
DZIECKO Z FAS W SZKOLE 

Od kilku lat trwają w naszym kraju działania upowszechniające wiedzę o skutkach narażenia 
dziecka w życiu płodowym na działanie alkoholu etylowego. Problematyka Płodowego Zespołu 
Alkoholowego (FAS) i zaburzeń pochodnych budzi coraz szersze zainteresowanie rodziców 
i opiekunów, pedagogów, psychologów i lekarzy. Znaczna grupa dzieci dotkniętych tym problemem 
jest wychowywana w rodzinach zastępczych, adopcyjnych i w domach dziecka. Wiele dzieci, które 
dorastają w domach rodzinnych, boryka się z trudnościami szkolnymi i problemami zdrowotnymi. 
Rodzice często nie radzą sobie z wychowywaniem dziecka z FAS, nieraz popadając w różne problemy 
materialne i w uzależnienia, sprawiając ból dzieciom i sobie. W szkole praca z uczniem z zaburzeniami 
poalkoholowymi jest procesem wiążącym się z nieustannym planowaniem i organizowaniem. 
Stosowane strategie muszą być poddawane ciągłej kontroli i analizie. Nauczyciel powinien znaleźć 
czas, by móc podkreślić i uwidocznić każdy sukces ucznia. Dzieci z FAS potrzebują naszej życzliwości, 
troski i uwagi. Za piętrzące się trudności odpowiedzialne jest przede wszystkim uszkodzenie mózgu. 
Nie szukajmy winy pośród rodziców, uczniów, instytucji.  
Obserwujmy, myślmy, dyskutujmy i działajmy. 
 FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy to określenie szkód zdrowotnych, szczególnie dotyczący 
układu nerwowego, odmienności w budowie ciała oraz zaburzeń w funkcjonowaniu, występujących 
u dzieci narażonych w życiu płodowym na działanie alkoholu. 
W środowisku medycznym i w literaturze przedmiotu FAS często jest nazywany „ukrytą wadą”, gdyż 
dzieci z tym syndromem są na ogół uśmiechnięte i miłe. Miła powierzchowność i sposób bycia mogą 
maskować ich neurologiczne dysfunkcje. 
Medyczną diagnozę FAS potwierdzają 4 podstawowe kryteria: 

1. udokumentowane picie alkoholu przez ciężarną, 
2. przed- i pourodzeniowy deficyt wzrostu, wagi ciała i obwodu głowy, 
3. uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, które wyraża się jako upośledzenie funkcji 

fizycznych, intelektualnych i społecznych, 
4. zespół fizycznych anomalii, wyrażających się mniej lub bardziej widocznymi deformacjami 

budowy twarzy, kończyn i wadami narządów wewnętrznych. 
Tym, co już „na pierwszy rzut oka” wskazuje na podejrzenie FAS są cechy dysmorfii dotyczące 

twarzy. Należą do nich: 

 skrócone szpaty powiekowe, 

 opadające powieki, 

 szeroko rozstawione oczy, 

 krótki, zadarty nos, 

 brak rynienki podnoskowej, 

 szeroka nasada nosa, 

 cienka górna warga, 

 spłaszczona środkowa część twarzy, 

 słabo rozwinięta żuchwa, 

 nisko osadzone i często zniekształcone małżowiny uszne. 
Wyżej wymienione anomalie wyglądu twarzy, charakterystyczne dla osób z FAS, są najbardziej 
widoczne w okresie wczesnego dzieciństwa, Z upływem lat mogą być one coraz mniej zauważalne, 
co nie oznacza, że dziecko „wyrosło” z FAS. 
 U dzieci tych wyróżniamy dwie główne grupy zaburzeń – pierwotne i wtórne. 
Zaburzenia pierwotne wynikają z uszkodzenia mózgu, do którego może dojść w trakcie trwania 
rozwoju płodowego, a także w okresie karmienia piersią przez pijącą matkę. Zaburzenia dotyczą 
nieharmonijnego rozwoju psychoruchowego. Są to: 

 obniżone możliwości intelektualne, 

 zaburzone funkcje pamięci bezpośredniej, jest ona mało wydajna, 

 brak umiejętności uogólniania, przewidywania i planowania, 



 trudności z przewidywaniem konsekwencji własnych działań, 

 trudności w myśleniu abstrakcyjnym, 

 nadwrażliwość na dotyk, często podwyższony próg czucia głębokiego. 
Zaburzenia wtórne są skutkiem braku lub niewłaściwej opieki nad tymi dziećmi. Nie są to zaburzenia 
wrodzone. Mogą przejawiać się: 

 znużeniem, zmęczeniem, frustracją, niepokojem i lękami, 

 sztywnością zachowań, bezradnością i wycofaniem, 

 niską samooceną i tendencjami do izolowania się, 

 zachowaniami agresywnymi, konfliktami z prawem, 

 kłopotami w szkole i w domu, trudnościami w podjęciu pracy i jej utrzymaniu, 

 depresją i innymi zaburzeniami psychicznymi, 

 problemami z nadużywaniem alkoholu i narkotyków. 
Tak jak zdrowe dzieci również i te, łatwiej będą odnosiły sukces, jeśli rodzice, opiekunowie 

i wychowawcy będą bazować na ich zdolnościach i talentach. W oparciu o odkryte umiejętności 
dziecka należy tworzyć warunki do nowych osiągnięć.  
Dzieci z FAS mają wiele zalet i możliwości. Oto niektóre z nich: 

 uczą się dobrze przez doświadczenie, dotyk i obserwację, 

 mogą mieć dobrą pamięć wzrokową, 

 mają bogate słownictwo i obrazowo opowiadają, 

 uzdolnione muzycznie lub plastycznie i tanecznie, 

 są kochające, troskliwe wobec młodszych i zwierząt, 

 uprzejme, wrażliwe, lojalne i taktowne, 

 spontaniczne, choć nieraz impulsywne, 

 mają bogatą wyobraźnię. 
Te umiejętności powinny zostać rozpoznawane tak, by w oparciu o nie stworzyć strategię 
postępowania sprzyjającą rozwijaniu potencjału dziecka. 
 FAS może się charakteryzować różnym stopniem dysfunkcji w poszczególnych obszarach, 
takich jak: sprawność umysłowa, emocje i rozwój fizyczny, w tym sprawność widzenia, słyszenia 
i czucia. 
Możliwości intelektualne dzieci z FAS mogą być bardzo zróżnicowane. Zaburzenia obejmują: 

 problemy z zapamiętywaniem, 

 braki i zaburzenia myślenia przyczynowo- skutkowego, 

 brak zdolności uogólniania, 

 deficyty uwagi i objawy nadpobudliwości, 

 trudności w planowaniu, przewidywaniu i opanowywaniu czynności, 

 trudności w nauce – są one wynikiem wymienionych zaburzeń. 
Dzieci te mogą w nietypowy sposób reagować na różne nieznane lub frustrujące sytuacje. Wzrost 
niepokoju może prowadzić do wycofania (zamknięcia się w sobie), agresji lub innych zachowań, które 
mogą się okazać negatywne w skutkach. Dziecko może być pobudliwe, często wpadać w furię, 
co utrudnia mu dopasowanie się do środowiska rówieśniczego. Młodzież zaś często cierpi na 
depresję, posiada słabą zdolność osądzania sytuacji oraz działa pod wpływem impulsu. 
Funkcjonowanie fizjologiczne odbiega od normy i może przejawiać się w niektórych z poniżej 
podanych obszarów: 

 nadwrażliwość lub słaba wrażliwość na dotyk (dziecko nie jest świadome, że się zraniło), 

 brak poczucia głodu lub sytości, 

 trudności w odbiorze wrażeń, 

 trudności z czuciem zimna lub gorąca (nieadekwatny strój), 

 problemy z koordynacją, 

 niskie napięcie mięśniowe. 
 



Strategie postępowania z dzieckiem w szkole: 
 Podawaj wskazówki i natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące niedopuszczalnego 

zachowania ucznia w stosunku do siebie samego czy innych. Utwórz razem z nim listę 
niepożądanych zachowań. 

 Miej na uwadze. Że niepożądane zachowanie ucznia może wynikać z niezaspokojenia jednej 
z jego potrzeb, np. dotyka, szczypie, potrąca innych z powodu zaburzeń czucia dotyku i czucia 
głębokiego, w ten sposób autostymulując się. 

 Dość często dawaj dziecku instrukcje, zachęcaj i podpowiadaj, jak powinno się zachowywać. 
 Pomagaj uczniowi wyciągać wnioski z popełnionych przez niego błędów. 
 Włączaj ucznia jak najczęściej w proces rozwiązywania problemów, ucz stawiania pytań. 
 Wyraźnie ustalaj granice i wyciągaj konsekwencje w razie ich przekraczania. 
 Zachęcaj dziecko do „mówienia sobie” pozytywnych zdań. 
 Opracuj plan postępowania, który będziesz stosować, gdy uczeń będzie nadmiernie 

zasypywany bodźcami. 
 Opracuj z uczniem wskazówki, którymi będzie się kierował w klasie czy poza nią, gdy napotka 

przykrą lub trudną sytuację. 
 Zachęcaj dziecko do współpracy, zlecając mu drobne czynności pomocne w organizowaniu 

lekcji 
 Używaj różnych metod pozwalających uczniowi obserwować uczucia własne i innych osób. 

Ucz go spoglądania na siebie i innych z trzech perspektyw: widzę- co się dzieje, myślę o tym 
co inni robią- rozpoznaję i nazywam przeżywane uczucia. 

 
 
Niektóre dzieci z alkoholowym uszkodzeniem mogą wieść życie pełne satysfakcji. Jest to możliwe 

dzięki wczesnej diagnozie i terapii prowadzonej przez rodziców, opiekunów i specjalistów, 
oraz właściwie zorganizowanej pracy szkoły i nauczycieli. Jeśli dziecko otrzyma odpowiednią pomoc, 
może osiągnąć wiele sukcesów i prowadzić udane życie. 

 
 
 
 
 
 
      Opracowanie 
      Magdalena Pietrula 
      nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia: 
Krzysztof Liszcz „Dziecko z FAS w szkole i w domu”, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2011 
Krzysztof Liszcz „Rozpoznaję alkoholowy zespół płodowy – FAS” Materiały informacyjny dla lekarzy 
 
 
 
 


