca reakcji. Zatem dostęp do wszelkich 

niebezpiecznych miejsc i przedmiotów powinien być uniemożliwiony, a sytuacje, w których dochodzi 

do niepotrzebnego pobudzenia i stresu powinny być wyeliminowane, a przynajmniej ograniczone w 

sposób, jak to wyżej opisano.  

 

Obniżenie wymagań czy dostosowanie?  

Popularnie uważa się, że jeśli dziecko sobie z czymś nie radzi, to należy je skłonić do bardziej 

wytężonej pracy, wykonywania dodatkowych ćwiczeń. W przypadku dzieci z FASD, należy jednak 

zastosować zupełnie inną zasadę: „nie próbuj mocniej – spróbuj inaczej”20. Ograniczeń wynikających z 

uszkodzeń mózgu nie można ignorować czy lekceważyć, a intensyfikacja nieefektywnych działań 

dydaktycznych czy wychowawczych może przynieść wręcz przeciwne skutki. Jeśli dana metoda „nie 

działa”, to należy poszukać alternatywnej. 

Może też trzeba będzie zrezygnować z jakiejś formy wiedzy i umiejętności na rzecz innej, 

równorzędnej. Przykładowo dla dużej części dzieci z FASD takie kwestie jak czas, wielkości miar i wag 

są zbyt abstrakcyjne, aby mogły je pojąć21. Stąd też mimo że w programie przewidziane jest np. 

zdobycie umiejętności korzystania z zegara wskazówkowego, można w zamian np. użyć 

elektronicznego zegara cyfrowego22 czy odmierzać czas za pomocą klepsydry23. Chodzi o to, aby 

dziecko zdobyło umiejętności potrzebne w życiu (w tym przypadku posługiwanie się zegarkiem i 

orientacja w upływie czasu), a czy je osiągnie na tej czy innej drodze – to rzecz zupełnie drugorzędna.  

Jedną z trudności, niedocenianych w planowaniu pracy wychowawczej i dydaktycznej z 

uczniem, jest to, że dziecko – zwłaszcza na początku znajomości – może stwarzać pozory o wiele 

bardziej uzdolnionego i pojętnego niż jest w rzeczywistości. Może to wywoływać wrażenie, że jego 

problemy w uczeniu się i zachowaniu są skutkiem zaniedbań i „trochę więcej wysiłku” przyniesie 

oczekiwane skutki. Ponadto podczas pojedynczych spotkań diagnostycznych może ono funkcjonować 

o wiele lepiej niż zazwyczaj, skutkiem czego mogą być bardzo optymistyczne co do możliwości dziecka 

opinie psychologiczno-pedagogiczne, nieoddające realnego stanu rzeczy24.  

                                                           
20 Tytuł poradnika D. Malbin, Trying Differently Than Harder, 2002; w polskiej adaptacji: M. Klecka, K. Liszcz, Nie 
próbuj mocniej, spróbuj inaczej. Neurologiczny program naprawczy dla dzieci i młodzieży z syndromem 
alkoholowym FAS, Lędziny 2004. 
21 Rafa, Stopikowska, dz. cyt., s. 87-88. 
22 Powinien być to zegar działający w systemie 24-godzinnym, gdyż 12-godzinny może dezorientować ucznia. 
23 Zwiększająca się ilość przesypującego się piasku wizualizuje i konkretyzuje upływ czasu. Można w ten sposób 
np. odmierzać czas wykonywania poszczególnych zadań czy oczekiwania np. na przerwę. 
24 O tym niebezpieczeństwie i konsekwencjach, które z tego wynikają, wskazując konkretne przykłady, piszą o 
tym np.: Klecka, FAS w oczach najbliższych i specjalistów, dz. cyt.; Rafa, Stopikowska, dz. cyt., s. 79-80. 



Nie dziwi zatem, że kwestia dostosowania wymagań edukacyjnych, a więc i treści 

programowych, może budzić kontrowersje. Pochopne obniżenie wymagań oznacza zawężenie 

perspektyw edukacyjnych dziecka, zaś stawianie przed nim wygórowanych i nieadekwatnych wymagań 

– z pewnością doprowadzi do wystąpienia zaburzeń wtórnych i zahamowania rozwoju. Jeśli dziecko 

ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niepełnosprawności intelektualnej to 

sytuacja jest jasna: obniżenie wymagań jest w pełni uzasadnione. Dylemat powstaje jednak wtedy, gdy 

uczeń jest w normie intelektualnej i poza diagnozą w kierunku FASD nie posiada żadnego innego 

orzeczenia.  

Pierwszym krokiem będzie zatem w takiej sytuacji dostosowanie metod nauczania, 

przedłużenie czasu pracy, modyfikacja form sprawdzania wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim 

wprowadzenie odpowiednich akomodacji środowiskowych i postępowanie według „8 Zasad”. Dopiero 

drugim krokiem będzie obniżenie wymagań. Należy być jednak w tej kwestii ostrożnym: być może nie 

zostały wprowadzone odpowiednie modyfikacje i należy poszukać innych alternatywnych strategii 

nauczania i uczenia się. W wielu wypadkach jednak obniżenie wymagań będzie jednak konieczne, co 

nie może oznaczać, że uczeń nic nie robi i niczego się od niego nie wymaga. 

Podstawowym dokumentem szkolnym będącym fundamentem pracy z uczniem o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych jest obecnie Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET). 

Jednakże szkoła jest zobowiązana do jego skonstruowania tylko w przypadku uczniów z orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia specjalnego25. Sama diagnoza w kierunku FASD nie uprawnia jednak ucznia ani 

do uzyskania orzeczenia, ani tym bardziej do dostosowania wymagań, dodatkowych zajęć czy 

tworzenia dla niego IPET26. Można zatem tylko zachęcać poszczególnych nauczycieli, aby jednak podjęli 

trud dokonania potrzebnych dostosowań – jeśli nie z obowiązku, to w imię dobra dziecka z FASD. 

*** 

O ile o pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie czy z ADHD lub dysleksją wiemy coraz 

więcej, o tyle nauczanie dziecka z FASD nadal budzi wątpliwości, a nawet lęk. Owszem, praca 

wychowawcza i dydaktyczna z uczniem z FASD niesie ze sobą wiele wyzwań, ale może dawać także 

sporo satysfakcji. Gdy zwykłe metody wychowawcze i dydaktyczne – skuteczne wobec większości 

dzieci – zawodzą, trzeba szukać alternatywnych dróg pracy. Jednak po odnalezieniu odpowiedniego 

„klucza” do zaburzonego świata dziecka osiąganie sukcesów edukacyjnych jest możliwe27. Mam 

                                                           
To, że dziecko w którymś momencie miało lepszy dzień lub po prostu się zmobilizowało i osiągnęło absolutne 
szczyty swoich możliwości, nie świadczy o tym, że w taki „maksymalistyczny” sposób jest w stanie pracować bez 
przerwy. 
25 M. Czarnocka, IPET w szkole, Warszawa 2018, s. 5-11. 
26 B. Bernfeld, J. Mazurkiewicz, M. Zaporowska,  Z. Zaporowska, Czy prawo musi pozostać bezradne? Prawne 
aspekty przeciwdziałania poalkoholowym uszkodzeniom płodu, Warszawa 2019, s. 385-389, 511-520. 
27 Success Stories, w: http://fascets.org/success-stories (dostęp 10.10.2019). 

http://fascets.org/success-stories


nadzieję, że powyższe uwagi pomogą rodzicom i nauczycielom zmierzyć się z wyzwaniem, którym bywa 

edukacja szkolna dziecka z FASD, oraz podjąć wzajemną współpracę, by wspomóc zaburzony rozwój 

dziecka.  
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Title: Educational work with the child with Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) in the school: 

comments on adapting educational requirements 

Summary: 

Pointing damages and dysfunctions caused by prenatal alcohol exposure, and recommendations for 

care, upbringing and educational work with students with the Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) 

was the purpose of this text. The recommendations mainly concern on the directions of adaptation of 

didactic methods to the disturbed functioning of the child, as well as indicate the basic principles of 

work with the child and environmental accommodations. The article also discusses the dilemma closed 

in the question: if the educational requirements for the child with FASD should be lowered or should 

be only adapted? 
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