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Abstract
Psychoeducation is being used in many areas of life today. In addition to development stimulation and 
promotion of health and prevention, it has also been used in the rehabilitation of people with disabil-
ities and in the treatment of patients with chronic diseases as well as with mental disorders.Especially 
in the case of mental disorders it is necessary to integrate psychological, psychiatric and pedagogical 
activities. It can be said, that psychoeducation is the platform of practical integration of the aforemen-
tioned disciplines. Psychoeducational activities complete the process of treatment and rehabilitation, 
and in the case of mental disorders are an integral part of therapy. Psychoeducation in the treatment of 
people with mental disorders is treated as a form of psychological help. It is designed for patients and 
their families and friends. Its goal is not only to increase the knowledge about the disease and its treat-
ment but also, or more specifically to develop all skills that will successfully deal with the condition of 
the disease, recognize ones feelings, reduce stress, and improve communication with the doctor,etc. In 
addition, psychoeducation is a permanent element of holistic rehabilitation of people with disabilities. 
For example, psychoeducation of people with Autism Spectrum Disorder has the role of supporting 
the development of executive skills, self-help skills, independence, communication skills and interper-
sonal skills. Therefore, in summary psychoeducation includes different areas of functioning, that fall 
within the framework of skills development and knowledge acquisition.
Keywords: psychoeducation, mental disorders, integration of activities.
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WSTĘP1

Psychoedukacja to termin często różnie definiowany i interpretowany w za-
leżności od miejsca i obszaru jego stosowania i tak np. w innym kontekście 
formułowane będą zadania dla psychoedukacji przez klinicystów pracują-

cych na oddziałach psychiatrycznych, inaczej w poradnictwie psychologiczno – 
pedagogicznym a jeszcze inaczej w pomocy społecznej, działaniach dla biznesu 
a w odmienny sposób będziemy postrzegać jej sens w obszarze edukacyjnym i to 
zarówno w  odniesieniach do zadań edukacji ogólnodostępnej jak i  specjalnej. 
Ogólnie rzecz ujmując można ją traktować jako formę stymulacji rozwoju, ale 
również formę pomocy psychologicznej w postaci profilaktyki ukierunkowanej 
na jednostkę, czy też istotny element procesu leczenia osób z zaburzeniami psy-
chicznymi, takimi jak choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia i  zabu-
rzenia schizoafektywne, jak również pacjentów z przewlekłymi chorobami np. 
cukrzycą, astmą, chorobami onkologicznymi czy też niektórymi schorzeniami 
sercowo-naczyniowymi. 

Psychoedukację w  kontekście wspomnianego stymulowania rozwoju rozumie 
się jako zorganizowany proces uczenia się określonych umiejętności psycholo-
gicznych, takich jak: efektywne komunikowanie się, prowadzenie negocjacji, 
mediacji, umiejętności asertywne, rozwiązywanie problemów natury społecz-
nej, ale również umiejętności wychowawczych, obejmujących przygotowanie do 
prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi, młodzieżą, czy też osobami dorosłymi 
(Sawicka 1998). Poza tym psychoedukacja wiąże się zwykle z poszerzaniem wie-
dzy w  danym zakresie, a  ponadto ma również aspekt emocjonalno-społeczny, 
ponieważ zajęcia organizowane są najczęściej w formie grupowej. Tak więc poza 
poznawczo-behawioralnym wymiarem psychoedukacji należy również wymie-
nić składnik afektywny oraz interpersonalny. Można więc stwierdzić, że psycho-
edukacja ukierunkowana jest przede wszystkim na rozwijanie bądź nabywanie 
umiejętności, w tym poszerzanie lub zdobywanie nowej wiedzy, a także na gro-
madzenie nowych doświadczeń. Praktyczne formy jej realizacji przyjmują postać 
treningów umiejętności profesjonalnych (m.in. kierowniczych, wychowawczych), 
treningu zadaniowego (ukierunkowanego np. na zmianę lub utrwalenie pełnio-
nej roli społecznej), zajęć warsztatowych, których celem jest poznanie konkret-
nych metod oraz form pracy z określoną grupą osób np. z osobami przewlekle 
chorymi (Majewicz 2017). 

Należy zaznaczyć, że najdłuższą tradycję i  zarazem dobrze udokumentowane 
osiągnięcia ma psychoedukacja stosowana w procesie leczenia osób z zaburze-
niami psychicznymi. Działania psychoedukacyjne w  tym przypadku nie tylko 
dopełniają proces leczenia, ale stanowią integralną część terapii. Psychoedukację 
w  leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi traktuje się jako formę pomocy 
psychologicznej. Przeznaczona jest zarówno dla osób chorych, jak i  ich rodzin 

1	 Treści	zawarte	we	wstępie	znajdzie	Czytelnik	w znacznie	poszerzonej	postaci,	w rozdziale	
autorstwa	P.	Majewicza	pt.	„Psychoedukacja jako forma stymulacji rozwoju osób z niepełno-
sprawnością”,	w książce	zatytułowanej	„Psychoedukacja w procesie wspomagania rehabilita-
cji osób z niepełnosprawnością”	pod	redakcją	P.	Majewicza,	M.	Kościółek,	E.	Dyduch.	Kraków:	
Wydawnictwo	Naukowe	Uniwersytetu	Pedagogicznego	2017	(w druku).
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oraz przyjaciół. Jej celem jest nie tylko powiększanie wiedzy o chorobie, w tym 
o jej przyczynach, objawach, dynamice oraz możliwościach leczenia, ale również 
rozwijanie umiejętności, które pozwolą skutecznie radzić sobie z sytuacją choro-
by, rozpoznawać swoje uczucia, redukować stres, poprawić komunikację z leka-
rzem itd. Wśród celów programów psychoedukacyjnych realizowanych w  tym 
zakresie należy wymienić przede wszystkim: osiągnięcie przez pacjenta akcep-
tacji choroby, a co za tym idzie zrozumienie konieczności leczenia, umiejętność 
czynnego zapobiegania nawrotom choroby, ograniczenie nasilenia negatywnych 
emocji, uaktywnienie osoby chorej i przejęcie przez nią części odpowiedzialno-
ści za leczenie, uwrażliwienie na to, że stresujące wydarzenia życiowe, mogą być 
czynnikami nasilającymi a nawet wyzwalającymi kolejny nawrót choroby (Me-
der 2003: 311).

Jak wskazują wyniki badań, najbardziej efektywna jest psychoedukacja prowa-
dzona w  trialogu: pacjent–rodzina–terapeuta (Chądzyńska i wsp. 2009). Ma to 
szczególne znaczenie w  przypadku leczenia chorób psychicznych, gdzie w  re-
zultacie zastosowania metod, technik i  programów edukacyjnych zmierza się 
do ułatwienia pacjentowi powrotu do zdrowia lub ograniczania skutków cho-
roby (McFarlane za: Chądzyńska i wsp. 2011). W niezwykle trafny sposób sens 
omawianych działań oddaje definicja sformułowana przez jednego z najwybit-
niejszych specjalistów w tym zakresie - Francesca Coloma (2011: 339): „Psycho-
edukacja jest treningiem wzmacniającym pacjenta, skierowanym na promowanie 
świadomości i  proaktywnej postawy, dostarczanie narzędzi do radzenia sobie 
i  życia z  przewlekłą chorobą (tj. zwiększania współpracy w  leczeniu, wczesnego 
rozpoznawania symptomów nawrotu choroby, kształtowania stylu życia, radzenia 
sobie z kryzysami, poprawie komunikacji) oraz zmiany zachowań i postaw zwią-
zanych z chorobą. Psychoedukacja zastępuje winę odpowiedzialnością, bezradność 
postawą proaktywną, a zaprzeczanie zamienia na świadomość”. Dla praktycznej 
realizacji tak rozumianej psychoedukacji konieczna jest nie tylko wiedza i umie-
jętności z zakresu psychiatrii i psychologii, ale również dydaktyki. Tym samym 
niezbędna jest integracja działań psychologicznych, psychiatrycznych oraz peda-
gogicznych. Należy jednak zaznaczyć, że ma ona nieco inny charakter, zwłaszcza 
proporcje poszczególnych dyscyplin, w  przypadku programów ukierunkowa-
nych na pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, a nieco inny w progra-
mach opracowywanych dla uczniów o  specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, co zostanie zaprezentowane w dal-
szym ciągu opracowania. 

PSYCHOEDUKACJA	W KONTEKŚCIE	INTEGROWANIA	
DZIAŁAŃ	Z ZAKRESU	NAUK	MEDYCZNYCH	I SPOŁECZNYCH	
W OBSZARZE	LECZENIA	OSÓB	Z ZABURZENIAMI	
PSYCHICZNYMI

U podstaw psychoedukacji realizowanej w ramach procesu leczenia osób z zabu-
rzeniami psychicznymi leży aksjomat zakładający ścisły związek między wiedzą 
pacjenta na temat jego choroby a poprawą w zakresie jej przebiegu. Zresztą zabu-
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rzenia psychiczne nie są tu wyjątkiem, gdyż wspomniane twierdzenie przyjmuje 
się jako pewnik także w leczeniu innych chorób np. cukrzycy, niektórych scho-
rzeń sercowo-naczyniowych, czy też astmy. Stąd włączenie psychoedukacji do al-
gorytmów leczenia staje się koniecznością (Colom, Vieta 2009). Od dłuższego już 
czasu jest to stały element programów terapeutycznych realizowanych w procesie 
leczenia osób z chorobą afektywną dwubiegunową (CHAD) oraz cierpiących na 
schizofrenię i zaburzenia schizoafektywne. 

W  pierwszym przypadku najbardziej znanym i  zarazem o  udowodnionej sku-
teczności jest Barceloński Program Psychoedukacyjny (Colom, Vieta 2009). 
Jego głównym celem, tak jak i  innych działań podejmowanych w ramach tera-
pii pacjentów, jest wyleczenie zaburzenia lub co najmniej złagodzenie objawów. 
W rzeczywistości przekłada się to najczęściej na zredukowanie liczby epizodów 
chorobowych oraz liczby hospitalizacji, gdyż jak zwracają uwagę autorzy progra-
mu „wyleczenie” zaburzenia jest w pewnym sensie utopią aż w 90% przypadków 
zaburzeń psychiatrycznych. Niemniej jednak redukcja nawrotów oraz liczby ho-
spitalizacji stanowi „twardy” wskaźnik efektywności leczenia, co w modelu me-
dycznym i w pewnym zakresie również biopsychospołecznym, na których oparty 
jest charakteryzowany program, ma zasadnicze znaczenie. Inne wskaźniki, takie 
jak poprawa jakości życia, subiektywne poczucie wzrostu dobrostanu należą do 
wskaźników niższego rzędu, które można uznać z perspektywy modelu medycz-
nego, za wskaźniki „miękkie” i zarazem znacznie mniej istotne. Należy jednak 
zaznaczyć, że odgrywają one pewną rolę w psychoedukacji, co zostało wskazane 
w charakterystyce poziomów mechanizmów działania psychoedukacji w powią-
zaniu z  ich celami. Kolejne poziomy wspomnianych mechanizmów prezentuje 
poniższe zestawienie (Colom, Vieta 2009:31): 

„Grupy psychoedukacyjne: mechanizmy elementarne (cele cząstkowe pierwszego po-
ziomu)

• Wiedza na temat zaburzenia
• Wczesne wykrywanie nowych epizodów
• Przestrzeganie zaleceń dotyczących leczenia

Grupy psychoedukacyjne: mechanizmy drugorzędne (cele cząstkowe drugiego pozio-
mu)

• Kontrolowanie stresu
• Unikanie używania i nadużywania substancji psychoaktywnych
• Wprowadzenie regularności do trybu życia
• Przeciwdziałanie zachowaniom samobójczym

Grupy psychoedukacyjne: cele pożądane (elementy „scenariusza doskonałego”)
• Pogłębienie wiedzy i radzenia sobie z psychospołecznymi konsekwencja-

mi uprzednich i przyszłych epizodów
• Poprawa funkcjonowania społecznego i  interpersonalnego pomiędzy 

epizodami
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• Radzenie sobie z  rezydualnymi objawami subklinicznymi i  upośledze-
niem funkcjonowania

• Poprawa dobrostanu i jakości życia
Przedstawione cele mają charakter hierarchiczny w  procesie realizacji zadań 
związanych z  leczeniem. Innymi słowy, cele pierwszego poziomu powinny po-
przedzać osiągnięcie celów poziomu drugiego, a  następnie poziomu trzeciego. 
Taki układ jest optymalny z punktu widzenia efektywności leczenia. Osiągnięcie 
celów jedynie z  poziomu trzeciego, z  pominięciem skutecznej realizacji zadań 
związanych z  poziomem pierwszym i  drugim, byłoby wyrazem braku podsta-
wowej efektowności programu. Bowiem uzyskanie jedynie pogłębienia wiedzy 
i zwiększenia radzenia sobie z psychospołecznymi konsekwencjami przebytych 
i przyszłych epizodów, a więc celów poziomu trzeciego, nie świadczy o osiągnięciu 
celów zasadniczych, a więc zmniejszenia liczby epizodów i hospitalizacji. Jedynie 
realizacja zadań zmierzających do osiągnięcia celów z pierwszego oraz drugiego 
poziomu gwarantuje poprawę stanu zdrowia. Tak więc w realizacji omawianego 
programu należy przede wszystkim koncentrować się na działaniach zmierzają-
cych do osiągnięcia celów pierwszego i drugiego poziomu. Poziom trzeci stanowi 
swego rodzaju dopełnienie celów zasadniczych.

Osiągnięcie poszczególnych poziomów jest możliwe w  sytuacji integrowania 
działań psychiatrycznych, psychologicznych oraz po części także pedagogicz-
nych. O  ile w  modelu medycznym wszelkie treści edukacyjne związane z  psy-
chiatrią są oczywiste w ramach przekazywanych informacji o chorobie, jej przy-
czynach, objawach i  leczeniu, także kształtowanie określonych w  programie 
umiejętności psychologicznych nie budzi żadnych wątpliwości, to aspekt peda-
gogiczny omawianego procesu nie jest w sposób jasny wyeksponowany. Niemniej 
jednak autorzy (Colom, Vieta 2009: 28) podkreślają, że „nie zawsze mądry le-
karz ma duże umiejętności dydaktyczne”, a  więc zwracają uwagę na znaczenie 
umiejętności pedagogicznych w zakresie przekazywania wiedzy i kształtowania 
umiejętności. Znajomość strategii nauczania, możliwości zastosowania środków 
dydaktycznych, a przede wszystkim biegłość w posługiwaniu się metodami na-
uczania-uczenia się, gwarantuje skuteczność psychoedukacji. Jest to wprawdzie 
utylitarny stosunek do pedagogiki, niemniej jednak bez jej wykorzystania psy-
choedukacja, nawet o  orientacji medycznej, nie ma możliwości efektywnej re-
alizacji. Jest to bowiem forma przede wszystkim edukacji, tyle że zorientowana 
przede wszystkim na umiejętności psychologiczne i nabywanie wiedzy o własnej 
chorobie. 

Zajęcia prowadzi kilku terapeutów, najczęściej jest to jeden terapeuta i  dwóch 
kooterapeutów. Omawiany program psychoedukacyjny jest realizowany przez 
okres 6 miesięcy, a  zajęcia prowadzone są  przez psychologów lub psychiatrów, 
przy czym wymagane jest odpowiednie przygotowanie w postaci doświadczenia 
w pracy z grupą, a także w leczeniu zaburzeń dwubiegunowych. Zatem wyeks-
ponowane są tu przede wszystkim kompetencje psychologiczno-psychiatryczne. 
Optymalna liczba uczestników to 8-12 osób. Sesje trwają 90 minut w odstępach 
tygodniowych. Każde spotkanie ma zbliżona strukturę i składa się z „rozgrzew-
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ki” trwającej 15-20 minut, jest to najczęściej nieformalna pogawędka na temat 
ostatnich wydarzeń. Następnie około 40 minut trwa interaktywny wykład doty-
czący tematu danej sesji, ponadto bywają realizowane także ćwiczenia grupowe 
lub prowadzona jest dyskusja grupowa. Końcowa 30-minutowa część sesji prze-
znaczona jest na dyskusję podsumowującą przedmiot danego spotkania. Podczas 
zajęć najbardziej istotne informacje z punktu widzenia danej sesji, zapisywane 
są na tablicy, rysowane są także grafy itp. Ponadto podczas każdej sesji przekazy-
wane są pacjentom materiały edukacyjne zawierające treści ujęte w taki sposób, 
aby były jasne i w pełni zrozumiałe dla osób nie posiadających przygotowania 
z zakresu psychiatrii i psychologii. W początkowym okresie wprowadzania pro-
gramu, zadawane były także „prace domowe”, których celem było przypomnie-
nie i utrwalenie wiedzy. Jednak ze względu na rzadką ich realizację, autorzy pro-
gramu zrezygnowali z tej formy porządkowania i utrwalania zdobytej wiedzy. 

Poniżej zamieszczony został Barceloński Program Psychoeduakcyjny (Colom, 
Vieta 2009: 36), który zawiera zarówno elementy treści psychiatrycznych, jak 
i psychologicznych, ale możliwych do realizacji tylko dzięki skutecznym działa-
niom pedagogicznym. 

„Sesja 1. Wprowadzenie. Prezentacja grupy i obowiązujących w niej zasad
Rozdział 1. Wiedza na temat zaburzenia 
Sesja 2. Co to jest zaburzenie afektywne dwubiegunowe?
Sesja 3. Czynniki etiologiczne i wywołujące epizod
Sesja 4. Symptomy I: mania i hipomania
Sesja 5. Symptomy II: depresja i hipomania
Sesja 6. Rozwój zaburzenia i rokowanie

Rozdział 2. Stosowanie się do zaleceń dotyczących leczenia
Sesja 7. Leczenie I: stabilizatory nastroju
Sesja 8. Leczenie II: leki stosowane w terapii manii
Sesja 9. Leczenie III: leki przeciwdepresyjne
Sesja10. Stężenie stabilizatorów nastroju w surowicy
Sesja 11. Ciąża i poradnictwo genetyczne
Sesja 12. Psychofarmakologia a terapie alternatywne
Sesja 13. Ryzyko związane z przerwaniem leczenia

Rozdział 3. Unikanie nadużywania substancji psychoaktywnych
Sesja 14. Substancje psychoaktywne: ryzyko w zaburzeniach dwubiegunowych

Rozdział 4. Wczesne rozpoznawanie nowych epizodów
Sesja 15. Wczesne rozpoznawanie epizodów manii i hipomanii
Sesja 16. Wczesne rozpoznawanie epizodów depresyjnych i mieszanych
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Sesja 17. Co robić, kiedy rozpozna się nowy epizod?

Rozdział 5. Regularność nawyków i radzenie sobie ze stresem
Sesja 18. Regularność nawyków
Sesja 19. Techniki kontroli stresu
Sesja 20. Strategie rozwiązywania problemów
Sesja 21. Zakończenie” 
Na koniec warto wspomnieć o skuteczności omawianego programu psychoedu-
kacyjnego w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Otóż wyniki rze-
telnych, randomizowanych badań wskazują na istotne ograniczenie w okresie 2 
lat liczby nawrotów choroby i czasu hospitalizacji u pacjentów uczestniczących 
w psychoedukacji przez okres 21-tygodni (Colom i wsp. 2003). Ponadto rezultaty 
randomizowanych badań obejmujących długi okres czasu, bo aż 5-letni (Colom 
i  wsp. 2009) również potwierdzają dużą efektywność działań psychoedukacyj-
nych. Skuteczność tej formy pomocy psychologicznej w leczeniu osób z zaburze-
niami dwubiegunowymi została również wykazana w 13 innych doniesieniach 
naukowych, opartych o badania randomizowane (Batista i wsp. 2011). 

Drugą grupę osób, która najczęściej korzysta z programów psychoedukacujnych 
w lecznictwie psychiatrycznym, stanowią pacjenci cierpiący na schizofrenię oraz 
zaburzenia schizafektywne. Jednym z najpopularniejszych i zarazem sprawdzo-
nych w  praktyce programów jest PEGASUS - skrót oznaczający psychoeduka-
cję grupową w schizofrenii i zaburzeniach schizoafektywnych (Wienberg i wsp. 
2015). Program został opracowany i wdrożony po raz pierwszy w 1989 roku. Na-
stępnie w latach 1992-1994 był testowany na oddziałach psychiatrycznych w Bie-
lefeld, w Niemczech. Natomiast w 1995 ukazał się pierwszy podręcznik dla grup 
PEGASUS. Obecnie w praktyce psychoedukacyjnej wykorzystywana jest szósta 
wersja programu. 

Omawiany program jest oparty na modelu biopsychospołecznym bazującym 
na teorii systemów, a nie na modelu medycznym, jak omawiany wcześniej Bar-
celoński Program Psychoedukacyjny. Główne cele programu to przede wszyst-
kim wspieranie zrozumienia choroby, relatywizacja piętnujących i  fałszywych 
wyobrażeń na temat choroby, redukowanie lęku i  wspieranie pozytywnej sa-
mooceny, wzmocnienie aktywnego pokonywania choroby oraz współodpowie-
dzialności za leczenie, wspieranie partnerskiej współpracy między pacjentem 
a specjalistami w myśl zasady: „negocjowanie zamiast leczenia”, a także ogólna 
poprawa jakości życia. W ramach realizacji zadań zmierzających do osiągnięcia 
wyznaczonych celów stosowanych jest szereg rozwiązań pedagogicznych z zakre-
su kształcenia osób dorosłych. Przede wszystkim podkreśla się rzeczywistą rolę 
nauczania-uczenia się lub szerzej kształcenia. Przebieg wspomnianych procesów 
zależy nie tylko od prowadzących zajęcia, ich umiejętności i  kompetencji, ale 
przede wszystkim są one uwarunkowane procesem przyswajania i przetwarza-
nia informacji oraz nabywania umiejętności przez osoby uczące się. Zatem zna-
czenie ma nie tylko profesjonalizm dydaktyczny moderatorów, rodzaj informacji 
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i kształtowanych umiejętności, ale również to na ile przekazywane treści są inte-
resujące, ważne z punktu widzenia uczestników, oraz użyteczne w codziennych 
sytuacjach. Istotne jest również to, czy można połączyć uzyskiwane informacje 
z posiadaną już wiedzą i wykorzystać je w praktyce. Ponadto z pedagogicznego 
punktu widzenia niezwykle ważne jest dostosowanie prezentowanych informacji 
do możliwości percepcyjnych odbiorców oraz ich gotowości do uczenia się. Dla-
tego zwraca się szczególną uwagę na sprawdzanie i wykorzystywanie dotychcza-
sowej wiedzy w procesie nabywania nowych informacji i umiejętności. Zawsze 
najwięcej uwagi poświęca się na najważniejsze elementy, które powinny być opa-
nowane przez uczestników podczas danej sesji, a następnie wdrażane do prak-
tycznego stosowania. Uczenie się w przypadku osób dorosłych to nie tylko swego 
rodzaju „wymiana dotychczasowej wiedzy na nową”, ale głównie wzbogacanie, 
różnicowanie oraz dalszy rozwój posiadanej wiedzy oraz kształtowanie umie-
jętności. Jest to możliwe między innymi poprzez wymianę doświadczeń pomię-
dzy uczestnikami zajęć, dotkniętymi podobną chorobą. Bowiem różnorodność 
punktów widzenia znacznie zwiększa liczbę potencjalnych możliwości działania 
(Wienberg i wsp. 2015). 

W charakteryzowanym programie wyraźnie uwidoczniony jest nie tylko aspekt 
psychiatryczny i psychologiczny, ale również pedagogiczny. Wynika to po pierw-
sze z  przyjętego modelu biopsychospołecznego oraz koncepcji radzenia sobie 
z podatnością na stres, na czym oparty został program PEGASUS, a po drugie 
jest to efektem ścisłej współpracy podczas opracowywania programu, a następ-
nie dokonywania kolejnych modyfikacji, specjalistów reprezentujących wszyst-
kie wymienione dziedziny nauki. Prof. dr Günther Wienberg jest psychologiem, 
z kolei drugi twórca programu tj. prof. Chrisoph Walther jest pedagogiem spo-
łecznym, a dr Michaela Berg reprezentuje nauki medyczne, a dokładniej psychia-
trię, ponadto jest także psychoterapeutą. Tak więc już u samych podstaw opra-
cowywanego programu leży ścisła współpraca specjalistów reprezentujących 
psychologię, pedagogikę i psychiatrię. Trudno byłoby o bardziej zrównoważone 
proporcje między wymienionymi dyscyplinami, na płaszczyźnie psychoedukacji, 
niż zawarte w programie PEGASUS. Oczywiście są obszary praktycznej realizacji 
programu, w których wyraźnie przeważają elementy medyczne, ale jest to zupeł-
nie zrozumiałe ze względu na specyfikę podejmowanych działań i grupę adre-
satów. Na przykład tematy dotyczące stosowanych w leczeniu leków psychotro-
powych musi zostać zrealizowany z udziałem lekarza. Wymóg ten jest zupełnie 
zrozumiały i nie budzi żadnych zastrzeżeń, ponieważ jedynie psychiatra posiada 
odpowiednią wiedzę w tym zakresie. Natomiast pozostałe tematy sesji mogą być 
realizowane zarówno przez psychologów, jak i pedagogów. Także w polskich wa-
runkach zajęcia psychoedukacyjne są prowadzone przez specjalistów spoza me-
dycyny i psychologii, w tym przez terapeutów zajęciowych (Chądzyńska i wsp. 
2011), którzy często są absolwentami pedagogiki specjalnej.

W toku zajęć psychoedukacyjnych PEGASUS składających się zwykle z 14 sesji 
trwających po 60 minut realizowanych jest szereg tematów szczegółowych po-
dzielonych na trzy duże części: pierwsza z nich dotyczy opracowania wiedzy na 
temat zachorowań z zakresu schizofrenii, część druga skupia się na wiedzy i wy-
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mianie doświadczeń związanych z możliwościami leczenia, a trzecia koncentruje 
się na możliwościach samopomocy odnośnie podatności względnie zachorowa-
nia. Całość programu składa się ze wspomnianych trzech części, obejmujących 
14 wymienionych poniżej sesji:

Sesja 1. Zapoznanie się grupy, cele, i treści, reguły pracy w grupie, dotychczasowa 
wiedza uczestników.
CZĘŚĆ I. OPRACOWANIE MODELU ZABURZEŃ
Sesja 2. Pojęcie schizofrenii, objawy choroby, koncepcja podatności, model trójfa-
zowy schizofrenii.
Sesja 3. Możliwe czynniki podatności na schizofrenię.
Sesja 4. Rozwój ostrych psychoz schizofrenicznych.
Sesja 5. Doświadczenie ostrej psychozy.
Sesja 6. Stres, odporność, przeciążenie.
Sesja 7. Przebieg i wychodzenie z psychozy schizofrenicznej

CZĘŚĆ II. NAJWAŻNIEJSZE METODY LECZENIA
Sesja 8. Leki przeciwpsychotyczne i ich działanie.
Sesja 9. Działania niepożądane i radzenie sobie z nimi. Ryzyko wystąpienia póź-
niejszych powikłań leczenia.
Sesja 10. Współodpowiedzialność pacjentów, współpraca z lekarzem.

Sesja 11.Sesje psychoterapeutyczne i możliwości leczenia.

CZĘŚĆ III. ZAPOBIEGANIE NAWROTOM I ZARZĄDZANIE ANTYKRYZY-
SOWE
Sesja 12.Indywidualne objawy zwiastunowe oraz możliwości reakcji.
Sesja 13.Stopniowy plan pokonywania kryzysu.
Sesja 14. Indywidualny plan antykryzysowy i zakończenie prac grupy. 

(Wienberg i wsp. 2015:5-6)
Warto zaznaczyć, że praktyczna realizacja programu PEGASUS spotkała się 
z dużą akceptacją osób dotkniętych zaburzeniami z kręgu schizofrenii. Program 
ten budzi również ciągłe zainteresowanie i uznanie ze strony ekspertów, którzy 
widzą jego szersze zastosowanie w otwartej opiece psychiatrycznej niż jedynie 
szpitalnej. Ponadto stanowi niezmiennie wzór pod względem pedagogicznym 
w zakresie opracowania całości programu i poszczególnych sesji oraz metod ich 
realizacji (Wienberg i wsp. 2015). 

Inne relacje pomiędzy psychologią, pedagogiką i  psychiatrią zaznaczają się na 
płaszczyźnie psychoedukacji realizowanej w warunkach szkolnych. Szczególnie 
jest to widoczne w sytuacji uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, gdzie 
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proporcje poszczególnych dyscyplin są zgoła odmienne w porównaniu do przed-
stawionego programu PEGASUS. 

PSYCHOEDUKACJA	PRZEZNACZONA	DLA	UCZNIÓW	
Z ZABURZENIAMI	ZE	SPEKTRUM	AUTYZMU	W PUBLICZNEJ	
SZKOLE	OGÓLNODOSTĘPNEJ	–	PODSTAWY	PRAWNE	
I FORMY	WSPARCIA

W psychoedukacji adresowanej do osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
zwraca się przede wszystkim uwagę na umiejętności komunikacyjne oraz in-
terpersonalne, ale również na umiejętności wykonawcze, samoobsługę oraz sa-
modzielność, umiejętności związane z aklimatyzacją w szkole lub pracy, a tak-
że spędzania wolnego czasu (Mesibow i wsp. 2002). Przy czym psychoedukacją 
najczęściej objęci są także rodzice dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. 
Na przykład 83- rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu uczestni-
czyło przez okres 12 miesięcy w zajęciach psychoedukacyjnych (McAleese i wsp. 
2014). Tematyka poszczególnych części realizowanego programu obejmowała 
głównie: poszerzenie wiedzy na temat zaburzeń (ASD), zrozumienie i  opano-
wanie umiejętności, w  tym technik behawioralnych w  zakresie praktycznych 
działań wychowawczych oraz rozwijanie poczucia własnej skuteczności. Tematy 
poszczególnych sesji dotyczyły: wyjaśnienia czym są zaburzenia ze spektrum au-
tyzmu i jaka jest ich symptomatologia, jaka jest rola doświadczeń sensorycznych 
dziecka z ASD oraz wykorzystania wizualnych strategii w procesie interwencji 
behawioralnych. Większość rodziców oceniła kurs jako pozytywne i korzystne 
doświadczenie. 

Działania o  charakterze psychoedukacyjnym w  polskiej szkole regulowane 
są w największym stopniu przez szczegółowe rozporządzenia Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej. Jednym z nich jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 30 kwietnia 2013 r. W sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placów-
kach, w którym czytamy m.in: „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana 
uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspoka-
janiu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpo-
znawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających 
w szczególności:

1. z niepełnosprawności,
2. z niedostosowania społecznego,
3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
4. ze szczególnych uzdolnień,
5. ze specyficznych trudności w uczeniu się,
6. z zaburzeń komunikacji językowej,
7. z choroby przewlekłej,
8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych” 
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Ponadto korzystanie z  pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne 
i nie-odpłatne. Jest ona organizowana i udzielana we współpracy m.in. z: rodzi-
cami uczniów, po-radniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”, placówkami doskonalenia na-
uczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, itp. Jest ona udzielana 
z inicjatywy: ucznia, rodziców ucznia, dyrektora przedszkola, szkoły lub placów-
ki, nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących 
zajęcia z uczniem, a także innych osób i podmiotów. Całość działań w zakresie 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizuje dyrektor placówki.

W cytowanym rozporządzeniu znajdują się także odniesienia do form wspiera-
nia ucznia np. jest ona udzielana w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 
zajęć specjali-stycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjo-
terapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym a także innych 
form wsparcia. Ważne staje się rozumienie co kryje się za powyższymi określe-
niami i jakie wynikają z nich działania wspierające. 

Kolejne ważne rozstrzygnięcia z punktu widzenia niniejszego opracowania są za-
warte w ostatnim z cytowanych powyżej aktów prawnych a mianowicie w Roz-
porządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wa-
runków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowa-
niem społecznym. Z mocy bowiem tego rozporządzenia od stycznia 2016 roku 
dla uczniów ze spektrum autyzmu oraz zagrożonych niedostosowaniem społecz-
nym od klasy czwartej zatrudnia się w szkołach ogólnodostępnych nauczycieli 
wspomagających (pedagogów specjalnych), którzy: 

1. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie 
z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i za-
jęcia, określone w pro-gramie; 

2. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowaw-
czą z  uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz za-
grożonymi niedostosowaniem społecznym; 

3. uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 
nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w pro-
gramie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

4. udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz na-
uczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, okre-
ślone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnospraw-
nymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem 
społecznym. 

5. dyrektor przedszkola lub szkoły, a  w  przypadku innej formy wychowania 
przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką sa-
morządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osoba kierującą inną formą wy-
chowania przedszkolnego, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe 
i  edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, 
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niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecz-
nym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i  zajęcia, 
określone w programie. 

Nowa forma wsparcia dla uczniów z wyżej określonym rodzajem dysfunkcji nie 
do-czekała się jeszcze precyzyjnego opisu zadań dla nauczyciela wspomagające-
go, można zatem w  tym przypadku opierać się głównie na bezpośrednich do-
świadczeniach zatrudnionych w  takim charakterze pedagogów. Przytoczone 
poniżej pytania, wątpliwości propozycje praktycznych rozwiązań stanowią przy-
kład takich właśnie autorskich przemyśleń nauczyciela (pedagoga specjalnego) 
po półrocznym okresie pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
w szkole ogólnodostępnej. Dotyczą one następujących obszarów zagadnień: 

1. Czy nauczyciel wspomagający/ pedagog specjalny powinien być obecny na 
wszystkich lekcjach?

Według przepisów zależy to od decyzji dyrektora szkoły. W prawie oświatowym 
wy-raźnie zaznaczono, że dyrektor ma uwzględniać indywidualne potrzeby roz-
wojowe i  edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnospraw-
nych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem.

Podstawa prawna: ust. 4, 5, 6 par 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wy-
chowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społeczne i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015 poz. 1113)

Według wspomnianych przepisów osoba wspomagająca dziecko niepełnospraw-
ne może uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, prowadzonych przez innych 
nauczycieli, w miarę potrzeb. Zakres obowiązków tych osób ustala dyrektor pla-
cówki.

Jeżeli zdaniem rodzica osoba wspierająca jest w klasie/ oddziale za krótko, należy 
zwrócić się do dyrektora o pisemne uzasadnienie tej decyzji i wskazanie z na-
zwiska innej osoby, która będzie realizowała zadania związane z kształceniem 
specjalnym podczas nie-obecności nauczyciela wspomagającego.

Sytuacja ta jest szczególnie częsta i jednocześnie szczególnie przykra, gdy chodzi 
o wycieczki i wyjazdy (zielone szkoły). Zniechęcanie rodziców uczniów niepeł-
nosprawnych do udziału ich dziecka w takich zajęciach, a także grożenie, że po-
zbawionemu odpowiedniego wsparcia niepełnosprawnemu dziecku może stać się 
krzywda, jest dyskryminacją osoby niepełnosprawnej, a w odniesieniu do zajęć 
i wyjazdów, które odbywają się w ramach lekcji, także łamaniem konstytucyj-
nej zasady równości w dostępie do edukacji. Takie sytuacje są również sprzeczne 
z  zapisami prawnymi, regulującymi organizację wycieczek szkolnych, zgodnie 
z  którymi powinny być one dostosowane nie tylko do wieku i  zainteresowań 
uczniów, ale również do ich stanu zdrowia i możliwości fizycznych.” 

2. Jak rozumiane są kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej?
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W cytowanym wyżej rozporządzeniu jest mowa w par.: § 7. 1. W przedszkolach 
ogólno-dostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach integracyjnych, 
szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyj-
nych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie 
pedagogiki specjalnej w  celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, 
z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształ-
cenia specjalnego. 

Określenie „kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej” nie jest zbyt precy-
zyjne gdyż może dotyczyć osób legitymujących się dyplomem z oligofrenopeda-
gogiki, surdopedagogiki, pedagogiki resocjalizacyjnej oraz wiele innych. Rzadko 
w dyplomie znajdować się będzie zapis wprost mówiący o pedagogice specjalnej, 
częściej np. o pedagogice rewalidacyjnej. Może to stwarzać różne problemy inter-
pretacyjne. Logika wskazywałaby zatrudnianie osób z kwalifikacjami najbardziej 
zbliżonymi do potrzeb konkretnego dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształce-
nia specjalnego, możliwych tutaj jednak indywidualnych przypadków jest bar-
dzo wiele.

3. Zatrudnienie jednego czy dwóch pedagogów dla jednego dziecka? 
Wydaje się, że w  uzasadnionych przypadkach zatrudnienie dwóch pedagogów 
specjalnych na ½ etatu każdy może być bardzie korzystne dla dziecka.

4. Czy nauczyciel wspomagający powinien być na wszystkich lekcjach? 
Oprócz sformułowań zamieszczonych powyżej można stwierdzić, iż z  punktu 
widzenia pragmatyki pedagogicznej należałoby na tak postawione pytanie od-
powiedzieć twierdząco gdyż zarówno możliwość obserwowania dziecka na róż-
nych zajęciach jak i jego wspieranie na nich jest uzasadnione. Jednocześnie jed-
nak z tego samego punktu widzenia można odpo-wiedzieć przecząco gdyż taka 
sytuacja mogłaby prowadzić do nadmiernej opiekuńczości i pozbawiać dziecko 
możliwości samodzielnej pozytywnej weryfikacji. Ponadto nie zawsze jest to jed-
nak w  ogóle możliwe. Etat takiego pedagoga to łącznie 18 godzin tygodniowo 
a więc mniejsza liczba godzin niż całkowite obciążenie dla danej klasy, w któ-
rej jest uczeń z orzeczeniem. Są też takie zajęcia jak np. WF czy jeszcze bardziej 
w ramach WF, basen gdzie niemożliwe a nawet niewskazane byłoby asystowanie 
uczniowi. Pozostaje jeszcze kwestia relacji pedagog specjalny – uczeń w formule 
zajęć indywidualnych np. w celu odrabiania zadań domowych, zajęć korekcyj-
no – kompensacyjnych czy innych terapeutycznych prowadzonych samodzielnie, 
w grupie czy z rodzicami dziecka. Wydaje się, że niemożliwe jest tutaj sformuło-
wanie formalnych zasad, a raczej każdorazowo należy je wypracować indywidu-
alnie i dostosować do realnych potrzeb ucznia. Kilkumiesięczne doświadczenie 
w  pracy z  uczniem ze spektrum autyzmu w  charakterze nauczyciela wspoma-
gającego pozwala stwierdzić, że można zakładać, iż dobrym rozwiązaniem mo-
głoby być funkcjonowanie elastycznego planu lekcji uwzględniającego bieżącą 
sytuację ucznia w szkole a także wspominane już wyżej funkcjonowanie dwóch 
pedagogów dla jednego ucznia. To ostatnie stwierdzenie wydaje się sprzeczne 
z  powszechnym rozumieniem zasad pracy z  osobą ze spektrum autyzmu. Jest 
rzeczą oczywistą, że w przypadku innych niepełnosprawności czy innych uwa-
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runkowań należy wypracować inne standardy, np. w przypadku dziecka z niedo-
słuchem czy głuchotą wymagane będą kompetencje surdopedagoga w tym umie-
jętność tłumaczenia z i na język migowy. 

5. Co w  przypadku nieobecności z  jakiegoś powodu ucznia lub nauczyciela 
w szkole? 

Wydaje się, że nie ma większego problemu w  przypadku nieobecności ucznia 
gdyż nauczyciel, pedagog specjalny wówczas pozostaje do dyspozycji dyrektora 
i może być angażowany wg aktualnych potrzeb. Inna sytuacja zachodzi w przy-
padku gdyby nieobecny był pedagog specjalny, wówczas gdyby ta nieobecność 
się wydłużała konieczne wydaje się zatrudnienie innego pedagoga specjalnego 
w zastępstwie.

6. Jaka jest rola nauczyciela wspomagającego w  trakcie „normalnych” lekcji 
a jaka w trakcie klasówek i sprawdzianów? 

Pedagog specjalny w trakcie lekcji wspomaga ucznia w rozumieniu i wykonywa-
niu stawianych mu zadań. Wspomaga nauczycieli prowadzących zajęcia w dosto-
sowaniu treści programowych do możliwości i potrzeb ucznia, uzgadnia z nimi 
zadania jakie uczeń powinien wykonać aby możliwe było dokonanie oceny jego 
pracy. W trakcie klasówek i sprawdzianów może natomiast tylko i wyłącznie po-
magać uczniowi w zrozumieniu zadań jeśli to w danej sytuacji jest możliwe, jeśli 
nie, powinien przepracować dane zagadnienia z uczniem w trakcie indywidual-
nych spotkań. Nauczyciel wspomagający powinien także towarzyszyć uczniowi 
w trakcie przerw lekcyjnych. Jest to istotne ze względu na możliwości wspólnych 
działań z uczniem i obserwacji jakie wpisane są w te krótkie momenty funkcjo-
nowania w szkole. Powinien także pełnić dyżury na przerwach podobnie jak inni 
nauczyciele co z kolei pozwala mu na integrację w całym środowisku szkolnym.

7. Jaką dokumentację powinien prowadzić nauczyciel wspomagający? 
Nauczyciel wspomagający w naturalny sposób staje się członkiem zespołu opra-
cowującego indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, działa więc nie-
jako na zlecenie przewodniczącego tego zespołu i w uzgodnieniu z nim. Swoją 
obecność na lekcjach dokumentuje podpisem w dzienniku lekcyjnym obok pod-
pisu nauczyciela prowadzącego. Na zajęciach indywidualnych prowadzi osob-
ny dziennik dostosowany do tego typu zajęć. Ponadto składa okresowe raporty 
przynajmniej raz na semestr stanowiące podsumowanie obserwacji własnych 
i wskazań do dalszej pracy z uczniem. 

8. Czy należy uwzględniać płeć nauczyciela wspomagającego przy doborze do 
konkretnego dziecka? 

Z  pewnością gdy byłoby to możliwe ze względów organizacyjnych, taki dobór 
będzie miał znaczenie w pracy z konkretnym dzieckiem ze względu choćby dosyć 
częstych rzeczy-wistych preferencji dziecka a także np. specyfiki pracy z dziec-
kiem agresywnym lub z dzieckiem o dużym poziomie lęku itp. Konieczne więc 
wydaje się analizowanie dotychczasowych opinii czy przeprowadzanie wywiadu 
z rodzicami lub specjalistami zajmującymi się wcześniej dzieckiem. 
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Ogólne wskazówki merytoryczne do pracy z  dzieckiem ze spektrum autyzmu 
jakie stanowią wynik obserwacji i doświadczeń własnych pedagoga zostały za-
mieszczone poniżej.

W zakresie komunikacji społecznej:

• Chwal każde zachowanie empatyczne
• Po każdym konflikcie tłumacz, co czuje każda ze stron
• Trenuj umiejętności społeczne np. poprzez historie społeczne, gospodarkę 

żetonową
• Próbuj stworzyć krąg przyjaciół dla ucznia 
• Jasno precyzuj oczekiwania (np. w formie kontraktu) 
• Współpracuj z rodzicami, pedagogiem, psychologiem
• Przekazuj jednoznaczne, zwięzłe komunikaty
• Zapytaj, czy uczeń zrozumiał polecenie
• Wyjaśnij znaczenie używanych aluzji, przenośni
• Zwracaj uwagę na znaczenie kontaktu wzrokowego w relacji, komunikatów 

niewerbalnych (gest, uśmiech), rozumienie emocji (np. na ilustracjach lub 
zdjęciach) 

W zakresie wzorców aktywności i zainteresowań: 

• Wykorzystuj zainteresowania dla poprawy pozycji ucznia w grupie
• Określ sytuację i czas, w którym uczeń może opowiadać o swoich zaintereso-

waniach
• Uprzedzaj ucznia o zmianach
• Staraj się porządkować środowisko ucznia (stałe miejsce w klasie, szafka itp.)
• Ogranicz bodźce zakłócające uwagę (np. hałas na korytarzu, zbyt kolorowa 

dekoracja itp.) 
• Jasno określ reguły obowiązujące w pracy na lekcji, w grupie, na przerwie

DZIAŁANIA	PSYCHOEDUKACYJNE	W SZKOLE	
OGÓLNODOSTĘPNEJ	–	EGZEMPLIFIKACJA	DZIAŁAŃ	
PSYCHOEDUAKCYJNYCH	W OPARCIU	O STUDIUM	
PRZYPADKU

Poniżej przedstawione są  uwagi i  spostrzeżenia asystenta ucznia/ pedagoga 
specjalnego wynikające z doświadczeń w pracy z chłopcem w wieku trzynastu 
lat w klasie piątej i szóstej ogólnodostępnej szkoły podstawowej, z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedstawiony poniżej materiał jest wyni-
kiem obserwacji uczestniczącej, prowadzonych zapisów, konsultacji z  innymi 
nauczycielami i specjalistami, w tym psychiatrą i psychologiem oraz kontaktów 
z  rodzicami chłopca. Wszystkie dostępne wyniki diagnozy stały się podstawą 
opracowania i realizacji praktycznych działań psychoedukacyjnych. Należy za-
znaczyć, że w tym przypadku dominujące są działania pedagogiczne, ale oparte 
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o rezultaty diagnozy psychiatrycznej i zalecenia psychologiczne. Inaczej mówiąc, 
w warunkach szkolnych, co wydaje się zupełnie zrozumiałe, proporcje podejmo-
wanych działań psychiatrycznych, psychologicznych oraz pedagogicznych nie 
są zrównoważone, ale zdominowane przez działania tej ostatniej dyscypliny. Nie 
mniej jednak podejmowane i zarazem skuteczne działania edukacyjne są możli-
we jedynie przy współpracy wszystkich trzech wymienionych dyscyplin, uzupeł-
nianych przez pomoc udzielaną przez innych specjalistów np. logopedów. 

W orzeczeniu zapisano, iż u chłopca rozpoznano całościowe zaburzenia rozwoju, 
Zespół Aspergera. Obecnie zgodnie z terminologią przyjętą przez Amerykańskie 
Towarzystwo Psychiatryczne wyznaczające standardy światowe w zakresie dia-
gnozowania i postępowania terapeutycznego a zapisane w obowiązującym DSM-
5 zrezygnowano z określenia „całościowe zaburzenia rozwoju”. 

Z orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w dniu 
16 października 2010 roku wynika:

1. Chłopiec pozostaje pod stałą opieką psychiatryczną w Ośrodku Terapii i Psy-
choedukacji, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, gdzie obecnie od 
marca 2015 r. korzysta z terapii grupowej nakierowanej na trening umiejętno-
ści społecznych.

2. Nie wymaga leczenia farmakologicznego.
3. Utrudniony rozwój sfery emocjonalno - społecznej oraz funkcjonowania 

w szkole, utrudnienia w procesie uczenia się, podejmowaniu sytuacji zada-
niowych, organizacji pracy na lekcjach i w relacjach rówieśniczych. 

4. W sferze intelektualnej lepiej rozwinięte funkcje związane z inteligencją poza-
werbalną. Wśród nich najlepiej rozwija się zdolność dostrzegania zależności 
przyczynowo – skutkowych na materiale spostrzeganym wzrokowo, co umoż-
liwia mu wykonywanie zadań wymagających logicznego rozumowania. 

5. Na przeciętnym poziomie dokonuje integrowania w całość elementów wizu-
alnych, podstawą tego są sprawnie działające procesy analizy i syntezy wzro-
kowej. 

6. Funkcje słowne rozwijają się na niższym poziomie niż percepcyjno - moto-
ryczne, w  ich zakresie najlepiej porównuje, tworzy i  klasyfikuje pojęcia, co 
wskazuje na jego dobre możliwości w zakresie myślenia słowno pojęciowego. 
Mimo sprzyjającego środowiska wychowawczego dysponuje niskim zasobem 
wiedzy ogólnej i słownika. 

7. Dosłownie interpretuje wypowiedzi innych co wynika ze specyfiki zaburze-
nia. Deficyty w zakresie funkcjonowania emocjonalno – społecznego szcze-
gólnie w grupie rówieśniczej 

8. Duża podatność uwagi na rozproszenie co może utrudniać zapamiętywanie 
poleceń oraz gospodarowanie czasem. Ta właściwość jest widoczna szczegól-
nie na lekcjach, trochę mniej w kontakcie indywidualnym. Chłopiec pracuje 
dosyć nierównomiernie.
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9. Fragmentaryczne deficyty w  zakresie analizy i  syntezy słuchowej wyrazów 
oraz słuchu fonemowego. 

10. Czytanie techniką całościową, nierytmiczne i przy bardziej złożonych wyra-
zach przerywane, rozumienie tekstu prawidłowe. Sprawność grafomotorycz-
na ręki piszącej lewej jest obniżona, widoczne trudności w prawidłowym roz-
mieszczaniu wyrazów. Bartek ma też problemy w samodzielnym redagowaniu 
tekstu. 

11. Cechuje go lękliwość w nowych i nietypowych sytuacjach, źle znosi niepo-
wodzenia i zmiany. Jest akceptowany w grupie rówieśniczej, ale nie nawiązuje 
kontaktów. 

ZALECENIA:

• Uwzględnić wolne tempo pracy. 
• Ograniczyć występowanie zmian, zawsze uprzedzać o zmianach i dokładnie 

przygotować dziecko przed specjalnymi wydarzeniami. 
• Zadbać, aby w otoczeniu dziecka było jak najmniej bodźców rozpraszających 

(wzrokowych i słuchowych). 
• Uczeń powinien zajmować miejsce z dala od źródeł dźwięku, być blisko na-

uczyciela aby systematycznie monitorować jego koncentrację uwagi, motywo-
wać do kontynuowania aktywności. 

• Dostosować warunki do potrzeb dziecka leworęcznego. 
• Ćwiczyć małą motorykę poprzez ćwiczenia grafomotoryczne. 
• Na bieżąco utrwalać treści programowe i tłumaczyć zadania, których chłopiec 

nie rozumie np. poprzez stosowanie wizualnych pomocy dydaktycznych. Do-
skonalić umieętności matematyczne. 

• Unikać metafor i wyrazów wieloznacznych. 
• Motywować do wysiłku i pokonywania trudności poprzez stosowanie wzmoc-

nień pozytywnych.
• Obserwować zachowanie chłopca w grupie rówieśniczej stwarzać okazje do 

wspólnej zabawy. Włączać do obowiązków klasowych. 
• Korzystnym będzie zadawanie krótszych prac domowych w sytuacji, gdy na-

uka w domu trwa zbyt długo. 
• W sytuacji narastania w dziecku emocji należy pozwolić mu ochłonąć, wyci-

szyć się. 
• Konieczna dalsza współpraca pomiędzy mamą chłopca i nauczycielami. 

PODSUMOWANIE

Po ponad rocznej pracy psychoedukacyjnej oraz asystowaniu chłopcu w jego ak-
tywności szkolnej i częściowo również pozaszkolnej można stwierdzić, iż podję-
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te działania znacząco polepszają jego funkcjonowanie w zakresie edukacyjnym 
oraz psychospołecznym. Można stwierdzić, że:

• obecność „osobistego” nauczyciela na lekcjach, przerwach i częściowo w jego 
aktywności pozalekcyjnej, znacząco wzmocniła jego poczucie bezpieczeństwa 
a z czasem wraz z drobnymi sukcesami edukacyjnymi wpłynęła w sposób po-
zytywny także na poczucie wartości i pewności siebie;

• ulegające z czasem stopniowej poprawie kontakty nauczyciela wspomagają-
cego z rodzicami chłopca miały korzystny wpływ na jego integrację działań. 
Faktem o dużym znaczeniu dla tych relacji było wytłumaczenie rodzicom, iż 
trudności w funkcjonowaniu chłopca wynikają z  jego przemożnej potrzeby 
kontrolowania wszystkiego co dzieje się w jego otoczeniu szczególnie poprzez 
nadwrażliwy kanał słuchowy. Zrozumienie tego problemu pozwoliło także 
rodzicom na uruchomienie dodatkowego wsparcia poprzez m.in. proste dzia-
łania o charakterze relaksacyjnym.

• niezwykle znacząca była także podjęta przez rodziców chłopca konsultacja 
u dietetyka i w jej wyniku rozpoczęcie niezwykle skutecznej diety wyklucza-
jącej częściowo węglowodany, w wyniku której chłopiec schudł około dwuna-
stu kilogramów, co znacząco poprawiło jego funkcjonowanie psychoruchowe 
oraz poczucie sprawstwa. Istotny jest tu może także fakt, iż chłopiec był bar-
dzo konsekwentny w stosowaniu diety co zasługuje na uznanie, ale jest także 
w  jego przypadku objawem pewnego rodzaju kompulsji charakterystycznej 
dla osób ze spektrum autyzmu.

• w harmonogramie zajęć chłopca przez kilka miesięcy obecne były jego wy-
jazdy z nauczycielem wspomagającym na zajęcia polegające na realizacji se-
sji biofeedback oraz innych aktywności z użyciem xboxa z kinectem wspo-
magających jego koordynację ruchową, poprzez gry mobilizujące do ruchu 
i ćwiczeń. Wyjazdy te były bardzo lubiane i doceniane przez chłopca, a także 
miały dostrzegalny pozytywny wpływ na jego umiejętność koncentracji uwagi 
i redukowania napięć emocjonalnych.

Można by przywołać jeszcze wiele innych faktów i spostrzeżeń, wydaje się jed-
nak, iż opisane powyżej pozwalają w  wystarczający sposób określić znaczenie 
i specyfikę organizacji procesów związanych z podejmowaniem działań o cha-
rakterze psychoedukacyjnym w środowisku szkoły ogólnodostępnej.

ZAKOŃCZENIE

Przedstawione relacje pomiędzy psychiatrią, psychologią i pedagogiką w proce-
sie realizacji zajęć psychoedukacyjnych, wskazują na ścisłe zależności pomiędzy 
wymienionymi dyscyplinami oraz konieczność współpracy w  tym obszarze. 
Nie można bowiem przekazywać informacji budujących wiedzę na temat wła-
snych zaburzeń, czy też uczyć nowych, bądź rozwijać dotychczasowych umie-
jętności bez uwzględnienia aspektu psychiatrycznego, psychologicznego oraz 
pedagogicznego, w tym szczególnie istotnego wymiaru dydaktycznego. Skutecz-
ne radzenie sobie w  sytuacji różnorodnych zaburzeń funkcjonowania psycho-
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społecznego wymaga zarówno rzetelnej wiedzy na ten temat, jak i konkretnych 
umiejętności np. identyfikacji narastających objawów chorobowych, zwracania 
się o pomoc, czy też umiejętności obniżania napięcia emocjonalnego. Oczywi-
ście w  poszczególnych programach, a  także w  odmiennych zaburzeniach psy-
chicznych i rozwojowych mogą być potrzebne odmienne proporcje poszczegól-
nych działań z obszaru nauk medycznych i  społecznych. W zaprezentowanych 
pokrótce programach psychoedukacyjnych, opartych na odmiennych modelach, 
widać wyraźnie wspomniane zróżnicowanie. I  tak w  Barcelońskim Programie 
Psychoedukacyjnym dominują, zgodnie z modelem medycznym, treści psychia-
tryczne i umiejętności psychologiczne, natomiast dydaktyka pełni jedynie funk-
cję użytkową dla realizacji zajęć. W przypadku programu PEGASUS, bazującego 
na modelu biopsychospołecznym, proporcje pomiędzy aspektami psychiatrycz-
nymi, psychologicznymi i pedagogicznymi są w większości wyrównane, poza te-
matami związanymi ze stosowaniem leków psychotropowych, co jest zupełnie 
zrozumiałe. Natomiast w działaniach podejmowanych na terenie szkoły wobec 
uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin, dominują aspekty 
pedagogiczne i psychologiczne, natomiast wymiar psychiatryczny stanowi jedy-
nie podstawę formułowania zaleceń i opracowywania programów psychoeduka-
cyjnych dla poszczególnych uczniów. Niemniej jednak współpraca wszystkich 
trzech dyscyplin w ramach psychoedukacji, bez względu na proporcje ich udziału 
w poszczególnych programach, jest konieczna i pozwala na osiągnięcie w sposób 
optymalny korzystnych efektów. 
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