
Wykład wprowadzający

Pedagogika 

specjalna
Przedmiot, związek z innymi 

naukami



Zasady przedmiotu

❑ Wykłady są obowiązkowe

❑ Podział na zespoły do ćwiczeń –

2-3 osoby

❑ Struktura i literatura jest w 

przewodniku

❑ Kontakt przez starostę mariusz@cps.edu.pl

❑ Wykłady na www.cps.edu.pl –

zakładka MATERIAŁY – zakładka 

PEDAGOGIKA SPECJALNA

http://www.cps.edu.pl/


Zasady przedmiotu

❑ Praca zaliczeniowa z ćwiczeń – grupowa 2-3 

osoby – tematyka w „Przewodniku…”

❑ Wykład - test końcowy – w „Przewodniku…”

❑ Włączone kamery od wykładu nr 2

❑ Aktywność zwiększa ocenę o 0,5 pkt – 3 

najaktywniejsze osoby zwalniam z egzaminu

❑ „Przewodnik akademicki” – V. 2021 –

wypełnienie przed egzaminem (dostępny w 

Wydawnictwie WSBiP)

❑ Do egzminu przystępujemy po zaliczeniu 

ćwiczeń



Niepełnosprawni w Europie

1% = 5 mln

0,4% - niewidomi

1,5% - słabowidzący

0,1% - głusi

1% - dyslektycy

0,9% - zaburzenia mowy

0,4% - użytkownicy wózków inwalidzkich

5% - osoby wymagające pomocy w chodzeniu

2,8% osoby ze zmniejszoną siłą mięśni

1,4% osoby z brakiem koordynacji ruchowej

3% - osoby z zaburzeniami umysłowymi

Kontekst pandemii 

– zaniechanie 

rehabilitacji



Pedagogika specjalna

Jednostka upośledzona 

(niepełnosprawna)

i jej 

predyspozycje

❑ Słuch

❑Wzrok

❑ Kalectwo

❑ Niedostosowanie 

społeczne



Zadanie 1

Przygotuj 

mapkę Polski 

i zaznacz na 

niej skalę 

problemów 

upośledzenia
Podaj źródła 

danych



Pedagogika specjalna na 

mapie pedagogiki

Pedagogika
Pedagogika 

społeczna

Pedagogika 

opiekuńcza

Pedagogika 

kultury

Pedagogika 

wczesnoszkolna

Pedagogika 

specjalna

Pedeutologia

Andragogika

Gerontologia



Pedagogika specjalna na 

mapie pedagogiki

Pedagogika
Pedagogika społeczna

Pedagogika opiekuńcza

Pedagogika kultury

Pedagogika wczesnoszkolna

Pedagogika specjalna

Pedeutologia

Andragogika (ED)

Gerontologia

Pedagogika rodziny

Pedagogika 

resocjalizacyjna

Pedagogika mediów

Pedagogika sportu

Pedagogika zdrowia

Pedagogika pracy

…..



Działy pedagogiki specjalnej

Surdopedagogika

Pedagogika dotycząca 

jednostek o 

upośledzonym słuchu



Działy pedagogiki specjalnej

Tyflopedagogika

Pedagogika dotycząca 

jednostek o 

upośledzonym wzroku



Działy pedagogiki specjalnej

Pedagogika 

resocjalizacyjna

Pedagogika pracy z jednostkami 

niedostosowanymi społecznie –

zaburzone zachowania ma tle czynników 

organicznych i środowiskowych



Działy pedagogiki specjalnej

Pedagogika 

terapeutyczna

Pedagogika pracy z 

jednostkami kalekimi i 

przewlekle chorymi



Życie 

Choroba i jej konsekwencje

Zaburzone relacje 

społeczne 



Życie 

Choroba i jej konsekwencje

Zaburzone relacje 

społeczne 

Trudności w 

komunikacji 

społecznej



Życie 

Choroba i jej konsekwencje

Zaburzone relacje 

społeczne 

Trudności w 

komunikacji społecznej

Problemy i bariery 

edukacyjne



Życie 

Choroba i jej konsekwencje

Zaburzone relacje 

społeczne 

Trudności w 

komunikacji społecznej

Problemy i bariery 

edukacyjne

Ograniczenia 

zawodowe



Życie 

Choroba i jej konsekwencje

Zaburzone relacje 

społeczne 
Trudności w 

komunikacji społecznej

Problemy i bariery 

edukacyjne

Ograniczenia 

zawodowe
Ograniczone szanse 

społeczne, polityczne…



PSpec

Pedagogika specjalna a 

inne nauki i przedmioty

Nauki  prawne

Nauki społeczne

Nauki medyczne 

i nauki o zdrowiu

Nauki psychologiczne



PSpec

Pedagogika specjalna a 

inne nauki i przedmioty

Psychologia

Psychiatria

Fizjoterapia

Psychopatologia

Anatomia

Etyka

Teologia moralna

Socjologia



(1) Jestem 

Jakim się urodziłem

(2) Jestem jakim się stałem

Człowiek z zaburzeniami i 

niesprawnościami

Pierwotne

Nabyte



ICF, ICD-11

DSM-V

Konsekwencje niepełnosprawności

Wsparcie społeczne –

kształtowanie świadomości 

społecznej o potrzebach tych 
osób



ICD-11

DSM-V

Konsekwencje niepełnosprawności
Wsparcie społeczne – kształtowanie 

świadomości społecznej o potrzebach tych 

osób

Wczesna diagnoza



ICF, CD-11

DSM-V

Konsekwencje niepełnosprawności
Wsparcie społeczne – kształtowanie 

świadomości społecznej o potrzebach tych 

osób

Wczesna diagnoza

Terapia, rehabilitacja



ICF, ICD-11

DSM-V

Konsekwencje niepełnosprawności
Wsparcie społeczne i socjalne  –

kształtowanie świadomości społecznej o 

potrzebach tych osób

Wczesna diagnoza

Terapia, rehabilitacja

Wsparcie edukacyjne i zawodowe 

–specjalne potrzeby edukacyjne



ICF, ICD-11

DSM-V

Konsekwencje niepełnosprawności
Wsparcie społeczne i socjalne  –

kształtowanie świadomości społecznej o 

potrzebach tych osób

Wczesna diagnoza

Terapia, rehabilitacja

Wsparcie edukacyjne i zawodowe –

specjalne potrzeby edukacyjne

Kształcenie specjalistycznych kadr, 

tworzenie ośrodków



ICF, ICD-11

DSM-V

Konsekwencje niepełnosprawności
Wsparcie społeczne i socjalne  –

kształtowanie świadomości społecznej o 

potrzebach tych osób

Wczesna diagnoza

Terapia, rehabilitacja

Wsparcie edukacyjne i zawodowe –

specjalne potrzeby edukacyjne

Kształcenie specjalistycznych kadr, 

tworzenie ośrodków

Badania społeczne



Symbole niepełnosprawności

01-U – upośledzenia umysłowe
02-P – choroby psychiczne

03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

04-O – choroby narządu wzroku

05-R – upośledzenia narządów ruchu
06– E – epilepsja

07-S – choroby układu oddechowego i krążenia

08-T – choroby układu pokarmowego

09-M – choroby układu moczowo-płciowego

10 – N – choroby neurologiczne

11-I – inne, w tym schorzenia endokrynologiczne…

12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe 



Podstawowe skale oceny niepełnosprawności

Skala Barthela lub indeks ADL (Activites 

of Daily Living) – ocena sprawności osoby w 

wykonywaniu czynności życia codziennego –
ocena zapotrzebowania na opiekę (nie jest to 

ocena stanu zdrowia)

Skala równowagi Berga – ocena 

sprawności ruchowej

Skala Udaru Narodowego 

Instytutu Zdrowia  i Europejska 

Skala Udaru – ocena objawów udaru 

mózgu



Skala Bartherla

Jedzenie 
0 - pacjent nie jest w stanie jeść samodzielnie
5 – pacjent potrzebuje pomocy przy krojeniu, smarowaniu masłem…
10 - pacjent samodzielny

Kąpiel
0 – pacjent niesamodzielny
5 - pacjent samodzielny

Pielęgnacja
0 – pacjent potrzebuje pomocy w pielęgnacji (mycie, czesanie, 
zęby…)
5 – pacjent jest samodzielny



ICF, ICD-11

DSM-V

Skala: upośledzenie umysłowe –

3% populacji

„Istotną cechą upośledzenia umysłowego 

w stopniu lekkim jest istotnie niższy ogólny 

poziom funkcjonowania intelektualnego 

(kryterium A), który współwystępuje przy 

znacznych ograniczeniach w zachowaniu 

przystosowawczym, w przynajmniej dwóch 

następujących obszarach sprawności: 

– w obszarze komunikacji, 

– w obszarze samodzielności, 

– w obszarze życia domowego, 

– w obszarze społeczno-międzyludzkich 

umiejętności, 

– w obszarze: praca, czas wolny, zdrowie i 

bezpieczeństwo (kryterium B)



ICF, ICD-11

DSM-V

Skala: upośledzenie (dysfunkcje) 

wzroku – 5-6% populacji

Dysfunkcje wzroku są poważnym 

problemem, szczególnie w krajach 

wysokorozwiniętych. 

Wynika to m.in. ze starzenia się 

społeczeństwa, negatywnych oddziaływań 

środowiskowych np. używania TC, 

przebywania w klimatyzowanych 

pomieszczeniach, występowania różnych 

schorzeń, takich jak m.in. zaćma, jaskra, 

choroby siatkówki i plamki żółtej, 

zaawansowana krótkowzroczność czy zanik 

nerwu wzrokowego.



Skala: upośledzenie (dysfunkcje) 

wzroku – 5-6% populacji

Wady: 
❑ Krótkowzroczność

❑ Nadwzroczność

❑ Astygmatyzm

❑ Daltonizm

❑ Zez

Choroby: 
❑ Zaćma

❑ Jaskra

❑ Zapalenie – zanik – nerwu 

wzrokowego

❑ Zwyrodnienie siatkówki

❑ Uszkodzenie rogówki

❑ Skutki wypadkowe i 

nowotworowe



Skala: upośledzenie (dysfunkcje) 

słuchu – 5-6% populacji - rosnące

Utrata słuchu, głuchota: 
❑ Przewodzeniowa – uszkodzenie błony 

bębenkowej lub kosteczek słuchowych

❑ Odbiorca – uszkodzenie ucha 

wewnętrznego (ślimaka, nerwu 

słuchowego)

Niedosłuch: 
❑ 20-40 dB – lekki; 40-70 dB – miarkowany; 

70-90 dB – znaczny; 90 dB - głęboki

Przyczyny: 
❑ Zapalenie ucha środkowego

❑ Długotrwały hałas

❑ Starzenie się komórek

❑ Uszkodzenie ucha



Niepełnosprawność 

– przyczyny

Wady 

wrodzone

Choroby i 

choroby 

przewlekłe 

(80%

Nagłe np. 

wypadki, 

zatrucia



Niepełnosprawność 

– jak to rozumieć?
❑ nieświadomość potencjalności 

niepełnosprawności

❑ nie wiesz kiedy, nie wiesz kto, nie 

wiesz jak

Czynniki 

historyczne

Czynniki 

społeczno-

kulturowe
Czynniki 

geograficzne

Wartości w 

społeczeństwie Wiedza w 

społeczeństwie



Niepełnosprawność – jak to 

rozumieć?
❑ nieświadomość potencjalności niepełnosprawności
❑ nie wiesz kiedy, nie wiesz kto, nie wiesz jak

Starożytność
- kara bogów za grzechy

- władanie złych mocy lub 

duchów

- przepowiednia klęsk

- walka dobra ze złem 

(Chiny)

- nierównowaga między 

człowiekiem a 

środowiskiem (Japonia)

- brak miejsca w 

społeczeństwie

Sparta – Ateny
Nie                           Tak



Niepełnosprawność – jak to 

rozumieć?
❑ nieświadomość potencjalności niepełnosprawności
❑ nie wiesz kiedy, nie wiesz kto, nie wiesz jak

Rozpowszechnienie się 
idei chrześcijańskiej w 

Europie
- Idea miłosierdzia 

- Szpitale zakonne

- Jałmużna

- Początki opieki



Niepełnosprawność – jak to 

rozumieć?
❑ nieświadomość potencjalności niepełnosprawności
❑ nie wiesz kiedy, nie wiesz kto, nie wiesz jak

Rozwój wiedzy w XIX 
i XX wieku

- Zrozumienie choroby

- Odkrycia medyczne

- Rozwój edukacji 

niepełnosprawnych, 

poprawa warunków życia, 

koncepcje naukowe, 

ruchy społeczne vs teorie 

eugeniczne (eliminowanie 

chorych w nazistowskich 

Niemczech)



Niepełnosprawność –

interdyscyplinarne ujęcie

Niepełnosprawność 
dotyczy człowieka, jego 

poczucia godności, 

akceptacji i empatii 

wyrażanych przez 

społeczeństwo, ale także 

odczuwanych i 

realizowanych w życiu 

osobistym, zawodowym i 

publicznym (M. Giełda, 

2017).

Dla kogo definicja?

(a)Dla jednostki

(b)Dla instytucji



Niepełnosprawność –

interdyscyplinarne ujęcie

Model medyczny

-

Niepełnosprawnoś

ć jako skutek 

choroby, zdarzenia 

(uszkodzenie ciała 

lub umysłu)

Model społeczny

-

Niepełnosprawność 

jako skutek różnych 

ograniczeń 

doświadczanych 

przez osobę nią 

dotkniętą



Niepełnosprawność –

interdyscyplinarne ujęcie

Cel kluczowy: 
usuwanie 

niepełnosprawności 

społecznej



Niepełnosprawność –

interdyscyplinarne ujęcie

Ważne dla 

pedagoga: 
niepełnosprawność 

społeczna może 

prowadzić do 

ograniczania praw 

człowieka



Niepełnosprawność –

interdyscyplinarne ujęcie

Kiedy 

społeczeństwo jest 

naprawdę 
demokratyczne?



Niepełnosprawność –

nowe ujęcia

Model kulturowy
To co niepełnosprawne 

definiuje i określa kultura 

społeczności

Scalony model 

niepełnosprawności
Połączenie modelu 

społecznego i medycznego 
(tak podchodzi do tego 

pedagogika specjalna)



Niepełnosprawność – ujęcie 

scalone

Model medyczny Model społeczny

Niepełnosprawność to 

problem jednostkowy



Niepełnosprawność – ujęcie 

scalone

Model medyczny Model społeczny

Niepełnosprawność to problem jednostkowy

Niepełnosprawność 

wymaga opieki 

medycznej i 

indywidualnego 

leczenia



Niepełnosprawność – ujęcie 

scalone

Model medyczny Model społeczny

Niepełnosprawność to problem jednostkowy

Niepełnosprawność wymaga opieki medycznej i 
indywidualnego leczenia

Niepełnosprawność 

wymaga profesjonalnej 

pomocy i opieki



Niepełnosprawność – ujęcie 

scalone

Model medyczny Model społeczny
Niepełnosprawność to problem jednostkowy

Niepełnosprawność wymaga opieki medycznej i indywidualnego leczenia

Niepełnosprawność wymaga profesjonalnej pomocy i opieki

Cel – jak najlepszy 

przystosowanie jednostki do 

życia w społeczeństwie poprzez: 
wskazywanie odpowiednich zachowań; 

sprawowanie właściwej opieki; politykę 

zdrowotną; indywidualne podejście do 

przypadku.   
Możliwe w społeczeństwie demokratycznym



Niepełnosprawność – ujęcie 

scalone

Model medyczny Model społeczny
Niepełnosprawność to problem 

jednostkowy Jest to problem społeczny
Niepełnosprawność wymaga opieki 

medycznej i indywidualnego leczenia

Niepełnosprawność wymaga 

profesjonalnej pomocy i opieki

Cel – jak najlepszy przystosowanie 

jednostki do życia w społeczeństwie 

poprzez: wskazywanie odpowiednich 

zachowań; sprawowanie właściwej 

opieki; politykę zdrowotną; 

indywidualne podejście do przypadku.   

Możliwe w społeczeństwie demokratycznym



Niepełnosprawność – ujęcie 

scalone

Model medyczny Model społeczny
Niepełnosprawność to problem 

jednostkowy

Jest to problem społeczny

Niepełnosprawność wymaga opieki 

medycznej i indywidualnego leczenia Z niepełnosprawnością związana jest 

indywidualna i zbiorowa 

odpowiedzialność oraz wrażliwość 
społeczna

Niepełnosprawność wymaga 

profesjonalnej pomocy i opieki

Cel – jak najlepszy przystosowanie 

jednostki do życia w społeczeństwie 

poprzez: wskazywanie odpowiednich 

zachowań; sprawowanie właściwej 

opieki; politykę zdrowotną; 

indywidualne podejście do przypadku.   

Możliwe w społeczeństwie demokratycznym



Niepełnosprawność – ujęcie 

scalone

Model medyczny Model społeczny
Niepełnosprawność to problem 

jednostkowy

Jest to problem społeczny

Niepełnosprawność wymaga opieki 

medycznej i indywidualnego leczenia

Z niepełnosprawnością związana jest indywidualna i zbiorowa 

odpowiedzialność oraz wrażliwość społeczna

Niepełnosprawność wymaga 

profesjonalnej pomocy i opieki Cel – wprowadzenie zmian w 

środowisku osoby niepełnosprawnej w 

szerokim spectrum – od świadomości 

po zmiany prawne i instytucjonalne: 
postawy społeczne; strategie i 

programy społeczne; przestrzeganie 

praw człowieka; kształowanie kultury 

społecznej 

Cel – jak najlepszy przystosowanie 

jednostki do życia w społeczeństwie 

poprzez: wskazywanie odpowiednich 

zachowań; sprawowanie właściwej 

opieki; politykę zdrowotną; 

indywidualne podejście do przypadku.   

Możliwe w społeczeństwie demokratycznym



Niepełnosprawny ...?

Osoba z 

niepełnosprawnością

vs 

Osoba

niepełnosprawna 
Stygmat 

Okoliczność życia



Osoba z niepełnosprawnością

Szeroki katalog



Niepełnosprawność jako pojęcie prawne

Szeroki katalog – WHO (2015)

Odniesienia do zdrowia człowieka

❑ niesprawność (impariment) – każda utrata sprawności lub 

nieprawidłowość w budowie czy funkcjonowaniu organizmu pod 

względem psychologicznym, psychofizycznym lub 

anatomicznym;

❑ niepełnosprawność (disability) – każde ograniczenie bądź 

niemożność (wynikające z niesprawności) prowadzenia 

aktywnego życia w sposobie lub zakresie, które są uznawane za 

typowe dla człowieka; 

❑ ograniczenia w zakresie pełnienia funkcji społecznych 

(handicap) – ułomność określonej osoby wynikająca z 

niesprawności lub niepełnosprawności, ograniczająca lub 

uniemożliwiająca pełną realizację roli społecznej 

odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi i 

kulturowymi uwarunkowaniami.



Niepełnosprawność jako pojęcie prawne

Szeroki katalog – ŚOP (1983)

Status osoby niepełnosprawnej – 3 cechy:

❑ ubytek zdolności fizycznych lub 

umysłowych,

❑ ubytek opisany wyżej musi zmniejszać 

możliwości uzyskania i jednocześnie 

utrzymania zatrudnienia oraz awansu, 

❑ ubytek musi być właściwie orzeczony.
Konwencja Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca rehabilitacji zawodowej i 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjęta w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r., Dz.U. z 2005 r. Nr 

43, poz. 412.



Karta Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób 
Niepełnosprawnych, M. P. Nr 50, poz. 475.

…których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa 

trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia 

życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról 

społecznych, zgodnie z normami prawnymi i 

zwyczajowymi.

Niezdolność do pracy zawodowej (ograniczenie), niezdolność 

do samodzielnego życia i nauki; posiadana niepełnosprawność 

utrudnia funkcjonowanie w życiu codziennym i zawodowym. 



Przedmiot i cele szczegółowe 

pedagogiki specjalnej

Pedagogika specjalna:
❑ Nauka szczegółowa pedagogiki

❑Przedmiot – opieka, terapia, kształcenie i 

wychowanie osób z odchyleniami od normy

❑Praca z osobami mniej sprawnymi i z 

niesprawnościami, bez względu na ich 

rodzaj, stopień i złożoność objawów oraz 

przyczyn tych anomalii, trudności i 

ograniczeń.



Pedagogika specjalna

Etiologia – przyczyny zaburzeń

sprawności psychofizycznej

Fenomenologia – zjawiska (objawy) towarzyszące 

upośledzeniu fizycznemu lub/i psychicznemu

Profilaktyka – zapobieganie pojawianiu się lub 

pogłębianiu niepełnosprawności lub schorzenia

Terapia wychowawcza – działania lecznicze, korygujące,

usprawniające, edukacyjne i inne



PSpec – cel kluczowy

Rewalidacja społeczna
(1) Wychowanie i nauczanie specjalne osób z 

niepełnosprawnościami, niedostosowanych społecznie, 

chorych, upośledzonych

(1A) Przygotowanie do optymalnego uczestnictwa w życiu 

społecznym

Cel humanitarny Cel 

dydaktyczno-

wychowawczyCel utylitarny –

samodzielność



Norma i odstępstwo od normy

❑ Niepełnosprawność 

❑ Jednostka ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi

❑ Odchylenie od normy

❑ Norma 

społeczna

❑ Norma 

kulturowa

❑Norma 

medyczna



Norma i odstępstwo od normy

❑ Normalność

❑ ujęcie statystyczne

❑ ujęcie społeczne

❑ ujęcie rozwojowe

❑ normalność – zdrowy 

psychicznie



Norma i odstępstwo od normy

❑ Osoba z niepełnosprawnością

❑ …taka, u której uszkodzony i obniżony stan 

sprawności organizmu spowodował 

utrudnienie, ograniczenie lub 

uniemożliwienie wykonania zadań 

życiowych i zawodowych oraz wypełnianie 

ról społecznych, biorąc pod uwagę jej wiek 

oraz czynniki środowiskowe, społeczne i 

kulturowe (Sowa, 1977 s. 18)



Klasyfikacje niepełnosprawności

❑ Etiologiczne –

punktem wyjścia są 

upośledzenia 

wrodzone i nabyte w 

toku życia



Klasyfikacje niepełnosprawności

❑ Etiologiczne –

punktem wyjścia 

są upośledzenia 

wrodzone i nabyte 

w toku życia

❑ Medyczne –
podział na jednostki 

chorobowe, zespoły 

i syndromy 

patologiczne z 

uwzględnieniem 

ciężkości  (DSM, ICD)



Klasyfikacje niepełnosprawności

❑ Etiologiczne –

punktem wyjścia 

są upośledzenia 

wrodzone i nabyte 

w toku życia

❑ Medyczne –

podział na 

jednostki 

chorobowe, 

zespoły i syndromy 

patologiczne z 

uwzględnieniem 

ciężkości  (DSM, 

ICD)

❑ Czas trwania 
– zaburzenia 

okresowe i 

trwałe



Klasyfikacje niepełnosprawności

❑ Etiologiczne – punktem 
wyjścia są upośledzenia 
wrodzone i nabyte w 
toku życia

❑ Medyczne – podział na 
jednostki chorobowe, 
zespoły i syndromy 
patologiczne z 

uwzględnieniem 
ciężkości  (DSM, ICD)

❑ Etapowe 

osiągnieć 
szkolnych –

możliwości 

osiągnięć 

edukacyjnych
❑ Czas trwania –

zaburzenia okresowe 

i trwałe



Klasyfikacje niepełnosprawności

❑ Etiologiczne – punktem 
wyjścia są upośledzenia 
wrodzone i nabyte w toku 
życia

❑ Medyczne – podział na 
jednostki chorobowe, zespoły i 
syndromy patologiczne z 
uwzględnieniem ciężkości  
(DSM, ICD)

❑ Społeczne –

potrzeby i rodzaj 

opieki w życiu 

codziennym i 

zawodowym

❑ Czas trwania – zaburzenia 
okresowe i trwałe

❑ Etapowe osiągnieć szkolnych 
– możliwości osiągnięć 
edukacyjnych



Klasyfikacje niepełnosprawności

❑ Etiologiczne – punktem 
wyjścia są upośledzenia 
wrodzone i nabyte w toku 
życia

❑ Medyczne – podział na 
jednostki chorobowe, zespoły i 
syndromy patologiczne z 
uwzględnieniem ciężkości  
(DSM, ICD)

❑ Psychologiczne –

skala wpływu 

zaburzenia na 

osobowość osoby z 
niepełnosprawnością

❑ Czas trwania – zaburzenia 
okresowe i trwałe

❑ Etapowe osiągnieć szkolnych 
– możliwości osiągnięć 
edukacyjnych

❑ Społeczne – potrzeby i rodzaj 
opieki w życiu codziennym i 
zawodowym



Rodzaje  niepełnosprawności

Fizyczne

Społeczne

Umysłowe



Rodzaje  niepełnosprawności

(1) Obniżona sprawność 

sensoryczna – zmysłowa (np. 

niewidomi, słabowidzący, głusi, 

słabosłyszący, z zaburzeniami 

percepcji wzrokowej i/lub 

słuchowej)



Rodzaje  niepełnosprawności

(2) Obniżona sprawność 

intelektualna np. upośledzenie 

umysłowe, demencja starcza

(1) Obniżona sprawność sensoryczna – zmysłowa (np. niewidomi, słabowidzący, głusi, słabosłyszący, z 

zaburzeniami percepcji wzrokowej i/lub słuchowej)



Rodzaje  niepełnosprawności

(3) Obniżona sprawność 

funkcjonowania społecznego np. 

zaburzenia emocjonalne, 

równowagi nerwowej, zdrowia 

psychicznego

(1) Obniżona sprawność sensoryczna – zmysłowa (np. niewidomi, słabowidzący, głusi, słabosłyszący, z 

zaburzeniami percepcji wzrokowej i/lub słuchowej)

(2) Obniżona sprawność intelektualna np. upośledzenie umysłowe, demencja starcza



Rodzaje  niepełnosprawności

(4) Obniżona sprawność 

komunikacyjna np. zaburzenia 

mowy, autyzm, jąkanie się

(1) Obniżona sprawność sensoryczna – zmysłowa (np. niewidomi, słabowidzący, głusi, słabosłyszący, z 

zaburzeniami percepcji wzrokowej i/lub słuchowej)

(2) Obniżona sprawność intelektualna np. upośledzenie umysłowe, demencja starcza

(3) Obniżona sprawność funkcjonowania społecznego np. zaburzenia emocjonalne, równowagi nerwowej, 

zdrowia psychicznego



Rodzaje  niepełnosprawności

(5) Obniżona sprawność 

ruchowa np. dysfunkcje narządów 

(wrodzone, nabyte)

(1) Obniżona sprawność sensoryczna – zmysłowa (np. niewidomi, słabowidzący, głusi, słabosłyszący, z 

zaburzeniami percepcji wzrokowej i/lub słuchowej)

(2) Obniżona sprawność intelektualna np. upośledzenie umysłowe, demencja starcza

(3) Obniżona sprawność funkcjonowania społecznego np. zaburzenia emocjonalne, równowagi nerwowej, 

zdrowia psychicznego

(4) Obniżona sprawność komunikacyjna np. zaburzenia mowy, autyzm, jąkanie się



Rodzaje  niepełnosprawności

(6) Mózgowe porażenie 

dziecięce (uszkodzenie mózgu w 

okresie płodowym)

(1) Obniżona sprawność sensoryczna – zmysłowa (np. niewidomi, słabowidzący, głusi, słabosłyszący, z 

zaburzeniami percepcji wzrokowej i/lub słuchowej)

(2) Obniżona sprawność intelektualna np. upośledzenie umysłowe, demencja starcza

(3) Obniżona sprawność funkcjonowania społecznego np. zaburzenia emocjonalne, równowagi nerwowej, 

zdrowia psychicznego

(4) Obniżona sprawność komunikacyjna np. zaburzenia mowy, autyzm, jąkanie się

(5) Obniżona sprawność ruchowa np. dysfunkcje narządów (wrodzone, nabyte)



Rodzaje  niepełnosprawności

(6) Mózgowe porażenie dziecięce (uszkodzenie mózgu w okresie płodowym)

(1) Obniżona sprawność sensoryczna – zmysłowa (np. niewidomi, słabowidzący, głusi, słabosłyszący, z 

zaburzeniami percepcji wzrokowej i/lub słuchowej)

(2) Obniżona sprawność intelektualna np. upośledzenie umysłowe, demencja starcza

(3) Obniżona sprawność funkcjonowania społecznego np. zaburzenia emocjonalne, równowagi nerwowej, 

zdrowia psychicznego

(4) Obniżona sprawność komunikacyjna np. zaburzenia mowy, autyzm, jąkanie się

(5) Obniżona sprawność ruchowa np. dysfunkcje narządów (wrodzone, nabyte)

(7) Obniżona sprawność 

psychofizyczna (np. nowotwory, 

cukrzyca)



Wnioski

1. Rozległa problematyka

2. Rosnąca skala problemu

3. Wsparcie jako ocena jakości 

społeczeństwa i państwa

4. Wysokospecjalistyczne wymagania

5. Długotrwałe leczenie i terapia

6. Wielorakie bariery wobec osób z 

niepełnosprawnościami


