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VII
MI£OSIERNY SAMARYTANIN

28. Do ewangelii cierpienia przynale¿y równie¿ – i to w sposób organiczny
– przypowieœæ o mi³osiernym Samarytaninie. Poprzez tê przypowieœæ chcia³
Chrystus udzieliæ odpowiedzi na pytanie: „kto jest moim bliŸnim?”90 – po-
œród trzech bowiem przechodniów na drodze z Jerozolimy do Jerycha, na
której le¿a³ obrabowany i poraniony przez zbójców, na pó³ umar³y cz³owiek,
w³aœnie ów Samarytanin okaza³ siê prawdziwie „bliŸnim” owego nieszczêœli-
wego: „bliŸnim”, to znaczy zarazem tym, kto wype³ni³ przykazanie mi³oœci
bliŸniego. T¹ sam¹ drog¹ sz³o dwu innych ludzi, jeden kap³an, a drugi lewi-
ta, ale ka¿dy z nich „zobaczy³ go i min¹³”. Natomiast Samarytanin, „gdy go
zobaczy³, wzruszy³ siê g³êboko: podszed³ do niego i opatrzy³ mu rany”, na-
stêpnie zaœ „zawióz³ do gospody i pielêgnowa³ go”.91 Odje¿d¿aj¹c zaœ, pole-
ci³ staranie o cierpi¹cego cz³owieka gospodarzowi, zobowi¹zuj¹c siê pokryæ
zwi¹zane z tym wydatki. Przypowieœæ o mi³osiernym Samarytaninie nale¿y
do ewangelii cierpienia, wskazuje bowiem, jaki winien byæ stosunek ka¿dego
z nas do cierpi¹cych bliŸnich. Nie wolno nam ich „mijaæ”, przechodziæ mimo
z obojêtnoœci¹, ale winniœmy przy nich „zatrzymywaæ siê”. Mi³osiernym Sa-
marytaninem jest ka¿dy cz³owiek, który zatrzymuje siê przy cierpieniu dru-
giego cz³owieka, jakiekolwiek by ono by³o. Owo zatrzymanie siê nie oznacza
ciekawoœci, ale gotowoœæ. Jest to otwarcie jakiejœ wewnêtrznej dyspozycji ser-
ca, które ma tak¿e swój wyraz uczuciowy. Mi³osiernym Samarytaninem jest
ka¿dy cz³owiek wra¿liwy na cudze cierpienie, cz³owiek, który „wzrusza siê”
nieszczêœciem bliŸniego. Je¿eli Chrystus, znawca wnêtrza ludzkiego, podkre-
œla owo wzruszenie, to znaczy, ¿e jest ono równie¿ wa¿ne dla ca³ej naszej po-
stawy wobec cudzego cierpienia. Trzeba wiêc w sobie pielêgnowaæ ow¹ wra¿-
liwoœæ serca, która œwiadczy o wspó³czuciu z cierpi¹cym. Czasem owo wspó³-
czucie pozostaje jedynym lub g³ównym wyrazem naszej mi³oœci i solidarno-
œci z cierpi¹cym cz³owiekiem.

Jednak¿e mi³osierny Samarytanin z Chrystusowej przypowieœci nie po-
przestaje na samym wzruszeniu i wspó³czuciu. Staje siê ono dla niego bodŸ-
cem do dzia³añ, które maj¹ na celu przyniesienie pomocy poranionemu cz³o-
wiekowi. Mi³osiernym Samarytaninem jest wiêc ostatecznie ten, kto œwiad-
czy pomoc w cierpieniu, jakiejkolwiek by³oby ono natury. Pomoc, o ile mo¿-
noœci, skuteczn¹. W tê pomoc wk³ada swoje serce, nie ¿a³uje równie¿ œrod-
ków materialnych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e daje siebie, swoje w³asne „ja”,
otwieraj¹c to „ja” dla drugiego. Dotykamy w tym miejscu jednego z kluczo-
wych punktów ca³ej chrzeœcijañskiej antropologii. „Cz³owiek... nie mo¿e od-
naleŸæ siê w pe³ni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie sa-
mego”.92 Mi³osierny Samarytanin – to cz³owiek zdolny do takiego w³aœnie
daru z siebie samego.
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29. Id¹c za ewangeliczn¹ przypowieœci¹, mo¿na by powiedzieæ, ¿e cierpienie,
które pod tylu ró¿nymi postaciami obecne jest w naszym ludzkim œwiecie, jest
w nim obecne tak¿e i po to, a¿eby wyzwalaæ w cz³owieku mi³oœæ, ów w³aœnie
bezinteresowny dar z w³asnego „ja” na rzecz innych ludzi, ludzi cierpi¹cych.
Œwiat ludzkiego cierpienia przyzywa niejako bez przestanku inny œwiat: œwiat
ludzkiej mi³oœci – i tê bezinteresown¹ mi³oœæ, jaka budzi siê w jego sercu
i uczynkach, cz³owiek niejako zawdziêcza cierpieniu. Nie mo¿e cz³owiek: „bli-
Ÿni” wobec niego przechodziæ obojêtnie. W imiê najbardziej nawet podstawowej
ludzkiej solidarnoœci, tym bardziej w imiê mi³oœci bliŸniego musi siê „zatrzy-
maæ”, „wzruszyæ”, postêpuj¹c tak, jak ów Samarytanin z ewangelicznej przypo-
wieœci. Przypowieœæ sama w sobie wyra¿a prawdê g³êboko chrzeœcijañsk¹, ale
zarazem jak¿e bardzo ogólnoludzk¹. Nie bez przyczyny równie¿ w jêzyku
œwieckim nazywa siê dzia³alnoœci¹ samarytañsk¹ wszelk¹ dzia³alnoœæ dla dobra
ludzi cierpi¹cych i potrzebuj¹cych pomocy.

Dzia³alnoœæ ta przybiera w ci¹gu wieków zorganizowane formy instytucjo-
nalne i stwarza teren dla pracy w odnoœnych zawodach. Jak¿e bardzo sama-
rytañski jest zawód lekarza czy pielêgniarki, czy inne im podobne! Ze wzglê-
du na „ewangeliczn¹” treœæ, jaka siê w nim zawiera, sk³onni jesteœmy myœleæ
tutaj bardziej o powo³aniu, nie tylko o zawodzie. Instytucje zaœ, które na
przestrzeni pokoleñ pe³ni³y pos³ugê samarytañsk¹, w naszych czasach je-
szcze bardziej siê rozbudowa³y i wyspecjalizowa³y. Œwiadczy to niew¹tpli-
wie o tym, ¿e cz³owiek wspó³czesny z coraz wiêksz¹ uwag¹ i wnikliwoœci¹
zatrzymuje siê przy cierpieniach swoich bliŸnich, coraz dok³adniej stara siê
je zrozumieæ i im zapobiegaæ. Coraz wiêksz¹ te¿ posiada w tej dziedzinie
umiejêtnoœæ i specjalizacjê. Patrz¹c na to wszystko mo¿emy powiedzieæ, ¿e
przypowieœæ o ewangelicznym Samarytaninie sta³a siê jednym z istotnych
sk³adników ogólnoludzkiej kultury moralnej i cywilizacji. Myœl¹c zaœ
o wszystkich ludziach, którzy swoj¹ wiedz¹ i umiejêtnoœci¹ oddaj¹ wielora-
kie przys³ugi cierpi¹cym bliŸnim, nie mo¿emy siê powstrzymaæ od wyrazów
uznania i wdziêcznoœci pod ich adresem.

Adres ten rozszerza siê na wszystkich, którzy swoj¹ s³u¿bê wobec cierpi¹cych
traktuj¹ bezinteresownie, dobrowolnie anga¿uj¹c siê do pomocy samarytañskiej
i przeznaczaj¹c dla tej sprawy wszystek czas i si³y, jakie pozostaj¹ do ich dyspo-
zycji poza prac¹ zawodow¹. Tak¹ dobrowoln¹ dzia³alnoœæ samarytañsk¹ czy te¿
charytatywn¹ mo¿na nazwaæ dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹, mo¿na j¹ te¿ okreœliæ jako
apostolstwo, ile razy podejmowana zostaje z motywów wprost ewangelicz-
nych, zw³aszcza gdy dzieje siê to w ³¹cznoœci z Koœcio³em lub inn¹ wspólno-
t¹ chrzeœcijañsk¹. Dobrowolna dzia³alnoœæ samarytañska realizuje siê poprzez
odpowiednie œrodowiska czy te¿ stworzone w tym celu organizacje. Dzia³anie
w tej formie posiada donios³e znaczenie, zw³aszcza gdy chodzi o podejmowanie
wiêkszych zadañ, wymagaj¹cych wspó³pracy i u¿ycia œrodków technicznych.
Nie mniej cenna jest równie¿ dzia³alnoœæ indywidualna, szczególnie ze strony
osób, które do takiej dzia³alnoœci bardziej s¹ dysponowane oraz w stosunku do
tych odmian ludzkiego cierpienia, wobec których pomoc nie mo¿e byæ inna, tyl-
ko w³aœnie indywidualna i osobista. Pomoc rodzinna oznacza b¹dŸ uczynki mi-
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³oœci bliŸniego œwiadczone osobom nale¿¹cym do tej samej rodziny, b¹dŸ te¿ po-
moc wzajemn¹ miêdzy rodzinami.

Trudno tutaj wymieniæ wszystkie rodzaje, odmiany i zakresy dzia³alnoœci sa-
marytañskiej, jakie istniej¹ w Koœciele i w spo³eczeñstwie. Trzeba stwierdziæ, ¿e
jest ich bardzo wiele. Trzeba te¿ wyraziæ radoœæ, ¿e dziêki nim podstawowe war-
toœci moralne: wartoœæ ludzkiej solidarnoœci, wartoœæ chrzeœcijañskiej mi³oœci bli-
Ÿniego, kszta³tuj¹ obraz ¿ycia spo³ecznego i stosunków miêdzyludzkich, zmaga-
j¹c siê na tym froncie z ró¿nymi formami nienawiœci, gwa³tu, okrucieñstwa, po-
gardy dla cz³owieka czy te¿ zwyczajnej „znieczulicy”, czyli obojêtnoœci na bli-
Ÿniego i jego cierpienie.

Ogromne jest przy tym znaczenie w³aœciwych postaw w wychowaniu. Rodzi-
na, szko³a, inne instytucje wychowawcze, ju¿ nawet z samych motywów huma-
nitarnych, musz¹ wytrwale pracowaæ nad rozbudzaniem i pog³êbianiem owej
wra¿liwoœci na bliŸniego i jego cierpienie, której symbolem sta³a siê postaæ ewan-
gelicznego Samarytanina. Koœció³, oczywiœcie, musi czyniæ to samo, jeszcze g³ê-
biej – o ile mo¿noœci – wczuwaj¹c siê w motywacje, jakie Chrystus zawar³ w tej
swojej przypowieœci oraz w ca³ej Ewangelii. Wymowa przypowieœci o mi³osier-
nym Samarytaninie, jak te¿ i ca³ej Ewangelii, jest w szczególnoœci ta, ¿e cz³owiek
musi siê poczuæ powo³any niejako w pierwszej osobie do œwiadczenia mi³oœci
w cierpieniu. Instytucje s¹ bardzo wa¿ne i nieodzowne, jednak¿e ¿adna instytu-
cja sama z siebie nie zast¹pi ludzkiego serca, ludzkiego wspó³czucia, ludzkiej mi-
³oœci, ludzkiej inicjatywy, gdy chodzi o wyjœcie naprzeciw cierpieniu drugiego
cz³owieka. Odnosi siê to do cierpieñ fizycznych; o ile¿ bardziej jeszcze, gdy cho-
dzi o ró¿norodne cierpienia moralne, gdy przede wszystkim cierpi dusza.

30. Przypowieœæ o mi³osiernym Samarytaninie nale¿y niew¹tpliwie do ewange-
lii cierpienia i razem z t¹ ewangeli¹ idzie przez dzieje Koœcio³a, chrzeœcijañstwa,
przez dzieje cz³owieka i ludzkoœci. Œwiadczy ona o tym, ¿e objawienie zbawcze-
go sensu cierpienia przez Chrystusa nie uto¿samia siê ¿adn¹ miar¹ z postaw¹
biernoœci. Wrêcz przeciwnie. Ewangelia jest zaprzeczeniem biernoœci wobec cier-
pienia. Sam Chrystus w tej dziedzinie jest nade wszystko czynny. W ten sposób
urzeczywistnia mesjañski program swego pos³annictwa, stosownie do s³ów Pro-
roka: „Duch Pañski spoczywa na Mnie, poniewa¿ Mnie namaœci³ i pos³a³ Mnie,
abym ubogim niós³ dobr¹ nowinê, wiêŸniom g³osi³ wolnoœæ, a niewidomym
przejrzenie, abym uciœnionych odsy³a³ wolnymi, abym obwo³ywa³ rok ³aski od
Pana”.93 Chrystus ten mesjañski program swego pos³annictwa wype³nia po-
nadobficie. Przechodzi „dobrze czyni¹c”94 – a dobro Jego uczynków uwydatni³o
siê nade wszystko wobec ludzkiego cierpienia. Przypowieœæ o mi³osiernym Sama-
rytaninie pozostaje w najg³êbszej harmonii z postêpowaniem samego Chrystusa.

Przypowieœæ ta wejdzie na koñcu swoj¹ istotn¹ treœci¹ do tych wstrz¹saj¹cych
s³ów o s¹dzie ostatecznym, jakie Mateusz zapisa³ w swej Ewangelii: „PójdŸcie,
b³ogos³awieni Ojca mojego, weŸcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam
od za³o¿enia œwiata! Bo by³em g³odny, a daliœcie Mi jeœæ; by³em spragniony,
a daliœcie Mi piæ; by³em przybyszem, a przyjêliœcie Mnie; by³em nagi, a przyo-
dzialiœcie Mnie; by³em chory, a odwiedziliœcie Mnie; by³em w wiêzieniu, a przy-
szliœcie do Mnie”.95

LIST APOSTOLSKI SALVIFICI DOLORIS OJCA ŒWIÊTEGO JANA PAW£A II



SZKO£A SPECJALNA 3/2005166

Pytaj¹cym zaœ sprawiedliwym: kiedy to wszystko Jemu w³aœnie uczynili, Syn
Cz³owieczy odpowie: „Zaprawdê, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliœcie
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieœcie uczynili”.96 Przeciwny wy-
rok spotyka tych, którzy przeciwnie postêpowali: „Wszystko, czego nie uczyni-
liœcie jednemu z tych najmniejszych, tegoœcie i Mnie nie uczynili”.97

Mo¿na by z pewnoœci¹ wyd³u¿yæ listê cierpieñ, które spotka³y siê z ludzk¹
wra¿liwoœci¹, wspó³czuciem, pomoc¹ – lub te¿ z ni¹ siê nie spotka³y. Pierwsza
i druga czêœæ Chrystusowej wypowiedzi o s¹dzie ostatecznym wskazuje jed-
noznacznie na to, jak zasadnicze w perspektywie ¿ycia wiecznego ka¿dego
cz³owieka jest to, aby – podobnie jak mi³osierny Samarytanin – „zatrzyma³
siê” przy cierpieniu swego bliŸniego, a¿eby nim „siê wzruszy³”, a¿eby wre-
szcie udzieli³ pomocy. W mesjañskim programie Chrystusa, który jest zarazem
programem królestwa Bo¿ego, cierpienie jest w œwiecie po to, a¿eby wyzwala-
³o mi³oœæ, a¿eby rodzi³o uczynki mi³oœci bliŸniego, a¿eby ca³¹ ludzk¹ cywiliza-
cjê przetwarza³o w „cywilizacjê mi³oœci”. W tej mi³oœci zbawczy sens cierpie-
nia wype³nia siê do koñca i osi¹ga swój wymiar ostateczny. S³owa Chrystusa
o s¹dzie ostatecznym pozwalaj¹ to zrozumieæ w ca³ej ewangelicznej prostocie
i przenikliwoœci.

Te s³owa o mi³oœci, o uczynkach mi³oœci, zwi¹zanych z ludzkim cierpieniem,
pozwalaj¹ nam raz jeszcze odkryæ samo odkupieñcze cierpienie Chrystusa
u podstawy wszystkich ludzkich cierpieñ. Chrystus mówi – „Mnieœcie uczyni-
li...” To On sam jest Tym, który doznaje mi³oœci w ka¿dym; tu On sam jest Tym,
który doznaje pomocy, gdy ta pomoc bywa œwiadczona komukolwiek, ka¿de-
mu bez wyj¹tku cierpi¹cemu. To On sam jest obecny w tym cierpi¹cym, ponie-
wa¿ Jego odkupieñcze cierpienie raz na zawsze zosta³o otwarte na wszelkie
ludzkie cierpienie. I wszyscy cierpi¹cy raz na zawsze zostali wezwani, aby stali
siê „uczestnikami cierpieñ Chrystusowych”.98 Tak jak te¿ wszyscy zostali we-
zwani, aby „dope³niaæ” cierpieniem swoim „braki udrêk Chrystusa”.99 Chrystus
nauczy³ cz³owieka równoczeœnie œwiadczyæ dobro cierpieniem – oraz œwiadczyæ
dobro cierpi¹cemu. W tym podwójnym aspekcie ods³oni³ sens cierpienia do sa-
mego koñca.

Przypisy:
90. £K 10, 29.
91. £K 10, 33–34.
92. SOBÓR WAT. II, Konst. Duszp. O Koœciele w œwiecie wspó³czesnym Gaudium et spes, 24.
93. £K 4, 18–19; por. Iz 61, 1–2.
94. Dz 10, 38.
95. Mt 25, 34–36.
96. Mt 25, 40.
97. Mt 25, 45.
98. 1 P 4, 13.
99. Kol 1, 24
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O P R A C O W A N I A N A U K O W E

PIOTR TOMASZEWSKI
Uniwersytet Warszawski

JÊZYK DZIECI G£UCHYCH – WSKAZÓWKI
DLA EDUKACJI SZKOLNEJ

Z perspektywy teoretycznego modelu przyswajania języka populacja
dzieci głuchych stanowi w dużo większym stopniu grupę heteroge-
niczną w porównaniu z ogólną populacją dzieci słyszących. Każde
dziecko słyszące z chwilą, kiedy przychodzi na świat, dysponuje peł-
nym dostępem do języka mówionego, jakim posługuje się jego naj-
bliższe otoczenie w procesie komunikacji. Gwarantuje to dziecku
w stopniu wystarczającym naturalne nabywanie języka w ontogene-
zie. W innej sytuacji postawione jest dziecko głuche – mając ograni-
czony dostęp do języka mówionego, którego naturalne przyswajanie
wymaga sprawnego narządu słuchu, narażone jest ono na opóźnie-
nia językowe bez względu na to, jaki język przyswoi: czy to będzie
język mówiony czy język migowy. 

Ocenianie szans rozwojowych dziecka g³uchego jedynie przez pryzmat
mo¿liwoœci przyswajania jêzyka mówionego mo¿e sprzyjaæ umocnieniu

stanowiska, ¿e dzieci g³uche charakteryzuj¹ siê homogenicznoœci¹ nie przeja-
wiaj¹c zró¿nicowanej aktywnoœci jêzykowej. Uwzglêdnienie roli Polskiego Jê-
zyka Migowego (PJM) w ich rozwoju pozwoli jednak dobrze sklasyfikowaæ
wœród tych dzieci zró¿nicowania jêzykowe, wyodrêbniaj¹c tym samym okre-
œlone podgrupy, które w mniejszym lub wiêkszym stopniu ró¿ni¹ siê pod
wzglêdem jêzykowym. St¹d g³ównym celem niniejszego opracowania jest
przedstawienie ogólnego opisu ka¿dej z tych podgrup. Pozwoli³oby to lepiej
zrozumieæ koniecznoœæ opracowania programu dwujêzycznej edukacji g³u-
chych, którego realizacja mog³aby sprzyjaæ niwelowaniu niema³ych ró¿nic jê-
zykowych, jakie obecnie wystêpuj¹ w populacji dzieci g³uchych uczêszczaj¹-
cych do szkó³ specjalnych. Mo¿e to u³atwiæ opracowanie ró¿nych strategii
efektywnego rozwijania u dziecka g³uchego kompetencji dwujêzycznej za-
równo w PJM, jak i jêzyku polskim. 

Dzieci g³uche rodziców g³uchych (DGRG)

Od czasu, gdy w badaniach lingwistycznych wykryto, ¿e naturalny jêzyk
migowy, jakim pos³uguj¹ siê kulturowo g³usi, jest prawdziwym jêzykiem
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dysponuj¹cym z³o¿on¹ struktur¹ gramatyczn¹ – zaczêto stopniowo obalaæ
bezpodstawny pogl¹d, ¿e dziecko g³uche posiada „prymitywny” zbiór ge-
stów naturalnych, nie maj¹cy ¿adnych regu³ lingwistycznych (Tomaszewski
2004). Prowadzone na obszarze amerykañskim badania psycholingwistycz-
ne wykaza³y, ¿e etapy przyswajania jêzyka migowego przez dzieci g³uche
rodziców g³uchych (DGRG) s¹ bardzo podobne do etapów nabywania jêzy-
ka mówionego przez dzieci s³ysz¹ce rodziców s³ysz¹cych (DSRS) (Hoffmei-
ster, Wilbur 1980).

Analiza wczesnego przyswajania przez DGRG jêzyka migowego w okresie
przedjêzykowym pokaza³a, ¿e u DGRG wystêpuje tak zwane manualne ga-
worzenie, w którego sk³ad wchodz¹ mechanizmy tworzenia b¹dŸ powtarza-
nia elementów subleksykalnych przyswajanych póŸniej znaków migowych,
takich jak uk³ady r¹k, ruchy (Petitto, Marentette 1991). Zauwa¿ono, ¿e struk-
tura manualnego gaworzenia przypomina gaworzenie foniczne, jakie wystê-
puje u dziecka s³ysz¹cego, które w tym okresie uczy siê u¿ywaæ fonemów jê-
zykowych, co jest niezbêdne do produkowania sylab. Fenomen dŸwiêkowe-
go i manualnego gaworzenia odzwierciedla wrodzone predyspozycje dziec-
ka do chwytywania wzorców jêzykowych – fonologicznej struktury jêzyka
(Tomaszewski 2003a). W kolejnym etapie opanowywania znaków migowych
DGRG z pocz¹tku nieprecyzyjnie wykonuje znaki, które s¹ zbli¿one do pra-
wid³owych, co ³¹czy siê z ma³¹ precyzj¹ ruchów jego r¹k. Zjawisko to okre-
œla siê jako pocz¹tkow¹ fazê konfiguracji gestów. Z czasem znaki dzieciêce
staj¹ siê coraz bardziej precyzyjne i zró¿nicowane, co prowadzi do rozszerze-
nia s³ownictwa jêzyka migowego. 

Badania nad rozwojem leksykalnym w jêzyku migowym ujawni³y, ¿e DGRG
mog¹ znacznie wczeœniej przyswoiæ sobie znaki migowe w porównaniu z dzieæ-
mi s³ysz¹cymi rodziców s³ysz¹cych (DSRS) ucz¹cymi siê s³ów. U ma³ych dzieci
g³uchych i s³ysz¹cych, które maj¹ wczesny kontakt z jêzykiem migowym, pierw-
sze znaki mog¹ pojawiaæ siê co najmniej o dwa lub trzy miesi¹ce wczeœniej ni¿
pierwsze s³owa (Bonvillian i in. 1994). To, ¿e przyswajanie znaków migowych
mo¿e nast¹piæ u DGRG wczeœniej ni¿ uczenie siê s³ów u DSRS, bierze siê st¹d,
¿e rozwój koordynacji ruchowej niezbêdnej dla wykonywania znaków migo-
wych wyprzedza rozwój uk³adu miêœniowego maj¹cego swój udzia³ w mowie
ustnej (Sacks 1998). Mo¿liwoœæ wczesnego opanowania znaków migowych mo-
¿e poci¹gaæ za sob¹ wczesnoœæ tworzenia wypowiedzi dwuznakowych. Nie-
mniej jednak, jak wykaza³y kolejne badania, DGRG opanowuj¹ dojrza³e formy
gramatyczne w jêzyku migowym generalnie w tym samym czasie, co DSRS
w jêzyku fonicznym. 

Warto dodaæ, ¿e u¿ycie gestów (nie znaków) przez DGRG i DSRS w okresie
przedjêzykowym pe³ni rolê „kamienia milowego” na drodze nabywania pod-
staw kompetencji jêzykowej (Volterra, Erting 1994). Tak wiêc przy uczeniu siê
znaczeñ, ka¿de dziecko w tym czasie wykorzystuje gesty, które maj¹ u³atwiæ
mu przejœcie z etapu biernego rozumienia bodŸców jêzykowych, jakie otrzy-
muje od najbli¿szego otoczenia, do stadium aktywnego wytwarzania wypo-
wiedzi, gdzie prawid³owo pos³uguje siê znakami migowymi b¹dŸ s³owami.
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Osi¹gniêcie podstaw kompetencji jêzykowej nie przyczynia siê jednak do dra-
stycznego ograniczenia u¿ycia gestów przy jednoczesnym pos³ugiwaniu siê
konwencjonalnymi symbolami. Gesty, jako niewerbalne komponenty komu-
nikacji, pozostaj¹ na sta³e zarówno w jêzyku mówionym, jak migowym two-
rz¹c z tymi jêzykami zintegrowany system (McNeill 1985; Stokoe, Marschark
1999; Emmorey 1999). 

W dalszym etapie rozwoju DGRG przechodz¹ kolejne stadium, gdzie zaczy-
naj¹ stopniowo opanowywaæ umiejêtnoœæ tworzenia wypowiedzi dojrza³ych
i poprawnych gramatycznie – zbli¿onych do jêzyka doros³ych. Ju¿ oko³o trzecie-
go roku ¿ycia DGRG buduj¹ zdania, przyswajaj¹c ró¿ne regu³y gramatyczne
charakterystyczne dla naturalnego jêzyka migowego, np. czasownikowe uzgo-
dnienie znaków, modulacje czasowników kierunkowych poprzez zmiany szyb-
koœci, kierunku lub powtarzania ruchu, gramatyczne stosowanie ekspresji twa-
rzy przy tworzeniu ró¿nego rodzaju zdañ migowych, kopiowanie podmiotu za
pomoc¹ zaimka itp. (zob. Tomaszewski 2003a).

Reasumuj¹c etapy przyswajania jêzyka migowego i mówionego równolegle
nastêpuj¹ po sobie: okres komunikacji przedjêzykowej (7–10 miesi¹c ¿ycia),
okres wypowiedzi jednowyrazowych (12–18 miesi¹c ¿ycia), okres wypowiedzi
dwuwyrazowych (18–22 miesi¹c ¿ycia) i okres nabywania podstaw jêzykowych
(22–36 miesi¹c ¿ycia) (Newport, Meier 1985). WyraŸnie to podkreœla, ¿e pomi-
mo ró¿nicy modalnoœci zmys³owej stadia rozwoju jêzykowego u ma³ych DGRG
dok³adnie odpowiadaj¹ etapom rozwoju jêzyka mówionego DSRS. Wniosek ten
kategorycznie odrzuca panuj¹ce wœród niektórych badaczy b¹dŸ specjalistów
przekonanie o braku posiadania przez dzieci g³uche jakiegokolwiek jêzyka
w dos³ownym znaczeniu tego s³owa. 

Polski Jêzyk Migowy (PJM), jako bardziej atrakcyjny dla dziecka g³uchego,
nie odsuwa go od nauki jêzyka ojczystego w formie mówionej i pisanej; wrêcz
przeciwnie – sprzyja zdobywaniu osi¹gniêæ w kszta³ceniu pocz¹tkowym.
Znajduje to potwierdzenie w niektórych badaniach, gdzie zauwa¿ono, ¿e
dzieci g³uche rodziców g³uchych lepiej porozumiewa³y siê ustnie z otocze-
niem i osi¹gaj¹ lepsze wyniki szkolne w zakresie umiejêtnoœci czytania i pi-
sania w porównaniu z dzieæmi g³uchymi rodziców s³ysz¹cych, które nie mia-
³y wczesnego kontaktu z jêzykiem migowym (Stuckless, Birch 1966; Meadow
1968; Vernon, Koh 1970). Przy coraz wiêkszej œwiadomoœci tego faktu rehabi-
lituje siê ostatnio PJM jako w³aœciwe i skuteczne narzêdzie wczesnego kszta³-
towania kompetencji jêzykowej i komunikacyjnej dziecka g³uchego – bez
wzglêdu na stan s³yszenia rodziców. 

Dzieci g³uche rodziców s³ysz¹cych (DGRS)

Wczeœniej pokazano, ¿e rozwój kompetencji w jêzyku migowym u DGRG jest
porównywalny z opanowaniem podstaw jêzyka mówionego przez dziecko s³y-
sz¹ce. Natomiast w innych warunkach wychowuj¹ siê te dzieci g³uche, którym
nie zapewniono we wczesnym okresie rozwoju kontaktu z innymi dzieæmi g³u-
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chymi b¹dŸ doros³ymi pos³uguj¹cymi siê naturalnym jêzykiem migowym. S¹ to
dzieci g³uche, które maj¹ rodziców s³ysz¹cych (DGRS). Z tego wzglêdu w popu-
lacji DGRS nale¿y wyró¿niæ podgrupy, które w mniejszym lub wiêkszym stop-
niu ró¿ni¹ siê od siebie z perspektywy rozwoju jêzykowego (Tomaszewski i in.
2000): (1) DGRS maj¹ce wczesny kontakt z jêzykiem migowym (od 1 do 3 roku
¿ycia); (2) DGRS maj¹ce póŸny kontakt z jêzykiem migowym (od 5 do 7 roku
¿ycia); (3) DGRS nie maj¹ce kontaktu z modelem jêzykowym o charakterze wi-
zualnym, ale obracaj¹ce siê w œrodowisku rówieœniczym, gdzie przebywaj¹ te¿
inne DGRS. Poni¿ej omówiona zostanie ka¿da ze wspomnianych a zró¿nicowa-
nych jêzykowo podgrup. 

Istnieje pewien procent przypadków dzieci g³uchych rodziców s³ysz¹cych,
którzy dobrowolnie zdecydowali siê na u¿ycie manualnej komunikacji
z dzieckiem. Z badañ wynika, ¿e DGRS mog¹ równie¿ opanowaæ podstawy
jêzyka migowego (Schlesinger, Meadow 1972; Schlesinger 1978). Poniewa¿
dzieci te maj¹ jednak do czynienia nie z naturalnym jêzykiem migowym, lecz
systemem jêzykowo-migowym (SJM), poziom opanowania jêzyka migowego
przez DGRG jest zdecydowanie wy¿szy w porównaniu z grup¹ DGRS ucz¹-
cych siê SJM. Dzieje siê tak dlatego, ¿e SJM zupe³nie ró¿ni siê od PJM tym,
¿e u¿ycie SJM sprowadza siê do wizualizacji struktury jêzyka polskiego, tj.
do równoczesnego pos³ugiwania siê jêzykiem mówionym i znakami migo-
wymi zapo¿yczonymi z PJM. Tak wiêc ca³y mechanizm stosowania SJM po-
lega na podporz¹dkowaniu znaków migowych w gramatyce jêzyka mówio-
nego. Natomiast pos³ugiwanie siê PJM odbywa siê na innej zasadzie: grama-
tyka PJM funkcjonuje na gruncie modalnoœci wzrokowej, a nie s³uchowej, ma
zatem charakter wizualno-gestowy. W badaniach nad przyswajaniem zna-
ków migowych zaobserwowano podobnie u DGRS wczesne pojawienie siê
znaków, jak u DGRG: DGRS wczeœniej opanowuj¹ znaki, ³¹cz¹ je w pewne
kombinacje, a ich s³ownictwo szybko siê wzbogaca (Schlesinger 1978). W ko-
lejnym etapie przyswajania „podstaw gramatycznych” SJM, jako manualnej
kalki jêzyka mówionego, zaznaczaj¹ siê jednak ró¿nice miêdzy DGRS
a dzieæmi s³ysz¹cymi. Pierwsze bardzo rzadko u¿ywa³y elementów grama-
tycznych charakterystycznych dla jêzyka mówionego: morfemów grama-
tycznych, ³¹czników, rodzajników, czasowników posi³kowych itp. (Crandall
1978; Gaustad 1986; MacKay-Soroka i in. 1987). Tego rodzaju trudnoœci wi¹-
¿¹ siê z niezgodnoœci¹ pomiêdzy jêzykiem mówionym a natur¹ modalnoœci
wzrokowej, jak¹ dysponuje dziecko g³uche przy wizualnym odbiorze infor-
macji jêzykowych. Skoro jêzyk mówiony funkcjonuje na bazie zmys³u s³u-
chu, manualny system oparty na tym jêzyku pozostaje w sprzecznoœci z na-
tur¹ modalnoœci wzrokowej, na której bazuje naturalny jêzyk migowy. St¹d
niektórzy badacze uwa¿aj¹, ¿e SJM staje siê niemo¿liwy do nabywania jedy-
nie na drodze wzrokowej, jeœli chodzi o przyswajanie przez dziecko g³uche
eksponowanych mu manualnie elementów gramatycznych jêzyka mówione-
go (Gee, Mounty 1991; Supalla 1991). 

Warto przy tej okazji odwo³aæ siê do potwierdzaj¹cych przedstawione stano-
wisko badañ Supalli (1991). Wykaza³y one, ¿e DGRS maj¹ce do czynienia tylko
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z manualnym systemem jêzyka mówionego, zamiast przetwarzaæ narzucone
z zewn¹trz wzorce manualno-ustne wykaza³y siln¹ sk³onnoœæ do tworzenia
konstrukcji jêzykowych zbli¿onych do struktury naturalnego jêzyka migowego.
Tak wiêc zachowania tych dzieci dowodz¹, ¿e percepcja manualnej odmiany jê-
zyka fonicznego jest trudna i obci¹¿aj¹ca dla osób, które funkcjonuj¹ w œwiecie
w sposób wizualny. 

Wielu rodziców s³ysz¹cych dzieci g³uchych nieznaj¹cych jêzyka migowego
komunikuje siê z dzieckiem za pomoc¹ mowy ustnej, niedostêpnej dla niego
drog¹ s³uchow¹. DGRS nie maj¹cym dostêpu do materia³u jêzykowego ogrom-
ne trudnoœci przysparza naturalne przyswajanie jakiegokolwiek jêzyka. Za-
spokajaj¹ potrzebê spo³eczn¹, komunikacyjn¹, polegaj¹c bardzo czêsto na
swych zró¿nicowanych predyspozycjach jêzykowych. We wczesnym okresie
rozwoju (jeszcze przed pójœciem do przedszkola) dzieci te tworz¹ spontanicz-
nie system gestów, który okreœla siê jako „znaki domowe” (Goldin-Meadow,
Feldman 1977). 

Goldin-Meadow i Feldman (1975, 1977) dokona³y obserwacji zachowañ jê-
zykowych DGRS w wieku przedszkolnym, które nie mia³y przedtem stycz-
noœci z rówieœnikami i doros³ymi pos³uguj¹cymi siê Amerykañskim Jêzy-
kiem Migowym (ASL), gdy¿ na ¿yczenie s³ysz¹cych rodziców by³y objête
programem wychowania oralnego bez mo¿liwoœci uczenia siê ASL. Okaza³o
siê, ¿e badane dzieci, mimo braku kontaktu z ASL, tworzy³y system znaków,
sk³adaj¹cy siê z dwóch kategorii: wskazywania (gesty deiktyczne) oraz okre-
œlenia (gesty ikoniczne maj¹ce charakter pantomimiczny), które oznaczaj¹ lu-
dzi, przedmioty i czynnoœci. DGRS przejawiaj¹ zdolnoœæ ³¹czenia gestów
w proste konstrukcje manualne z³o¿one z dwóch znaków, przekazuj¹c tym
samym relacje semantyczne, co wyraŸnie przypomina podobne struktury
i znaczenia wystêpuj¹ce u dzieci s³ysz¹cych we wczesnym okresie rozwoju
(Goldin-Meadow, Mylander 1990). Wystêpuj¹ tu trzy g³ówne wzorce tych
zwi¹zków w postaci kombinacji dwugestowej: (1) przedmiot-czynnoœæ, (2)
przedmiot-miejscownik, (3) przedmiot-osoba. Dziecko ³¹czy gest deiktyczny
z innym gestem wskazywania (np. wskazuje palcem jab³ko, a potem siebie
przekazuj¹c intencjê, ¿e zjad³o jab³ko) albo z gestem ikonicznym (np. wska-
zuje lalkê i wykonuje gest DAÆ, prosz¹c w ten sposób matkê, aby mu da³a
zabawkê). Jak póŸniej wykazano, struktura znaków domowych u tych dzie-
ci skonstruowana jest nie tylko na planie leksykalnym, ale tak¿e sk³adnio-
wym i morfologicznym (Goldin-Meadow, Mylander 1984; Mylander, Gol-
din–Meadow 1991). Wskazuje to na istnienie wrodzonego programu jêzyko-
wego, co okreœla siê jako biologiczny mechanizm przyswajania jêzyka (LAD;
Chomsky 1965), który idzie w parze z zewnêtrznym modelem jêzykowym,
jaki jest eksponowany ma³emu dziecku.

Jednak oczywiste jest to, ¿e bardzo ograniczony dostêp do materia³u jêzyko-
wego spowalnia rozwój jêzykowy DGRS nie maj¹cych wczesnego kontaktu z jê-
zykiem migowym w stosunku do DGRG. Wypowiedzi gestowe DGRS w wieku
od 2 do 3 lat sk³adaj¹ siê bowiem najczêœciej z dwóch gestów, a rzadko –
z trzech. Tymczasem DGRG mog¹ w tym samym wieku produkowaæ konstruk-



cje 3–4 znakowe z u¿yciem regu³ gramatycznych naturalnego jêzyka migo-
wego. 

Przedstawione wyniki badañ nie zmieniaj¹ jednak faktu, ¿e czynniki biolo-
giczne oraz wystarczaj¹co bogate œrodowisko jêzykowe s¹ od siebie zale¿ne, na-
k³adaj¹ siê na siebie, i ta wspó³zale¿noœæ gwarantuje ka¿demu dziecku w stop-
niu wystarczaj¹cym przyswajanie jakiegokolwiek jêzyka. Tak wiêc bardzo ubo-
gi materia³ jêzykowy, jaki jest dostarczany ma³emu dziecku g³uchemu, mo¿e ob-
ni¿yæ u niego poziom kompetencji jêzykowej. 

Wieloletnie badania Goldin-Meadow (2003) pokaza³y, ¿e w domach rodzin-
nych dzieci g³uche rodziców s³ysz¹cych mog¹ staæ siê twórcami systemu zna-
ków domowych, którego struktura sk³ada siê na elementy leksykalne, morfolo-
giczne i sk³adniowe. Zastanawiaj¹ce jest to, czy DGRS nie maj¹ce kontaktu z jê-
zykiem migowym mog¹ wspólnie tworzyæ na bazie znaków domowych dzieciê-
cy jêzyk migowy, kiedy wejd¹ ze sob¹ w kontakty spo³eczne w warunkach od-
dzia³ywania modelu oralistycznego. 

Œrodowisko rówieœnicze ma istotne znaczenie dla rozwoju jêzykowego
dzieci g³uchych rodziców s³ysz¹cych. Nawet przy oralistycznym modelu dy-
daktycznym w przedszkolu dziecko wchodzi tu w relacje poziome z tak sa-
mo g³uchymi rówieœnikami; relacje te do pewnego stopnia wy³amuj¹ siê spod
kontroli obowi¹zuj¹cego modelu jêzykowego. Z tego powodu mog¹ wytwo-
rzyæ siê dwa odrêbne kana³y porozumiewania siê: pierwszy, jako gestowo-
manualna forma komunikacji, bêdzie funkcjonowaæ jedynie w œrodowisku
dzieci g³uchych, a drugi – ograniczony, ustno-gestowy, nie daj¹cy pe³nej mo¿-
liwoœci swobodnego wypowiadania siê – przy kontaktach ze s³ysz¹cymi ludŸ-
mi (Tomaszewski 2000). 

W piœmiennictwie mo¿na znaleŸæ oparte na w³asnych obserwacjach ¿ycio-
wych wzmianki niektórych autorów o tym, ¿e dzieci g³uche nie maj¹ce kon-
taktu z konwencjonalnym jêzykiem migowym mog¹ przejawiaæ zdolnoœci
wspólnego tworzenia dzieciêcego jêzyka migowego przypominaj¹cego pod
wzglêdem gramatycznym konwencjonalny jêzyk migowy spo³ecznoœci g³u-
chych (Fant 1972; Tervoort 1961, 1980, 1990). Obserwacje narodzin i rozwo-
ju jêzyka wœród nikaraguañskich dzieci g³uchych rodziców s³ysz¹cych,
które by³y pozbawione kontaktu z konwencjonalnym jêzykiem migowym,
dowodz¹, ¿e spo³ecznoœæ tych dzieci powo³a³a do ¿ycia w³asny jêzyk migo-
wy (Senghas 1995; Senghas, Kegl 1994; Senghas, Coppola 2001; Helmuth
2001). Na pocz¹tku lat 80. dzieci te rozpoczê³y edukacjê w Managui; dosta-
³y siê do klas, które by³y prowadzone przez s³ysz¹cych nauczycieli niezna-
j¹cych jêzyka migowego. Badania pokaza³y, ¿e mimo braku kontaktu z jêzy-
kiem migowym nikaraguañskie dzieci z w³asnej inicjatywy stworzy³y na ba-
zie systemów znaków domowych swego rodzaju pidgin migowy, który zo-
sta³ nazwany nikaraguañsk¹ mow¹ znaków (Lenguaje de Signos Nicaraguen-
se). Na pod³o¿u tego systemu w nastêpnym pokoleniu wœród m³odszych
dzieci g³uchych szybko ukszta³towa³ siê nikaraguañski jêzyk migowy (Idio-
ma de Senas de Nicaragua) z rozwiniêt¹ gramatyk¹ – czyli jêzyk kreolski. Fe-
nomen ten stanowi „ewolucyjny pomost” pomiêdzy systemami znaków mi-
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gowych wziêtych z domów rodzinnych a pocz¹tkiem rozwoju dzieciêcego
jêzyka migowego z pierwotn¹ gramatyk¹. Jak pisze Bickerton (1982), z po-
cz¹tku, kiedy przenikaj¹ siê dwie spo³ecznoœci o odmiennym jêzyku i kul-
turze, to spontanicznie powstaje pomiêdzy nimi pidgin, jako jêzyk zawiera-
j¹cy ubogie s³ownictwo mieszane i pozbawiony gramatyki (co prawda s¹
w nim pewne zacz¹tki powstawania elementów gramatycznych). Dopiero
w drugim pokoleniu powstaje gramatyka stworzona przez mieszane dzieci
z tych spo³ecznoœci, co prowadzi do ukszta³towania siê pe³niejszego ni¿ pid-
gin jêzyka kreolskiego (creole).

W tym kierunku przeprowadzono równie¿ badania rozwoju jêzyka gestów
wœród DGRS uczêszczaj¹cych do przedszkola o modelu oralnym, czyli maj¹-
cych kontakt jedynie z jêzykiem mówionym (Tomaszewski 2003b). W takim œro-
dowisku DGRS przejawiaj¹ aktywn¹ twórczoœæ jêzykow¹ poprzez wspólne
dzia³anie komunikacyjne: spontanicznie wyszukuj¹ b¹dŸ tworz¹ nowe œrodki
leksykalne przybieraj¹ce postaæ konwencjonaln¹ i produkuj¹ na bazie tych sym-
boli jêzykowych, jak i wyniesionych z rodzin s³ysz¹cych znaków domowych,
nowe wizualne konstrukcje z³o¿one nie tylko z dwóch gestów, lecz tak¿e trzech,
a nawet wiêcej. Wytwory te pod wzglêdem gramatycznym przypominaj¹ struk-
tury konwencjonalnego jêzyka migowego, co œwiadczy o istotnym wp³ywie mo-
dalnoœci wzrokowej na kszta³towanie jêzyka o charakterze wizualno-gestowym.
Lokalny jêzyk gestów s³u¿¹cy jako œrodek poœrednicz¹cy miêdzy DGRS mo¿e
przekszta³ciæ siê w dzieciêcy jêzyk migowy upodobniaj¹cy siê do struktury gra-
matycznej Polskiego Jêzyka Migowego. 

Niektórzy autorzy (Lenneberg 1973; Newport 1990, 2002) akcentuj¹ istnienie
tak zwanego okresu krytycznego sprzyjaj¹cego przyswajaniu jêzyka przez ma-
³e dziecko. Okres ten wystêpuje od pierwszego roku ¿ycia do okresu pokwita-
nia. Zwolennicy tej koncepcji s¹dz¹, ¿e jeœli ma³e dziecko nie ma stycznoœci z da-
nym jêzykiem, to opanowanie gramatyki mo¿e przysporzyæ mu wiele trudnoœci
w póŸniejszym wieku. Chc¹c zweryfikowaæ s³usznoœæ tej hipotezy, prowadzono
obserwacje dotycz¹ce pewnej s³ysz¹cej dziewczynki, Genie, która przejawia³a
bardzo du¿e trudnoœci w opanowaniu gramatyki, gdy¿ z jêzykiem zetknê³a siê
dopiero wtedy, gdy okres krytyczny dobiega³ koñca. Wprawdzie przewy¿sza³a
czasem swych rówieœników w opanowaniu wiêkszej liczby s³ów jêzyka angiel-
skiego, jednak nie radzi³a sobie z przyswajaniem jego regu³ gramatycznych, mi-
mo starañ ze strony nauczycieli, którzy j¹ reedukowali (Curtiss 1977; zob. te¿
Aitchison 1991).

W tej dziedzinie interesuj¹cych danych dostarczaj¹ dzieci g³uche rodziców
s³ysz¹cych, które styka³y siê z jêzykiem migowym w póŸniejszym okresie ¿y-
cia. Zastanawiano siê, czy system znaków domowych, jaki tworz¹ dzieci g³u-
che w rodzinach s³ysz¹cych, ma wp³yw na póŸniejsze przyswajanie konwen-
cjonalnego jêzyka migowego oraz jak wygl¹da proces przekszta³cania siê jê-
zyka gestów domowych w jêzyk migowy. Badaj¹c dwójkê dzieci g³uchych
rodziców s³ysz¹cych, Morford (1998) obserwowa³a pewne zmiany leksykal-
ne w procesie póŸnego przyswajania ASL. Okaza³o siê, ¿e po dwóch latach
od opanowania tego jêzyka dzieci te z ³atwoœci¹ zastêpuj¹ wyniesione z do-
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mu gesty wskazywania znakami odgrywaj¹cymi rolê rzeczowników u¿ywa-
nymi w ASL. Podobne wyniki przedstawiaj¹ badania Tomaszewskiego i in.
(2000), w których zauwa¿ono te¿, ¿e dzieci g³uche póŸno ucz¹ce siê PJM
szybko przyswaja³y znaki rzeczownikowe. Sugeruje to, ¿e w systemie zna-
ków domowych gesty wskazywania pe³ni¹ funkcje nominaln¹ (imienn¹).
Opanowanie czasowników w jêzyku migowym sprawia³o jednak dzieciom
wiêksze trudnoœci: preferowa³y domowe znaki czasownikowe, które wed³ug
Morford (1996, 1998) ró¿ni¹ siê form¹ sk³adniow¹ od czasowników z kon-
wencjonalnego jêzyka migowego. Mo¿liwoœæ tworzenia i u¿ycia czasowni-
ków z³o¿onych nie ujawnia siê w domowym jêzyku gestów, w którym pro-
ste czasowniki pe³ni¹ rolê semantyczn¹. Dlatego DGRS póŸno ucz¹cym siê
naturalnego jêzyka migowego du¿o trudniej jest zast¹piæ domowe znaki
konwencjonalnymi czasownikami ni¿ rzeczownikami. Chocia¿ obserwuje siê
u DGRS ucz¹cych siê póŸno naturalnego jêzyka migowego zadowalaj¹ce po-
stêpy w opanowaniu znaków migowych, to jednak w porównaniu z popula-
cj¹ DGRG przejawia³y one trudnoœci w opanowaniu gramatyki wizualno-
-przestrzennej jêzyka migowego na pod³o¿u morfologicznym i sk³adniowym
(Loncke i in. 1990; Emmorey i in. 1995; Galvan 1999). Podobnie inni badacze
wykazali, ¿e w bieg³oœci w pos³ugiwaniu siê ASL DGRS póŸno ucz¹ce siê
ASL ustêpuj¹ nie tylko DGRG jako rodzimym u¿ytkownikom ASL i DGRS,
jako wczeœniej ucz¹cym siê ASL – ale tak¿e tym, którzy s¹ póŸno og³uch³y-
mi i opanowuj¹ ASL jako drugi jêzyk w okresie dojrzewania (Mayberry, Ei-
chen 1991). To, ¿e dzieci póŸno og³uch³e ucz¹ce siê naturalnego jêzyka migo-
wego w póŸniejszym wieku przewy¿szaj¹ DGRS, ³¹czy siê z faktem, ¿e ma-
j¹ zinternalizowany system jêzykowy – jêzyk mówiony, który naturalnie
przyswoi³y przed utrat¹ s³uchu – i znajomoœæ tego pierwszego jêzyka sprzy-
ja opanowaniu drugiego jêzyka. 

Przedstawione wyniki badañ daj¹ podstawê do przypuszczenia, ¿e system
znaków domowych, jaki tworz¹ DGRS, ma istotny udzia³ w procesie póŸnego
opanowania konwencjonalnego jêzyka migowego w sferze leksykalnej, morfo-
logicznej i sk³adniowej. 

Polski Jêzyk Migowy a implikacje praktyczne dla edukacji szkolnej 

Wspomniane ju¿ badania nad rozwojem jêzyka migowego u dzieci g³uchych
stanowi¹ w pewnym sensie poparcie dla natywistycznej hipotezy o biologicz-
nych predyspozycjach jêzykowych. Osi¹gniêcie pe³nej kompetencji jêzykowej
uwarunkowane jest jednak nie tylko wrodzonymi predyspozycjami, ale tak¿e
bogatym œrodowiskiem jêzykowym, gdzie rodzice i inne osoby dostarczaj¹ ma-
³emu dziecku materia³u lingwistycznego. Proces, przez który dziecko maj¹c pe³-
ny dostêp do modelu jêzyka naturalnego przyswaja jego gramatykê, okreœla siê
mianem „zjawiska denatywizacji” (Gee, Mounty 1991). Tak wiêc podtrzymywa-
nie równowagi pomiêdzy natywizacj¹ a denatywizacj¹ zdaje siê byæ koniecz-
nym warunkiem dla optymalnego rozwoju jêzykowego. U DSRS oraz DGRG
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procesy podtrzymywania tego rodzaju równowagi nie s¹ z regu³y zak³ócone,
gdy¿ DGRG maj¹ od urodzenia kontakt z naturalnym jêzykiem migowym,
a DSRS – z jêzykiem mówionym. Natomiast DGRS nie maj¹c takich samych wa-
runków jak DGRG i DSRS, mog¹ stworzyæ w³asny jêzyk gestów, polegaj¹c na
swych predyspozycjach jêzykowych. Dlatego w przypadku DGRS równowaga
natywizacja–denatywizacja mo¿e ulec zaburzeniu. Nawet póŸny kontakt z jêzy-
kiem migowym nara¿a DGRS na osi¹gniêcie niskiego poziomu kompetencji jê-
zykowej. Dochodzi wówczas do pojawienia siê problemu semilingwalizmu:
DGRS mo¿e staæ siê osob¹ pó³jêzyczn¹, nie mog¹c¹ w sposób bieg³y pos³ugiwaæ
siê zarówno jêzykiem migowym, jak i jêzykiem polskim b¹dŸ w formie mówio-
nej, b¹dŸ pisanej. Znajduje to potwierdzenie w badaniach, o których wczeœniej
wspomniano. 

Wydawa³oby siê, ¿e charakterystyka póŸnego przyswajania przez DGRS kon-
wencjonalnego jêzyka migowego jest porównywalna z mechanizmem opanowa-
nia drugiego jêzyka przez osoby s³ysz¹ce. Jednak w przeciwieñstwie do DGRS,
osoby s³ysz¹ce, które ucz¹ siê drugiego jêzyka (L2), przyswoi³y wczeœniej pierw-
szy jêzyk (L1) w naturalnych warunkach, co sprzyja osi¹gniêciu podstaw L2.
Natomiast DGRS, nie maj¹c mo¿liwoœci wczesnego przyswajania L1, s¹ nara¿o-
ne na trudnoœci w przejœciu z systemu domowych znaków migowych do – PJM.
Pozostaje to w zgodzie z hipotez¹ krytycznego okresu rozwoju w odniesieniu
do nabywania pierwszego jêzyka. Bycie g³uchym nie musi zatem stanowiæ
przeszkody dla przyswajania jêzyka, lecz to brak wczesnej ekspozycji na do-
stêpny jêzyk powoduje zani¿enie kompetencji jêzykowej. Dlatego nies³uszna
jest powszechna opinia, ¿e PJM jest du¿o prostszy w porównaniu z jêzykiem
polskim i na tyle przyswajalny dla dziecka g³uchego, ¿e zasada „z³otego wieku”
nabywania PJM traci na znaczeniu (Tomaszewski 2001; Newport 2002; Bavelier
i in. 2003). 

Obecne szkolnictwo specjalne dla nies³ysz¹cych w Polsce znajduje siê na eta-
pie stosowania metody kombinowanej, w której preferuje siê u¿ycie systemu jê-
zykowo-migowego (SJM) w procesie komunikacji z g³uchymi. Podjêto to
z przekonaniem, ¿e SJM mo¿e w wiêkszym stopniu ni¿ dotychczasowa meto-
da oralna zmniejszaæ trudnoœci w opanowaniu przez dzieci g³uche jêzyka pol-
skiego w formie mówionej b¹dŸ pisanej. Taktyka ta mo¿e jednak sprzyjaæ roz-
wojowi sytuacji submersji: polski jêzyk migowy jako pierwszy jêzyk (L1) dziec-
ka g³uchego zastêpuje siê jêzykiem polskim w formie miganej (L2), przez co L1
mo¿e zostaæ ca³kowicie wykluczony z procesu dydaktycznego. Przeciwieñstwo
tej submersji stanowi zjawisko immersji, której proces idzie w kierunku dwujê-
zycznej edukacji g³uchych, uznaj¹cej PJM za równorzêdny wobec jêzyka pol-
skiego i jako jêzyk nauczania, a nie jako wspomagaj¹ca metoda nauczania1. 

1 Powstaj¹ obecnie w warunkach eksperymentu zarówno zrêby dwujêzycznej edukacji dzieci g³u-
chych, a jednym z g³ównych inicjatorów jest Instytut G³uchoniemych w Warszawie (Œwidziñski,
Adamiec 1999), jak i zorganizowane ostatnio na terenie Uniwersytetu Warszawskiego na Wydzia-
³ach Psychologii i Polonistyki lektoraty PJM jako obcego jêzyka dla s³ysz¹cych osób, które mog³yby
w przysz³oœci braæ udzia³ w procesie dwujêzycznego wychowywania dzieci g³uchych (Tomaszew-
ski i in. 2002).
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Amerykañskie badania psycholingwistyczne wykaza³y, ¿e percepcja ma-
nualnej odmiany jêzyka fonicznego jest trudna i obci¹¿aj¹ca dla osób, które
funkcjonuj¹ w œwiecie w sposób wizualny. Jak twierdzi Bellugi (1980) na
podstawie swego eksperymentu, osoby g³uche potrafi¹ wprawdzie prze-
twarzaæ poszczególne elementy w manualnej prezentacji jêzyka foniczne-
go, ale maj¹ trudnoœci, gdy dochodzi do przetwarzania ca³oœciowych infor-
macji przekazywanych w postaci ci¹gów sekwencyjnych. Tego typu trud-
noœci spowodowane s¹, wed³ug autorki, pewnymi fundamentalnymi uwa-
runkowaniami o charakterze neurolofizjologicznym, co wi¹¿e siê z takimi
funkcjami poznawczymi, jak pamiêæ krótka i przetwarzanie informacji za-
wartych w szybko zmieniaj¹cych siê bodŸcach. D³ugotrwa³e pos³ugiwanie
siê manualn¹ odmian¹ jêzyka fonicznego przez osobê g³uch¹ mo¿e powo-
dowaæ u niej prze³adowanie pamiêci œwie¿ej oraz obni¿enie zdolnoœci
przetwarzania, co z kolei utrudnia proces komunikacji opartej na modalno-
œci wzrokowej. 

Powy¿sze spostrze¿enia poddaj¹ w w¹tpliwoœæ znaczenie uczenia siê manu-
alnej odmiany jêzyka mówionego przez ma³e dziecko g³uche. Jak wczeœniej po-
wiedziano, o ile jêzyki foniczne tak naturalnie siê rozwinê³y funkcjonuj¹c na
gruncie modalnoœci s³uchowej oraz uk³adu artykulacyjnego (narz¹dy mowy),
o tyle manualny system oparty na jêzyku mówionym pozostaje w sprzecznoœci
z natur¹ modalnoœci wzrokowej, na bazie której skonstruowane s¹ jêzyki migo-
we. Dlatego system ten staje siê niemo¿liwy do nabywania jedynie na drodze
wzrokowej. 

Tak wiêc wdra¿anie ma³ego dziecka g³uchego do wewnêtrznej internaliza-
cji jedynie systemu jêzykowo-migowego (SJM), jako miganej odmiany jêzy-
ka mówionego, mo¿e stanowiæ szkodliwy bodziec utrudniaj¹cy tworzenie
warunków sprzyjaj¹cych realizacji jego wrodzonego potencja³u jêzykowego.
Wymuszanie bowiem na ma³ym dziecku g³uchym opanowania jedynie pod-
staw SJM mo¿e nie tylko przekraczaæ jego mo¿liwoœci poznawcze, ale tak¿e
zwiêkszyæ prawdopodobieñstwo upoœledzania rozwoju jego twórczoœci jêzy-
kowej w zakresie rozumienia i tworzenia ró¿nych form gramatycznych PJM
(Tomaszewski 2001). Dlatego, aby zapobiec temu niebezpieczeñstwu, nale¿y
zgodnie z ide¹ dwujêzycznoœci zapewniæ dziecku g³uchemu bardzo wczesny
i sta³y kontakt z PJM, jako prymarnym jêzykiem, dla u³atwienia mu nabywa-
nia kolejnego jêzyka – jêzyka polskiego w formie pisanej, mówionej czy mi-
ganej. Ponadto stwarzanie temu dziecku warunków wczesnej identyfikacji
z rówieœnikami i doros³ymi ludŸmi g³uchymi zajmuj¹cymi znacz¹c¹ pozycjê
spo³eczn¹ i nale¿¹cymi do spo³ecznoœci g³uchych, sprzyja³oby nie tylko osi¹-
gniêciu kompetencji komunikacyjnej w PJM, ale tak¿e prawid³owemu roz-
wojowi sfery emocjonalno-spo³ecznej (Calderon, Greenberg 2003; Tomaszew-
ski 2002). 

Nale¿y podkreœliæ, ¿e PJM, który jest skonstruowany na pod³o¿u modal-
noœci wzrokowej, nie posiada formy pisanej i pod wzglêdem fonetycznym,
morfemowym i sk³adniowym bardzo ró¿ni siê od jêzyka polskiego w formie
mówionej czy pisanej. W zwi¹zku z tym PJM, nie maj¹c bezpoœredniego po-
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mostu z jêzykiem polskim, mo¿e stwarzaæ dziecku g³uchemu znaczne utru-
dnienia w bezpoœrednim przejœciu z jêzyka o charakterze wizualno-prze-
strzennym do formy pisanej jêzyka polskiego. Dlatego te¿ procesy przyswa-
jania jêzyka pisanego przez dziecko g³uche odbywaj¹ siê z wiêkszym udzia-
³em œwiadomoœci jêzykowej ni¿ w przypadku dziecka s³ysz¹cego. To ostat-
nie, posiadaj¹c bieg³oœæ w jêzyku mówionym oraz zwi¹zan¹ z nim ukszta³-
towan¹ wewnêtrzn¹ mowê, ma bezpoœredni dostêp do formy pisanej tego
jêzyka. W warunkach dwujêzycznoœci dziecko g³uche zmuszone jest do wy-
kszta³cenia w sobie wiêkszej œwiadomoœci metajêzykowej jako umiejêtnoœci
porównywania dwóch jêzyków – PJM i jêzyka polskiego w formie pisanej
czy mówionej. Musi ono dokonywaæ analizy ró¿nic i podobieñstw pomiê-
dzy tymi jêzykami, a tak¿e rozwijaæ umiejêtnoœci prowadzenia dyskusji na
ten temat. 

SJM nie powinien byæ w pierwszej kolejnoœci wykorzystywany w procesie
komunikacji z ma³ym dzieckiem g³uchym z wykluczeniem PJM, jako jego jê-
zyka prymarnego. Z drugiej strony jednak – w procesie dydaktycznym pe³ni
rolê pomostu pomiêdzy PJM a jêzykiem polskim. Wstêpne wyniki badañ nad
procesem nabywania dwóch jêzyków przez dzieci g³uche wykaza³y, ¿e wyko-
rzystywanie nie tylko PJM, ale tak¿e niektórych elementów SJM w toku nau-
czania dwujêzycznego, mo¿e odegraæ istotn¹ rolê w rozwijaniu ich umiejêt-
noœci metalingwistycznych przejawiaj¹cych siê w procesie czytania, pisania,
t³umaczenia tekstów czy te¿ przetwarzania informacji przekazywanych
w jednym jêzyku na drugi (Tomaszewski 2003c, w druku). Tak wiêc koncep-
cja wychowania dwujêzycznego winna obejmowaæ zarówno udostêpnienie
dziecku g³uchemu PJM we wczesnym okresie jego rozwoju dla zdobycia
kompetencji komunikacyjnej oraz sprawnoœci w wykorzystywaniu jej do ak-
tywnoœci poznawczych i osi¹gniêæ szkolnych, jak i wykorzystywanie SJM do
tworzenia pomostu pomiêdzy PJM (L1) a form¹ pisan¹ b¹dŸ mówion¹ jêzyka
polskiego (L2). Mo¿e to stanowiæ wa¿ny krok w osi¹gniêciu kompetencji
dwujêzycznej w L1 i L2. 

Zgodnie z teori¹ Cumminsa (1979), w procesie edukacji dwujêzycznej nale¿y
udostêpniæ dziecku g³uchemu model PJM celem kszta³towania podstawowej
umiejêtnoœci interpersonalnej komunikacji (BICS) oraz poznawczo-szkolnej
sprawnoœci jêzykowej (CALP). Stanowi to bazê do nabywania kolejnego jêzyka
– jêzyka polskiego w formie pisanej b¹dŸ mówionej. 

Utrudnienie w realizacji edukacji dwujêzycznej w obecnych warunkach pol-
skich stanowiæ mo¿e jednak to, ¿e w œwiadomoœci spo³ecznej tkwi¹ jeszcze
pewne stereotypy odnosz¹ce siê do PJM jako negatywnego kulturowego wy-
ró¿nika polskiej spo³ecznoœci g³uchych, co wynika z niepe³nej lub fa³szywej
wiedzy o kulturze tych ludzi. Jedn¹ z mo¿liwych konsekwencji tego podejœcia
do PJM b¹dŸ do ludzi g³uchych pos³uguj¹cych siê tym jêzykiem jest jedno-
stronne koncentrowanie siê na medycznej stronie g³uchoty. Ca³kowita medy-
kalizacja tej u³omnoœci mo¿e prowadziæ na tle ró¿nic kulturowych do konflik-
tu pomiêdzy s³ysz¹cymi a g³uchymi, przejawiaj¹cego siê w postaci wzajem-
nej niechêci i braku tolerancji wobec odrêbnoœci jêzykowej. Problem ten doty-
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czy te¿ œrodowiska specjalistów – lekarzy, nauczycieli, psychologów, pedago-
gów itp. – zajmuj¹cych siê wczesn¹ rehabilitacj¹ oraz edukacj¹ dzieci i m³o-
dzie¿y g³uchej.

St¹d konieczne staje siê podjêcie nie tylko psycholingwistycznych, ale
tak¿e socjolingwistycznych, jak i antropologicznych badañ nad natur¹
funkcjonowania polskiego jêzyka migowego w polskiej spo³ecznoœci g³u-
chych. Przedsiêwziêcie tego kroku mo¿e przyczyniæ siê do pozytywnej
zmiany w œwiadomoœci spo³ecznej obrazu osoby g³uchej nie jako „przypad-
ku medycznego”, lecz jako dwujêzycznej jednostki nale¿¹cej kulturowo do
spo³ecznoœci g³uchych i mog¹cej równoczeœnie funkcjonowaæ w œwiecie lu-
dzi s³ysz¹cych.
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Summary

The following paper discusses an issue concerning acquisition linguistic com-
petence in deaf children of deaf parents and deaf children of hearing parents and
so it focuses on effects of sign language on linguistic development. It is shown
that an early and solid exposure of a deaf child to Polish Sign Language (PSL)
as visual language is helpful for her/his in gaining both basic interpersonal
communication skills and cognitive academic language proficiency. Denying the
use of sign language to deaf children seems more likely to hurt rather than to
help them. This may contribute to a semilingualism among deaf children. This
is why particular attention has been engaged to the accomplishment of curricu-
lum concerning both bilingual education of deaf children. 
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POZIOM I ROZMIARY NIEDOSTOSOWANIA SPO£ECZNEGO
DZIECI W M£ODSZYM WIEKU SZKOLNYM 

Łamanie obowiązujących zasad i norm przez dzieci oraz młodzież,
a także osoby dorosłe staje się coraz powszechniejsze. Zachowania
sprzeczne z przyjętymi wzorami często zagrażają bezpieczeństwu fi-
zycznemu i psychicznemu jednostek, jak również całych grup. Coraz
częściej też, za pośrednictwem środków masowego przekazu, dociera-
ją do nas informacje o szczególnie drastycznych działaniach młodych
ludzi. Zastanawiamy się, gdzie tkwią przyczyny takich zdarzeń, dlacze-
go dzieci i młodzież zachowują się właśnie w taki sposób. Bardzo czę-
sto zachowania te nie powstają nagle, ich symptomy można zaobser-
wować wcześniej. Rodzi się więc pytanie, dlaczego nie zareagowano
na nie odpowiednio szybko, dlaczego musiało dojść do nieszczęścia. 

Zwykle pierwsze objawy niedostosowania spo³ecznego nie s¹ jednoznaczne
i byæ mo¿e dlatego w³aœnie s¹ lekcewa¿one. Zdarza siê i tak, ¿e osoby, które

zauwa¿aj¹ nieodpowiednie zachowania, nie s¹ w stanie zapobiec ich dalszemu
rozwojowi. Wymaga to bowiem g³êbokiego zaanga¿owania i d³ugotrwa³ej pra-
cy terapeutycznej. Codzienna obserwacja, doœwiadczenie zawodowe psycholo-
gów i pedagogów, a tak¿e badania naukowe dowodz¹, ¿e u wiêkszoœci nielet-
nich przestêpców obserwowano wczesne symptomy niedostosowania spo³ecz-
nego. Dostrze¿ono równie¿, ¿e przejawiane zachowania antyspo³eczne przecho-
dz¹ póŸniej w zaawansowane formy dewiacji spo³ecznej.

Trudnoœci i problemy wychowawcze pojawiaj¹ siê w naturalnym œrodowisku
wychowawczym, czyli w rodzinie i szkole. Nie s¹ wiêc one charakterystyczne
tylko dla jednostek z wrodzonymi defektami czy osób ¿yj¹cych w skrajnie nie-
korzystnych warunkach. W zwi¹zku z tym od pewnego czasu mówi siê o kry-
zysie wychowania i upadku autorytetu doros³ych oraz o buncie m³odych prze-
ciwko tradycyjnym wartoœciom i normom, ale i o tym, ¿e mo¿na znaleŸæ tak¿e
przyk³ady, i¿ dzieci i m³odzie¿, bêd¹ce o krok od wykolejenia spo³ecznego, wy-
ros³y na jednostki przestrzegaj¹ce normy spo³eczne.

Niedostosowanie spo³eczne – definicja pojêcia

W literaturze przedmiotu od dawna podejmowane s¹ tematy zwi¹zane
z niedostosowaniem spo³ecznym. Dociekania te jednak nie daj¹ wyczerpu-
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j¹cych i jednoznacznych odpowiedzi na zwi¹zane z tym zagadnieniem licz-
ne pytania zarówno teoretyczne, jak i empiryczne. Wci¹¿ otwarta pozosta-
je sprawa definiowania zjawisk zwi¹zanych z niedostosowaniem spo³ecz-
nym. Nie okreœlono tak¿e do koñca ca³ego zakresu czynników oraz ich
wzajemnych powi¹zañ, które mo¿na by traktowaæ jako bezpoœrednie i po-
œrednie przyczyny zachowañ odbiegaj¹cych od powszechnie obowi¹zuj¹-
cych norm. Nie ma te¿ uniwersalnej koncepcji wyjaœniaj¹cej mechanizmy
niedostosowania.

Obecnie podchodzi siê do zjawiska niedostosowania spo³ecznego inter-
dyscyplinarnie, wskutek czego jest ono przedmiotem badañ takich nauk,
jak: pedagogika resocjalizacyjna, socjologia wychowania, psychologia wy-
chowawcza, rozwojowa, osobowoœci i kliniczna oraz prawo. W celu wyja-
œnienia jego mechanizmów naukowcy posi³kuj¹ siê ró¿nymi teoriami, wy-
korzystuj¹ te¿ rozmaite pojêcia teoretyczne, w zwi¹zku z czym literatura
dostarcza ró¿norodnych interpretacji zjawiska niedostosowania spo³eczne-
go. Taki stan rzeczy umo¿liwia dostrzeganie znaczenia wielu czynników,
warunkuj¹cych niew³aœciwe zachowania. Do objaœniania niedostosowania
spo³ecznego wykorzystywana jest wiêkszoœæ teorii t³umacz¹cych ludzkie
zachowanie. Obecnie uwa¿a siê, ¿e aby zrozumieæ mechanizmy tego zjawi-
ska, nale¿y podchodziæ do niego kompleksowo, to znaczy braæ pod uwagê
wewnêtrzne procesy cz³owieka, takie jak np. zaspokojenie potrzeb, jak pro-
ponuj¹ to koncepcje psychodynamiczne i humanistyczne, oddzia³ywanie
œrodowiska, zgodnie z behawioryzmem, a tak¿e kszta³towanie postaw,
o czym w najwiêkszym stopniu mówi podejœcie poznawcze. Przy interpre-
tacji zjawiska niedostosowania spo³ecznego nale¿y zatem uwzglêdniæ trzy
grupy czynników: indywidualne, œrodowiska rodzinnego, œrodowiska
szkolnego i rówieœniczego.

Dla potrzeb niniejszego artyku³u zosta³a przyjêta definicja niedostosowa-
nia spo³ecznego jako wynik niepomyœlnej socjalizacji, przejawiaj¹cej siê
w niew³aœciwie ukszta³towanych strukturach poznawczych, moralnych,
emocjonalnych i spo³ecznych jednostki. Proces socjalizacji odbywa siê
w wa¿nych dla jednostki grupach spo³ecznych. W wypadku dziecka nale-
¿¹ do nich rodzina i grupa rówieœnicza. Chc¹c zbadaæ ten proces, nale¿y
okreœliæ, jak wygl¹daj¹ te grupy i jakie wzajemne interakcje zachodz¹ po-
miêdzy nimi. 

Artyku³ stanowi pocz¹tek cyklu (trzech artyku³ów) bêd¹cego opisem zja-
wiska niedostosowania spo³ecznego w odniesieniu do dzieci w m³odszym
wieku szkolnym. Cykl ten zawieraæ bêdzie wyniki badañ przeprowadzo-
nych w roku szkolnym 2002–2003 w jednej z poznañskich szkó³ podstawo-
wych. Pierwszy artyku³ zawiera opis rozmiarów i poziomu niedostosowa-
nia spo³ecznego oraz analizê symptomów w zale¿noœci od g³êbokoœci niedo-
stosowania. W drugim artykule zostan¹ przedstawione czynniki wp³ywaj¹-
ce na poziom niedostosowania. Trzeci artyku³ – to propozycja dzia³añ pro-
filaktyczno-terapeutycznych skierowanych do rodzin zagro¿onych rozwo-
jem niedostosowania spo³ecznego. 

POZIOM I ROZMIARY NIEDOSTOSOWANIA SPO£ECZNEGO DZIECI W M£ODSZYM WIEKU SZKOLNYM
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Poziom i rozmiary niedostosowania spo³ecznego

Diagnozy niedostosowania spo³ecznego dokonuje siê na podstawie sympto-
mów, które wystêpuj¹ u dzieci w m³odszym wieku szkolnym jako okreœlone za-
chowania, niezgodne z powszechnie obowi¹zuj¹cymi normami, wartoœciami
i oczekiwaniami. Symptomy niedostosowania spo³ecznego – to zewnêtrzne ob-
jawy tego, co dzieje siê w psychice dziecka. Przyjmuj¹ one ró¿ne formy – od ³a-
godnych pocz¹wszy do coraz ostrzejszych – informuj¹c o jakoœci i poziomie nie-
dostosowania spo³ecznego. Istotny jest element rozwojowoœci procesu niedosto-
sowania, to znaczy narastanie u dziecka, a póŸniej u m³odego i doros³ego cz³o-
wieka, nieprawid³owych zachowañ, konsekwencjami których s¹ dezorganizacja
¿ycia spo³ecznego oraz zagro¿enie bezpieczeñstwa fizycznego i psychicznego
poszczególnych jednostek.

Literatura z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej dostarcza bogatego opisu
symptomów niedostosowania spo³ecznego. Najczêœciej wymienia siê tu nastêpu-
j¹ce zachowania: nadu¿ywanie alkoholu, uzale¿nienie lekowe, samobójstwa
i próby samobójcze, niekonwencjonalne zachowania seksualne, ucieczki z domu,
wagary, paso¿ytnictwo spo³eczne, uczestnictwo w gangach podkulturowych, no-
toryczne k³amstwa, rozmaite formy agresji antyspo³ecznej ³¹cznie z autoagresj¹,
agresjê werbaln¹ (wulgarnoœæ), kradzie¿e, brak motywacji do nauki, nieprze-
strzeganie wewnêtrznych zarz¹dzeñ i przepisów szko³y, zaburzenia koncentracji
uwagi, lêkliwoœæ, konflikty z nauczycielami lub wzmo¿one konflikty z rówieœni-
kami, brak umiejêtnoœci dostosowania siê do poleceñ/niepos³uszeñstwo.

Przeprowadzona analiza symptomów niedostosowania spo³ecznego pokazu-
je, ¿e dla dzieci w m³odszym wieku szkolnym najbardziej charakterystyczne s¹
nastêpuj¹ce symptomy: niepowodzenia w nauce szkolnej, niepos³uszeñstwo
wobec doros³ych, zachowania bierne, zachowania agresywne, postawa k³amli-
woœci i wagary. 

W pierwszym etapie badañ okreœlono rozmiar i poziom niedostosowania.
Obydwie te wielkoœci zosta³y ustalone na podstawie analizy symptomów.
W tym celu skorzysta³am z nastêpuj¹cych technik badawczych: ankiety rozpo-
znawczej, zestawu arkuszy obserwacyjnych, przeprowadzi³am tak¿e analizê do-
kumentów szkolnych i wywiad. 

Przez rozmiar niedostosowania rozumieæ bêdziemy liczbê dzieci, u których
wystêpuj¹ co najmniej trzy z wyszczególnionych symptomów. 

Poziom niedostosowania – to natê¿enie i jakoœæ powstaj¹cych nieprawid³o-
woœci. W celu zbadania natê¿enia wystêpuj¹cych symptomów zosta³y skonstru-
owane arkusze obserwacyjne. W przypadku symptomów, takich jak niepos³u-
szeñstwo, biernoœæ i agresja wyodrêbniono szczegó³owe zachowania mo¿liwe
do zaobserwowania przez doros³ych. Natê¿enie niedostosowania zosta³o
podzielone na trzy poziomy. Wyznacza je liczba wystêpuj¹cych wyodrêbnio-
nych zachowañ. Do pierwszego poziomu zosta³y zakwalifikowane dzieci,
u których wystêpowa³o od 1 do 17 zachowañ, do drugiego – od 18 do 35, a do
trzeciego – od 36 do 51. Niedostosowanie spo³eczne opisywane jest poprzez
symptomy oraz mechanizmy ich powstawania.

JUSTYNA STRYKOWSKA
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Ustalono, ¿e spoœród 475 przebadanych dzieci w m³odszym wieku szkol-
nym 71 wykazuje symptomy niedostosowania spo³ecznego, co stanowi 15%
przebadanych uczniów. Spoœród 71 dzieci niedostosowanych 35, czyli 49%,
przejawia symptomy charakterystyczne dla pierwszego poziomu, 21 (29%) –
dla drugiego i 15 (22%) – dla trzeciego. Najwiêcej dzieci z objawami niedosto-
sowania wystêpuje wœród uczniów klas szóstych i pi¹tych. Wiêkszoœæ
uczniów klas 1, 2, 3, 4 wykazuje objawy charakterystyczne dla pierwszego
poziomu niedostosowania. Na trzecim poziomie najwiêcej jest uczniów z klas
szóstych i pi¹tych. Niepokoj¹co du¿a jest liczba dzieci niedostosowanych
z klas trzecich. Oznacza ona bowiem wystêpowanie nieprawid³owoœci ju¿
we wczesnym etapie nauki szkolnej.

Jakoœciowa analiza symptomów niedostosowania spo³ecznego

Jakoœciowa analiza symptomów da³a obraz ich rozwoju na poszczególnych
poziomach niedostosowania. 

Pierwszy symptom, jaki zosta³ poddany weryfikacji, to niepowodzenia
w nauce. Niepowodzenia w nauce to wystêpowanie rozbie¿noœci miêdzy wy-
maganiami dydaktycznymi szko³y a faktycznymi osi¹gniêciami, czyli wiado-
moœciami, umiejêtnoœciami i nawykami opanowanymi przez uczniów (Kupi-
siewicz 1970, 1993). Niepowodzenia w nauce dzieli siê na cztery poziomy.
Pierwszy – to wyst¹pienie niedostrzeganych jeszcze przez braków w wiado-
moœciach, ju¿ wtedy pojawiaj¹ siê symptomy niezadowolenia ze szko³y i spa-
dek zainteresowania nauk¹. Dziecko zaczyna nie rozumieæ lekcji, nie mo¿e
nad¹¿yæ za tokiem wypowiedzi nauczyciela i zauwa¿a, ¿e s¹ lepsi od niego.
S¹ to dzieci, które w opinii nauczycieli nale¿¹ jeszcze do dobrych uczniów, ale
zaczynaj¹ traciæ chêæ do nauki. Drobne pocz¹tkowo luki w wiadomoœciach
i umiejêtnoœciach narastaj¹. Niepowodzenia wchodz¹ wiêc w drug¹ fazê, mi-
mo ¿e dziecko nie uchodzi jeszcze za takie, które ma problemy z nauk¹,
szczególnie gdy jest grzeczne i nie sprawia k³opotów wychowawczych. Nie-
stety, najczêœciej braków w wiadomoœciach i umiejêtnoœciach jest ju¿ tak du-
¿o, ¿e dziecku sprawia ogromn¹ trudnoœæ korzystanie w normalny sposób
z nauki szkolnej. Symptomem tej fazy jest nieodrabianie zadañ domowych
i spisywanie ich od innych dzieci. Dziecko coraz czêœciej narzeka na szko³ê
i wyra¿a niechêæ do uczêszczania na lekcje. W kolejnej, trzeciej fazie, braki
i trudnoœæ zaczynaj¹ zauwa¿aæ nauczyciele i rodzice. Pojawia siê negatywne
nastawienie wobec szko³y. Dziecko coraz bardziej narzeka na szko³ê i otwar-
cie wyra¿a niechêæ do uczêszczania na zajêcia szkolne. Mo¿e zacz¹æ opu-
szczaæ pojedyncze lekcje. Niepowodzenia w nauce staj¹ siê zaawansowanymi
brakami w wiadomoœciach i umiejêtnoœciach, co objawia siê coraz czêstszym
otrzymywaniem ocen niedostatecznych. Czwarta, a wiêc najg³êbsza faza nie-
powodzeñ w nauce, to powtarzanie klasy, czyli drugorocznoœæ. 

Przeprowadzane przeze mnie badania ujawnia³y uczniów z trzeciej i czwartej
fazy niepowodzeñ szkolnych. WskaŸnikami by³y œrednie ocen otrzymywanych
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w pierwszym i drugim semestrze oraz ocena opisowa w klasach 1–3. Uzyskane
dane wskazuj¹ na wzrost liczby dzieci z najni¿sz¹ œredni¹ ocen wraz z pog³êbia-
j¹cym siê niedostosowaniem. Uczniów, którzy bêd¹ powtarzaæ klasê, procento-
wo najwiêcej jest na trzecim poziomie niedostosowania. 

Z analizy ocen opisowych i przeprowadzonych wywiadów wœród nauczycie-
li wynika, ¿e trudnoœci w nauce u dzieci w klasach 1, 2 i 3 przejawiaj¹ siê w: ma-
³ym zasobie s³ownictwa, ubogich wypowiedziach ustnych i pisemnych, myleniu
podobnie wygl¹daj¹cych i brzmi¹cych liter, k³opotach w czytaniu – z³a technika
czytania. Dzieci maj¹ tak¿e problemy z ortografi¹, dodawaniem, odejmowa-
niem, dzieleniem, mno¿eniem, a tak¿e zapamiêtaniem tabliczki mno¿enia. 

W klasach starszych obserwowane trudnoœci w nauce to: wolne tempo pracy,
s³abo rozwiniêta uwaga dowolna, trudnoœci z zapamiêtywaniem przerobionego
materia³u, trudnoœci z technik¹ czytania, trudnoœci ze zrozumieniem czytanej
treœci, trudnoœci z logik¹ wypowiedzi, wypowiedzi s¹ ubogie, sk³adaj¹ siê z jed-
nego lub dwóch zdañ, wystêpuj¹ trudnoœci z redagowaniem prac pisemnych, ze
zrozumieniem omawianych zagadnieñ, z opowiadaniem przeczytanego tekstu,
z kojarzeniem i ³¹czeniem faktów z ró¿nych dzia³ów. Dzieci maj¹ tak¿e trudno-
œci z dzia³aniami na u³amkach, mno¿eniem i dzieleniem sposobem pisemnym,
z gramatyk¹ i ortografi¹. Nauczyciele wskazuj¹ tak¿e, ¿e uczniowie ci czêsto nie
maj¹ odrobionych zadañ domowych, zapominaj¹ o przyniesieniu np. stroju na
wychowanie fizyczne. Dzieci maj¹ te¿ ma³¹ motywacjê do nauki oraz nieutrwa-
lony wczeœniejszy materia³ nauczania. 

Kolejny symptom to wagary, czyli nieusprawiedliwione nieobecnoœci. Waga-
ry to sytuacja, w której dziecko opuszcza zajêcia szkolne, choæ jest zdolne do
uczestnictwa w nich. Jest to zachowanie bêd¹ce sygna³em pojawienia siê pew-
nych nieprawid³owoœci w rozwoju dziecka, jest ono bowiem niezgodne z jego
naturaln¹ potrzeb¹ poznawania œwiata. W sytuacji, gdy dziecko w³aœciwie przy-
swaja obowi¹zuj¹ce w procesie socjalizacji zasady, chce poznawaæ otaczaj¹cy je
œwiat, potrzebê tê chêtnie zaspokaja w szkole, instytucji powo³anej w³aœnie po
to, aby przybli¿aæ uczniom otaczaj¹cy œwiat. 

W przedstawianych badaniach przy analizie zjawiska wagarowania by³a bra-
na pod uwagê liczba wagarowiczów, czêstotliwoœæ i motywy wagarowania oraz
stosunek rodziców do takiego zachowania. Badania ukaza³y wzrost liczby dzie-
ci wagaruj¹cych na kolejnych poziomach niedostosowania. Widoczny jest tak¿e
wzrost liczby opuszczanych godzin w drugim semestrze. Zwi¹zane jest to ze
sprzyjaj¹c¹ pogod¹ i z nagromadzeniem siê u danego ucznia zaleg³oœci. Drugi
semestr to okres wiosenno–letni, panuj¹ca w tym czasie ³adna pogoda powodu-
je, ¿e dzieci z nisk¹ motywacj¹ do nauki i zaburzeniami w zachowaniu chêtnie
zamiast byæ w szkole „w³ócz¹ siê” po ulicach. 

Ujawnione zosta³y te¿ motywy wagarowania. Najbardziej niepokoj¹ce i pro-
gnozuj¹ce pog³êbienie niedostosowania jest niechodzenie do szko³y ze wzglêdu
na niechêæ do niej. Oznacza to pewn¹ postawê, wyra¿aj¹c¹ siê w uogólnionym
negatywnym stosunku do szko³y. G³ówn¹ przyczyn¹ powstania jej s¹ doznawa-
ne wczeœniej niepowodzenia szkolne i brak motywacji do nauki. Najwiêcej ta-
kich dzieci jest na trzecim i drugim poziomie niedostosowania. Wszyscy ci
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uczniowie maj¹ trudnoœci w nauce. Ich œrednie nie przekraczaj¹ 3.0, troje z nich
bêdzie powtarzaæ klasê. Oznak¹ rozwijania siê postawy niechêci do szko³y jest
niechodzenie do niej z powodu nieprzygotowania i obawy przed z³¹ ocen¹.
W przeprowadzonych badaniach by³ to najczêstszy motyw wagarowania.
Uczniowi nie chodzili w³aœnie na te lekcje, z których mogli byæ zapytani lub by³
zapowiedziany sprawdzian. Nagromadzone zaleg³oœci i braki w nauce powodu-
j¹, ¿e nowy materia³ jest dla nich ca³kowicie niezrozumia³y. Coraz bardziej
zmniejsza siê tak¿e szansa na przejœcie do nastêpnej klasy. U uczniów z objawa-
mi niedostosowania z poziomu trzeciego pojawia siê myœlenie: „po co mam cho-
dziæ do szko³y, lekcje mnie nudz¹, nic nie umiem, a przecie¿ i tak nie zdam”.
Myœlenie to jest elementem postawy wyra¿aj¹cej siê w uogólnionym negatyw-
nym stosunku do szko³y. G³ówn¹ przyczyn¹ jej powstania s¹ doznawane wcze-
œniej niepowodzenia i brak motywacji do nauki.

Na pierwszym poziomie niedostosowania grupka dzieci opuœci³a lekcje z po-
wodu atrakcyjnoœci tego, co dzieje siê poza szko³¹. Najczêœciej by³y to pojedyn-
cze, ostatnie lekcje. W tym czasie dzieci chodzi³y do parku, graæ w pi³kê lub do
kawiarenki internetowej.

We wszystkich wypadkach rodzice byli powiadamiani o opuszczaniu lekcji
przez dziecko. Reakcje rodziców na wiadomoœæ o tym, ¿e ich dziecko wagaruje,
by³y ró¿ne – od zdziwienia, zaskoczenia poprzez niedowierzanie, a¿ do ukaza-
nia swojej bezradnoœci wobec problemów, jakie sprawia dziecko. Zaskoczeni
w najwiêkszym stopniu byli rodzice dzieci z pierwszego poziomu. Rodzice ci
nie podejrzewali takiego zachowania u swoich dzieci. Po rozmowie z wycho-
wawc¹ postanowili wiêcej rozmawiaæ z dzieæmi o tym, co dzieje siê w szkole,
jak dzieci spêdzaj¹ dzieñ. 

Rodzice dzieci niedostosowanych z trzeciego poziomu przypuszczali, ¿e ich
dziecko wagaruje, starali siê z nim o tym rozmawiaæ, jednak nie przynosi³o to
oczekiwanych efektów. W rozmowie z wychowawc¹ sami mówili lub sprawiali
wra¿enie osób bezradnych wobec wagarów swoich dzieci. Wa¿ne dla rozwoju
niedostosowania staje siê to, ¿e rodzice czuj¹ siê bezradni ju¿ wobec dziesiêcio-
i jedenastolatków.

W kilku przypadkach wychowawca podejrzewa³, ¿e dziecko wagaruje za
przyzwoleniem rodziców. Najczêœciej w tym czasie pilnuje ono m³odszego ro-
dzeñstwa lub pomaga rodzicom w pracy. Odnotowa³am te¿ dwa wypadki, ¿e
rodzice ulegaj¹c proœbom dzieci pozwalaj¹ nie chodziæ im do szko³y, pomimo ¿e
nie s¹ chore.

Niepos³uszeñstwo dziecka – to postawa wyra¿aj¹ca siê w niespe³nianiu próœb
i poleceñ osób doros³ych oraz przeciwstawianiu siê im. O niepos³uszeñstwie
mówimy zatem wtedy, gdy dziecko nie s³ucha, postêpuje przeciwnie do tego,
czego od niego oczekuje osoba wychowuj¹ca. Doros³y poleca, aby dziecko coœ
zrobi³o, a ono tego nie robi. Gdy takie zachowanie czêsto siê powtarza, utrzy-
muje przez d³u¿szy czas, staje siê symptomem niedostosowania spo³ecznego.
Czêste niepos³uszeñstwo jest wyrazem konfliktu, sprzecznoœci z uznawanymi
normami i oczekiwaniami rodziców, osób doros³ych oraz spo³eczeñstwa. W za-
le¿noœci od stopnia niepos³uszeñstwa dziecko nie reaguje na dalsze upomnienia,
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a nawet na zagro¿enie kar¹. Zachowanie takie okreœla siê tak¿e jako „tyraniê
dzieciêc¹” lub „syndrom bachora”. Okreœlenia te stosuje siê wobec dzieci, które
czêsto miewaj¹ napady z³oœci i s¹ trudne do opanowania. 

W podrêczniku diagnostycznym Amerykañskiego Towarzystwa Psychia-
trycznego (Fundacja „Synapsis” 1992) mówi siê o zespole zachowañ opozy-
cyjno-buntowniczych w skrócie okreœlanym jako ODD (Oppositional Defiant
Disorder). Zespó³ ten charakteryzuje siê nawracaj¹cym zachowaniem negaty-
wistycznym i buntowniczym, dziecko jest niepos³uszne i nieprzyjazne wobec
autorytetów. Zachowania te musz¹ utrzymywaæ siê przynajmniej przez szeœæ
miesiêcy i wystêpowaæ czêœciej ni¿ u innych dzieci w tym samych wieku. Dla
zespo³u ODD charakterystyczne s¹ takie zachowania, jak utrata panowania
nad sob¹, k³ótnie z doros³ymi, aktywne przeciwstawianie siê lub odmowa
spe³nienia próœb i podporz¹dkowania siê zasadom ustanowionym przez do-
ros³ych, celowe dra¿nienie innych swoim zachowaniem, obarczanie innych
win¹ za w³asne b³êdy lub z³e zachowanie, dra¿liwoœæ i sk³onnoœæ do szybkiej
irytacji zachowaniami innych, okazywanie gniewu i niechêci, a tak¿e zawziê-
toœæ i mœciwoœæ. Gard i Berry (1986), opisuj¹c dzieci przeciwstawiaj¹ce siê,
charakteryzuj¹ je w nastêpuj¹cy sposób: dzieci te s¹ niepos³uszne wobec au-
torytetów, nie podporz¹dkowuj¹ siê przyjêtym normom i konwenansom, s¹
postrzegane jako przekorne, samowolne, wydaj¹ siê czerpaæ satysfakcjê z pro-
wokowania doros³ych, miewaj¹ napady z³oœci, niekiedy zwi¹zane z agresj¹
i zachowaniami destrukcyjnymi, zazwyczaj s³abo radz¹ sobie w szkole, nie s¹
w stanie znieœæ oczekiwania na nagrodê i opanowaæ frustracji, napotykaj¹ po-
wa¿ne trudnoœci w relacjach spo³ecznych, maj¹ negatywny wizerunek siebie
i innych, czêsto nie posiadaj¹ podstawowych umiejêtnoœci spo³ecznych, s³a-
biej reaguj¹ na wzmocnienia i kary spo³eczne.

Niepos³uszeñstwo jest charakterystyczne dla dzieci ze wszystkich poziomów
niedostosowania. Kolejne etapy ró¿nicuje liczba i rodzaj wystêpuj¹cych zachowañ. 

Wszystkie dzieci z pierwszego poziomu odmawiaj¹ spe³niania próœb doro-
s³ych i nie wype³niaj¹ swoich obowi¹zków. Kolejnymi zachowaniami czêsto wy-
stêpuj¹cymi w tej grupie by³o przeciwstawianie siê obowi¹zuj¹cym w szkole za-
sadom, a tak¿e niereagowanie na to, co do dziecka mówi nauczyciel. Na drugim
poziomie niedostosowania, podobnie jak na pierwszym, najwiêcej uczniów nie
wype³nia swoich obowi¹zków, odmawia spe³nienia próœb i poleceñ doros³ych,
przeciwstawia siê obowi¹zuj¹cym w szkole zasadom, a tak¿e nie reaguje na to,
co siê do nich mówi. Nauczyciele wskazuj¹ tak¿e na fakt, ¿e dzieci te czêsto
znajduj¹ przyjació³ wœród podobnych sobie, a wiêc takich, którzy te¿ maj¹ pro-
blem z dostosowaniem siê do obowi¹zuj¹cych zasad. Widoczny jest wzrost licz-
by dzieci charakteryzuj¹cych siê prawie wszystkimi lub wszystkimi niew³aœci-
wymi zachowaniami. Na trzecim poziomie u ka¿dego z uczniów wystêpuj¹
wszystkie niew³aœciwe zachowania. Widaæ tu ju¿ znaczne natê¿enie niedostoso-
wania. Z wywiadu z nauczycielami wynika, ¿e zachowania te w wiêkszoœci wy-
padków stanowi¹ utrwalone ju¿ postawy, wystêpuj¹ bowiem bardzo czêsto
i powtarzane s¹ pomimo wiedzy uczniów, ¿e nie nale¿y siê w taki sposób za-
chowywaæ.
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Zachowanie bierne to wycofanie, niechêæ do nawi¹zywania kontaktów spo-
³ecznych, izolacja, wyobcowanie, nieœmia³oœæ i zamkniêcie siê w sobie. Od
dziecka oczekuje siê, ¿e bêdzie nawi¹zywaæ relacje z innymi. Nabycie umiejêt-
noœci bycia z innymi jest jednym z zadañ rozwojowych. Zachowanie bierne jest
charakterystyczne dla dzieci z nadmiern¹ kontrol¹ wewnêtrzn¹ i brakiem po-
czucia w³asnej wartoœci. Wystêpuje u nich silne hamowanie wewnêtrzne i os³a-
bione pobudzenie. Dok³adny opis dzieci zahamowanych psychoruchowo
przedstawia H. Spionek (1965). Wyró¿nia dzieci zahamowane w sferze rucho-
wej, poznawczej i emocjonalno-uczuciowej. 

Zahamowanie w sferze ruchowej manifestuje siê ogólnie zmniejszon¹ ekspan-
sj¹ ruchow¹. Dzieci te s¹ wyraŸnie mniej ruchliwe od swych rówieœników, nie
biegaj¹, jeœli nie musz¹, trudno zobaczyæ, aby skaka³y, krzycza³y, zaczepia³y
rówieœników. Ma³o siê poruszaj¹, niechêtnie zmieniaj¹ miejsce, na przerwach
siedz¹ w ³awce, stoj¹ nieruchomo lub chodz¹ powoli, blisko œciany. Przejawy za-
hamowania w sferze poznawczej – to zwolniony sposób reagowania intelektu-
alnego. Dzieci te wolno kojarz¹ fakty, potrzebuj¹ wiêcej czasu ni¿ przeciêtne
dziecko, aby rozwi¹zaæ zadanie, na postawione pytanie reaguj¹ z opóŸnieniem.
Proces zwolnienia wystêpuje niezale¿nie od sytuacji. Zmniejszona pobudliwoœæ
sfery emocjonalnej przybiera postaæ os³abionych reakcji uczuciowych dziecka na
te bodŸce, które s¹ przez wiêkszoœæ dzieci silnie emocjonalnie prze¿ywane. Mi-
mika takiego dziecka jest ma³o ¿ywa, gesty i s³owa nie wyra¿aj¹ jego prze¿yæ,
sprawia ono wra¿enie obojêtnego czy te¿ apatycznego. Dzieci te s³abo reaguj¹
na normalne bodŸce, a modyfikuj¹ swoje zachowanie dopiero w rezultacie sil-
nych podniet lub bardzo konsekwentnych, stale powtarzanych sytuacji. Dzieci
te trudno czymœ zmartwiæ lub ucieszyæ. Niezwykle rzadko wybuchaj¹ gniewem,
p³aczem, g³oœnym œmiechem czy z³oœci¹, nie reaguj¹ w widoczny sposób na po-
chwa³y, nagany, na dobre czy z³e stopnie, nie s¹ sk³onne do zawierania bliskich
przyjaŸni, a najbli¿si wyczuwaj¹ w ich zachowaniu obojêtnoœæ. Trudno je do cze-
goœ zachêciæ, czymœ zainteresowaæ. Na ogó³ s¹ skupione i powa¿ne, a gdy spo-
tka je jakaœ radoœæ, uœmiechaj¹ siê nieznacznie lub nieco tylko zwiêkszaj¹ sw¹
ogóln¹ aktywnoœæ. Po przykrych wydarzeniach staj¹ siê jeszcze bardziej spokoj-
ne, czêsto apatyczne i przygnêbione. Zahamowanie ekspresji uczuciowej u ta-
kich dzieci jest efektem nadmiernej kontroli zewnêtrznego zachowania.

Zahamowanie w ka¿dej ze sfer, szczególnie w emocjonalnej, utrudnia zawie-
ranie nowych znajomoœci, przyjaŸni, sprawia, ¿e inni nas nie doceniaj¹, prze-
szkadza w publicznych wyst¹pieniach, w obronie swoich pogl¹dów i praw. To-
warzysz¹ jej takie objawy, jak lêk, depresja, izolacja i samotnoœæ. Wszystko to
staje siê przyczyn¹ niezaspokojenia potrzeby bezpieczeñstwa, bycia akceptowa-
nym, nawi¹zywania wa¿nych relacji, co z kolei prowadzi do pojawiania siê in-
nych zachowañ, bêd¹cych symptomami niedostosowania.

Zachowania bierne zdiagnozowano tylko u czwórki dzieci z pierwszego po-
ziomu niedostosowania i trójki z trzeciego. Dzieci biernych nie by³o wœród
uczniów z trzeciego poziomu niedostosowania.

Kolejnym objawem niedostosowania s¹ zachowania agresywne, ukierunko-
wane na zadanie cierpienia drugiemu cz³owiekowi. Zachowania agresywne

POZIOM I ROZMIARY NIEDOSTOSOWANIA SPO£ECZNEGO DZIECI W M£ODSZYM WIEKU SZKOLNYM



SZKO£A SPECJALNA 3/2005190

s¹ jednym z najczêœciej wystêpuj¹cych symptomów niedostosowania spo³ecz-
nego. S¹ to zachowania destrukcyjne, ukierunkowane najczêœciej zewnêtrznie
i zwi¹zane z pogwa³ceniem praw innych ludzi. Wyró¿nia siê dwie formy
agresji: s³own¹ i fizyczn¹. Do pierwszej zalicza siê: gro¿enie biciem, napastli-
we wypowiedzi, atak s³owny, straszenie, odpêdzanie, groŸby, przezywanie,
przekleñstwa, ordynarne odzywki, wyœmiewanie siê, k³ótnie, gro¿enie skar-
¿eniem i skar¿enie. Do drugiej nale¿¹: pobicia i bójki, odbieranie si³¹ lub ni-
szczenie cudzych rzeczy, wymuszanie. Mo¿na równie¿ mówiæ o agresji
z przeniesieniem, agresji instrumentalnej i wrogiej. Pierwsza to taka, gdzie
atak skierowany jest nie na osobê, która wywo³a³a zachowanie agresywne,
lecz na inny obiekt. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy osoba, która spowo-
dowa³a powstanie agresji, jest silniejsza od dziecka. Druga to taka, gdzie cier-
pienie innej osoby jest narzêdziem do osi¹gniêcia innego celu. Ma ona miej-
sce w sytuacjach, gdy dziecko wybiera agresywny sposób zachowania, aby
uzyskaæ jak¹œ korzyœæ. W trzeciej natomiast celem jest samo wyrz¹dzenie
szkody lub przykroœci innej osobie.

Na kolejnych poziomach niedostosowania zauwa¿a siê eskalacje zachowañ
agresywnych wobec doros³ych. Zachowania takie najczêœciej maj¹ miejsce
w momencie, gdy doros³y zwraca uwagê dziecku, ¿e powinno siê ono zachowy-
waæ w inny sposób. Na pierwszym poziomie niedostosowania uczniowie swo-
je niezadowolenie wyra¿aj¹ w sposób bardziej dyskretny, np. mrucz¹ pod no-
sem. Na drugim i trzecim poziomie pojawiaj¹ siê zachowania takie, jak k³ócenie
siê z doros³ym, u¿ywanie wulgarnych s³ów i arogancja. Reakcje tych uczniów s¹
gwa³towne i w coraz wiêkszym stopniu trwa³e. Na ¿adnym z poziomów nie
wyst¹pi³o zachowanie zwi¹zane z groŸbami, straszeniem i biciem doros³ego.
Podobnie wygl¹da analiza zachowañ agresywnych w stosunku do dzieci. Zosta-
³y one podzielone na agresjê s³own¹ i fizyczn¹. Tak¿e tutaj mo¿na zaobserwo-
waæ wzrost liczby i ciê¿koœci zachowañ agresywnych. Na pierwszym poziomie
niedostosowania u 25% dzieci nie wystêpowa³y zachowania agresywne. Naj-
wiêcej jest dzieci z jednym, dwoma lub trzema zachowaniami œwiadcz¹cymi
o agresji. 

K³amanie, czyli niemówienie prawdy jest zjawiskiem czêstym wœród dzieci
i m³odzie¿y. Potwierdzaj¹ to badania, w których zapytano dzieci o to, czy k³a-
mi¹. Spoœród badanej populacji 1% dzieci poda³o, ¿e nie zdarzy³o im siê k³amaæ.
Wed³ug innych badañ dzieci niek³ami¹cych by³o 3%, a wed³ug jeszcze innych –
6% (Malewska, Muszyñska 1962). Nasuwa siê wiêc pytanie, czy k³amstwo mo-
¿e byæ symptomem niedostosowania spo³ecznego, czy te¿ wskutek powszech-
noœci jego wystêpowania jest przejawem codziennego funkcjonowania. Kiedy
zatem k³amstwo staje siê symptomem niedostosowania spo³ecznego? Sytuacje,
w których dziecko k³amie wymagaj¹ interwencji doros³ych, którzy mog¹ pod-
powiedzieæ inny sposób rozwi¹zania danego problemu czy realizacji okreœlo-
nych celów ni¿ uciekanie siê do k³amstwa. Je¿eli takie zdarzenia nie zostan¹ wy-
jaœnione, a dziecko nie przekona siê, ¿e z okreœlonymi trudnymi sytuacjami
mo¿na radziæ sobie w inny sposób, rozpocznie siê u niego proces powstawania
k³amliwoœci. Jest to postawa, wed³ug której k³amstwo staje siê lekarstwem na
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ka¿dy k³opot, dziecko k³amie ju¿ z przyzwyczajenia. Je¿eli wiêkszoœæ w³asnych
pragnieñ musi ono zaspokajaæ za pomoc¹ k³amstwa i je¿eli takie postêpowanie
przynosi spodziewane efekty, to k³amanie staje siê dla niego Ÿród³em wewnê-
trznej przyjemnoœci. Dzieci takie k³ami¹ bez wzglêdu na potrzebê, na³ogowo,
dla w³asnego zadowolenia. Z biegiem czasu dziecko oswaja siê z k³amstwem,
przestaje ono byæ dla niego czymœ z³ym, a staje siê normaln¹ form¹ reagowania.
Pos³uguj¹c siê k³amstwem, realizuj¹ one swoje zamierzenia i zaspokajaj¹ w³asne
pragnienia. W takiej sytuacja czêste k³amstwa czy te¿ postawa k³amliwoœci sta-
j¹ siê symptomem wczesnego niedostosowania spo³ecznego. Jest to bowiem po-
stawa sprzeczna z obowi¹zuj¹cymi normami. Istotne zatem jest rozpoznanie
okolicznoœci i przyczyn k³amstwa. 

Widoczny jest wzrost liczby dzieci, które k³ami¹ wraz ze stopniem niedosto-
sowania – najwiêcej takich dzieci jest na poziomie trzecim. Taka sama relacja
wystêpuje przy czêstoœci k³amania – czêœciej k³ami¹ dzieci z trzeciego poziomu.
Najczêstszym powodem k³amania wœród dzieci z pierwszego poziomu niedo-
stosowania by³ wstyd wobec ujawnienia prawdy i lêk przed kar¹. Na drugim
poziomie równie¿ du¿o osób k³ama³o ze strachu przed kar¹, ale widoczna jest
du¿a liczba dzieci k³ami¹cych po to, aby zdobyæ akceptacjê grupy. Dzieci te czê-
sto nale¿¹ do grup, w których k³amanie jest norm¹. Na drugim i trzecim pozio-
mie widoczny jest tak¿e wzrost motywacji k³amania zwi¹zany z przyzwyczaje-
niem i rozwojem postawy k³amliwoœci.

Podsumowanie

Badania wykaza³y ró¿nice pomiêdzy poszczególnymi poziomami niedostoso-
wania. Najwiêksze ró¿nice widoczne s¹ pomiêdzy dwoma pierwszymi pozio-
mami a trzecim. Na trzecim bowiem poziomie najwiêcej jest uczniów otrzymu-
j¹cych najs³absze oceny, najwiêcej jest tak¿e dzieci wagaruj¹cych i tych, które
k³ami¹. Opisuj¹c dzieci z trzeciego poziomu, nale¿y mówiæ nie o pojedynczych
zachowaniach, tylko o utrwalonym zespole nieprawid³owych postaw. Nale¿¹
do nich: uogólniona niechêæ do szko³y, czêste zachowania agresywne, bêd¹ce je-
dynym sposobem na rozwi¹zywanie problemów i zaspokajanie swoich potrzeb,
postawa k³amliwoœci, a tak¿e niepos³uszeñstwa.
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Summary

This article is the beginning of a series of three articles describing the pheno-
menon of social maladjustment in regard to younger schoolchildren. The series
will include the results of research conducted in 2002/2003 in one of the prima-
ry schools in Poznan. The first article contains a description of the extent and le-
vel of social maladjustment, and analysis of symptoms depending on the depth
of maladjustment.

JUSTYNA STRYKOWSKA



SZKO£A SPECJALNA 3/2005 193

JOANNA £UKJANIUK

OBRAZ SIEBIE W HOLISTYCZNYM MODELU REHABILITACJI 
M£ODZIE¯Y UZALE¯NIONEJ OD NARKOTYKÓW 

Współczesna narkomania różni się znacznie od tej, która rozwinęła się
wraz z falą przemian społecznych lat sześćdziesiątych: dzisiejszy konsu-
ment narkotyków nie jest skoncentrowany na jednej substancji, lecz eks-
perymentuje z różnymi; nadużywa zwykle także alkoholu; uzależnia się od
komputera, hazardu; nie szuka – jak dawniej – w narkotyku ucieczki przed
„światem kapitalizmu”, lecz widzi w nim pomoc w wejściu w dzisiejszy
świat, w zrobieniu w nim kariery, w wyzyskaniu wszystkich jego „mocy”.
Sytuacja ta staje się poważnym wyzwaniem terapeutycznym. Nikt rozsąd-
ny nie wierzy już dzisiaj w wynalezienie jakiegoś szybko i skutecznie dzia-
łającego leku przeciwko narkomanii. Nieskuteczni okazali się lekarze, obie-
cujący „wyprowadzenie” pacjenta z narkomanii w ciągu dwuch tygodni „de-
toksu”. Przestaliśmy ufać terapii, w której narkomana „wyrywa się” z jego ro-
dziny, nie „leczy się” jego środowiska rodzinnego. Terapia jawi się jako kom-
pleksowy, długotrwały proces uwzględniający zranienia osobowościowe,
niedostatki obrazu siebie i zaburzenia relacji rodzinnych oraz szkolnych.

Temat rozprawy doktorskiej: Obraz siebie w holistycznym modelu terapii osób uza-
le¿nionych od narkotyków, widziany w tej perspektywie, dotyczy jednego z wa¿-

niejszych obszarów zainteresowañ wspó³czesnej pedagogiki specjalnej. Obszar ten
zakreœlaj¹ pytania: Kim jest narkoman? Jaka jest etiologia narkomanii? Co wnosz¹
do terapii uzale¿nieñ od narkotyków dzisiejsze ustalenia psychologiczne, pedago-
giczne i filozoficzne dotycz¹ce obrazu siebie, osobowoœci i to¿samoœci osobowej? 

Autorka studium w latach 1995–1996 pracowa³a w Oœrodku Rehabilitacyjno-Rea-
daptacyjnym w Wólce Przybojewskiej. W 1996 r. odbywa³a sta¿ we francuskich cen-
trach Didro i Marmottan. Nadal czerpie z tamtejszych osi¹gniêæ, gromadz¹c dzie³a ta-
kich autorów, jak: S. Geismar-Wieviorka, J. L. Maxance, C. Olivenstein, T. Anetrella,
A. Morel, F. Herve, S. i P. Angel. W latach 1997–2002 pracowa³a jako specjalista terapii
uzale¿nieñ w Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN. To w³aœnie w tych miejscach
mia³a sposobnoœæ odkryæ, a w KARANie – zastosowaæ i rozwin¹æ pewne punkty
podejœcia, które w rozprawie zosta³y okreœlone mianem „podejœcia holistycznego“. 

Cel, za³o¿enia i problemy badawcze

Podstawowy cel studium stanowi³o opracowanie – na bazie innych koncepcji – mo-
delu/procesu rehabilitacji osób uzale¿nionych od narkotyków, w którym zasadnicz¹
rolê odgrywa praca nad formowaniem dojrza³ego obrazu siebie w kategoriach podej-
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œcia holistycznego, osadzonego we wspó³czesnych nurtach filozofii personalistycznej
i psychologii humanistycznej. Dalej chodzi³o o ujêcie tego obrazu w mo¿liwie bogatej
i uporz¹dkowanej skali wartoœci, w pog³êbionym rozumieniu faz rozwojowych cz³o-
wieka i w osobowo-dialogicznym podjêciu relacji pacjent-terapeuta; rodzina-oœrodek
rehabilitacyjny; jednostka-spo³ecznoœæ. Za³o¿ono przy tym, ¿e: 

najlepsze, najbardziej trwa³e wyniki w rehabilitacji osób uzale¿nionych od nar-
kotyków mo¿na osi¹gn¹æ przez pracê nad kszta³towaniem dojrza³ego obrazu
siebie w holistycznym modelu/procesie terapeutycznym;
podstaw¹ terapii w tym modelu jest diagnoza struktur osobowoœciowych
osób uzale¿nionych;
najwiêksze zaburzenia w ich funkcjonowaniu dotycz¹ czynników i mechani-
zmów osobowoœciowych; 
znajomoœæ tych czynników w momencie rozpoczynania terapii oraz œcis³a obser-
wacja zachodz¹cych w nich zmian i ich przewartoœciowanie w kierunku osi¹gania
dojrza³ego obrazu siebie wspiera ca³y przebieg postêpowania terapeutycznego.
Przy takim okreœleniu celu i za³o¿eñ badawczych, jako podstawowy problem

rozprawy jawi siê zapis i ewaluacja zmian w kszta³towaniu dojrza³ego obrazu
siebie osób uzale¿nionych od narkotyków w procesie terapii opartej na osobo-
wo-dialogicznym modelu rehabilitacji. Implikuje to dwa problemy szczegó³owe:
(1) ustalenie poziomu wyjœciowego czynników osobowoœciowych, rodzinnych,
pozarodzinnych kszta³tuj¹cych obraz siebie badanych osób; (2) zaprojektowanie
i realizowanie programu terapeutycznego, zmierzaj¹cego do przewartoœciowa-
nia obrazu siebie w kategoriach zintegrowanego, dojrza³ego obrazu siebie. Od-
dzia³ywania terapeutyczne dotyczy³y zmian s¹dów o w³asnym ciele, potrze-
bach, uzdolnieniach, strukturze wartoœci, stosunku do uzale¿nienia i wolnoœci. 

Hipotezy

W punkcie wyjœcia prac badawczych nad problemem rozprawy zosta³y przy-
jête dwie hipotezy wiod¹ce: 1. Obraz siebie osób badanych w momencie przyjê-
cia do terapii charakteryzuje siê niedojrza³oœci¹ i nisk¹ samoocen¹; 2. Zmiany
w trakcie terapii przebiegaj¹ w kierunku kszta³towania obrazu bardziej dojrza-
³ego i zintegrowanego. Towarzyszy³y im nastêpuj¹ce hipotezy szczegó³owe: 

w wyniku holistycznej terapii badani uznaj¹ s¹dy na temat w³asnej fizyczno-
œci i wygl¹du zewnêtrznego jako integralne sk³adniki obrazu siebie; 
zmiany dotycz¹ce w³asnych zdolnoœci i umiejêtnoœci przebiegaj¹ w kierunku
ich dostrzegania i wzrastaj¹cej kreatywnoœci; 
badani widz¹ i ujawniaj¹ bardzo wa¿ne potrzeby psychiczne oraz postawy
prospo³eczne;
ich hierarchia wartoœci ulega uporz¹dkowaniu; 
badani osi¹gaj¹ rozumienie wolnoœci na poziomie bardziej dojrza³ym, zinte-
growanym i obiektywnym; 
ich rozumienie uzale¿nienia zmierza w kierunku rezygnacji z przekonañ
„umys³u uzale¿nionego”.
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Podstawowe pojêcia

Kluczowe znaczenie w rozprawie maj¹ dwa terminy zawarte w jej tytule:
„obraz siebie” i „holistyczny model rehabilitacji”.

Obraz siebie i komponenty jego kszta³towania
Przez obraz siebie rozumie siê w rozprawie zespó³ cech, które jednostka naby-

wa od wczesnego dzieciñstwa a¿ po okres zintegrowanej dojrza³oœci i które
uznaje za w³asne. Pe³ni on funkcje integracji, stabilizacji osobowoœci i zapewnia
trwa³oœæ zachowañ. Do komponentów dojrza³ego obrazu siebie w modelu holi-
stycznym zalicza siê: 

odpowiedzialnoœæ (przyjêcie oraz interioryzacja spójnego i otwartego na
obiektywn¹ prawdê, dobro i piêkno systemu wartoœci; podjêcie powinnoœci
zatroszczenia siê o kogoœ, kto mi zaufa³; czujnoœæ moralna);
uporz¹dkowany system wartoœci (wa¿ny okaza³ siê podzia³ na wartoœci osta-
teczne i instrumentalne; hedonistyczne, witalne i duchowe);
nastawienie na dojrza³¹ wolnoœæ (wolnoœæ dana i wolnoœæ zadana; wolnoœæ
wewnêtrzna i zewnêtrzna; wolnoœæ od... i wolnoœæ do...);
interioryzacja przekonañ myœlenia opartego na mi³oœci i kreatywnoœæ.

„Model holistyczny” („podejœcie holistyczne”)
Nazwa pochodzi od greckiego holos – ca³y, ca³oœciowy, odnosz¹cy siê do ca-

³oœci, maj¹cy ca³oœæ w polu widzenia. Model terapii holistycznej – luŸno tyl-
ko nawi¹zuj¹c do konotacji znanych wspó³czesnym naukom medycznym
i niektórym nurtom psychologii – oznacza model, w którym z jednej strony
uwzglêdnia siê z³o¿onoœæ, kompleksowoœæ wspó³czesnej narkomanii, z dru-
giej – widzi siê narkomana i jego leczenie nie tyle w wymiarach farmakolo-
giczno–medycznych, ile przede wszystkim w perspektywie jego to¿samoœci
osobowoœciowej i integracji obrazu siebie; w kontekœcie poczucia wolnoœci
i sfery wartoœci; w ramach relacji dialogicznej, kszta³towanej w „terapeutycz-
nym czworoboku”: „pacjent-rodzina-terapeuta-spo³ecznoœæ”. U podstaw
„czworoboku” znajduj¹ siê istotne kategorie filozofii personalistycznej (M.
Buber, R. Ingarden, J. Maritain, P. Ricoeur, M. Scheler, J. Tischner, K. Wojty³a),
psychologii humanistycznej (J. Allport, K. Horney. R. May ) i psychologii roz-
wojowej (œledzenie zak³óceñ w fazach rozwoju, które mog¹ prowadziæ do
uzale¿nienia, K. Kuntz, J. Liedloff, D. Stern). 

Literatura

W czêœci teoretycznej rozprawy autorka opar³a siê na najwa¿niejszych polsko-
jêzycznych opracowaniach problematyki narkomanii i rehabilitacji (Cz. Cekiera,
Cz.J. Czaba³a, Z. Gaœ, I. Namys³owska, M. Picchi, K. Pospiszyl, S. Œlaski, K.J. Za-
b³ocki). Rozwinê³a tak¿e koncepcje, które przedstawia³a wczeœniej we w³asnych
opracowaniach: W stronê samopoznania, P³ock 2001; O narkomanach g³êbiej,
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„KARAN” nr 23/24, s. 14–15; Podstawowe formy zapobiegania narkomanii w rodzi-
nie, „KARAN” nr 22, s. 21–23; Narkomania m³odzie¿y. 13 pytañ o wspó³czesn¹ reha-
bilitacjê, W: R. Jaworski i in. (red.), Problemy cz³owieka w œwietle psychologii, P³ock
2000, s. 113–126. 

Wypracowuj¹c zrêby teoretyczne holistycznego modelu terapii, odwo³ano siê
do dokonañ M. Bubera, H. von Hildebranda, J. Tischnera, K. Wojty³y oraz
V. Frankla, A. H. Maslowa, R. Maya, C.R. Rogersa. 

Najwa¿niejsze znaczenie w konstruowaniu modelu holistycznego (okreœlenie
narkomana, etiologia narkomanii, relacja pacjent–terapeuta) maj¹ wszak¿e opra-
cowania wspomnianych wspó³czesnych badaczy francuskich: S. i P. Angel, F.
Curteta, B. Fontaine'a, F. Herve, J. L. Maxance'a, A. Morela, C. Olivensteina,
a przede wszystkim S. Geismar-Wieviorka (Les toxicomanes, Paris 1995; Les toxi-
comanes ne sont pas tous incurables, Paris 1998). Uda³o siê tak¿e dotrzeæ do zna-
cz¹cych prac niemieckich (D. Bäuerle, L. Kapler, H. Kaufmann, H.Kuntz) oraz
austriackich (P. Preitschopf, A. Smejkal). 

Metoda i techniki

W przeprowadzonych i przedstawionych w pracy badaniach techniki jako-
œciowe przewa¿aj¹ nad iloœciowymi. Stosowane w trakcie badañ techniki jako-
œciowe zosta³y ujête pod zbiorczym tytu³em studium przypadku. W szczegó³o-
wo przedstawionej i zaadaptowanej dla potrzeb studium metodzie:

nie k³adzie siê zasadniczego nacisku na przebadanie licznych jednostek
i aspektów, zwraca siê natomiast uwagê na to, aby nie zredukowaæ badanego
przedmiotu do kilku zmiennych, co mo¿e zubo¿yæ jego kompleksowoœæ, kon-
tekstualnoœæ, indywidualnoœæ i to¿samoœæ; 
m³ody pacjent nie jest tu „jednostk¹” populacji terapeutycznej, lecz osob¹
zdoln¹ do œwiadomego wejœcia w proces rehabilitacji i wspó³interpretacji jego
rezultatów;
„dramaturgia wejœcia w narkotyk”, zmaganie siê z sob¹ i ca³e bogactwo „dróg
wyjœcia” staje siê podatne na interpretacjê naukow¹;
stosuje siê techniki: obserwacjê uczestnicz¹ca, wywiady, rozmowy indywidu-
alne, dyskusje w grupie, analizy ¿yciorysów, autobiografii, dokumentów. 
Choæ – jak powiedziano – w rozprawie wystêpuje przewaga technik jakoœcio-

wych nad iloœciowymi, te ostatnie pe³ni¹ w niej istotn¹ funkcjê – funkcjê mini-
malizowania niebezpieczeñstwa subiektywizmu, zwi¹zanego ze stosowaniem
metody studium przypadku. Nawet S. Geismar-Wieviorka – stosuj¹ca z du¿ym
sukcesem tê metodê – stwierdza, ¿e to przede wszystkim studia pozakliniczne,
w których wykorzystuje siê klasyczne metody ewaluacji, mog¹ pozwoliæ na
okreœlenie realnoœci zmian u narkomanów. 

Jeœli chodzi o techniki iloœciowe, to w badaniach zmian obrazu siebie w proce-
sie rehabilitacji osób uzale¿nionych od narkotyków zosta³y zastosowane: Test
ACL, Test Rokeacha i opracowana przez autorkê Ankieta dotycz¹ca systemu uza-
le¿nieñ. W badaniu zmian obrazu siebie uwzglêdniono równie¿ prowadzenie ob-
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serwacji ci¹g³ej w okresie terapii oraz analizê dokumentów i wytworów dzia³al-
noœci pacjentów (rysunek projekcyjny, opisywanie problemów, prace literackie).

Organizacja badañ

Badania odbywa³y siê w Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN w Warsza-
wie od listopada 1997 r. do listopada 2001 r. Struktury Oœrodka (model wspól-
noty terapeutycznej, program rehabilitacji, regulamin itp.) stanowi¹ tak¿e punkt
wyjœcia prezentowanej w rozprawie koncepcji rehabilitacji, chocia¿ nie wyczer-
puj¹ one tego, co okreœlono jako model holistyczny.

Grupê stanowi³o 16 pacjentów Centrum, którzy przebywali w Oœrodku co
najmniej 6 miesiêcy (d³ugoœæ procesu terapeutycznego trwa³a w tamtym okre-
sie od roku do 2 lat). W sk³ad grupy wchodzi³a m³odzie¿ w wieku od 15–20
lat. Sk³ada³a siê ona z 10 dziewcz¹t i 6 ch³opców, pochodz¹cych z ró¿nych re-
jonów Polski. Z nastêpuj¹cych racji niemo¿liwe by³o przebadanie wiêkszej
grupy pacjentów:

holistyczny program terapii stosuje siê nie tylko indywidualnie, ale tak¿e
wspólnotowo (grupa terapeutyczna, „spo³ecznoœæ”, bilans);
pierwsze wymierne wyniki mo¿na osi¹gn¹æ po oko³o roku terapii; 
jeszcze d³u¿szego czasu potrzeba do ewaluacji zmian; 
grupy lecz¹cych siê w poszczególnych oœrodkach ulegaj¹ du¿ej fluktuacji. 
Etap 1. Wi¹za³ siê z diagnoz¹ psychologiczn¹ struktury wybranych elemen-

tów osobowoœci pacjentów przyjêtych do oœrodka rehabilitacyjnego. Badania
prowadzone by³y za pomoc¹ testu ACL. Ka¿dy z pacjentów odpowiada³ na py-
tanie: Jaki jesteœ? Oprócz testu prowadzony by³ wywiad psychologiczny z rodzi-
cami oraz z pacjentem. Celem wywiadu by³a identyfikacja sfer problemowych.

Etap 2. Badani pacjenci, zakwalifikowani do terapii, pisali ¿yciorys obejmuj¹-
cy okres przed przyjêciem do Oœrodka. Na tym etapie prowadzono te¿ badania
Skal¹ Wartoœci Rokeacha. 

Etap 3. Po co najmniej rocznej terapii (zazwyczaj na IV lub wyj¹tkowo na in-
nym etapie leczenia) za pomoc¹ otwartego wywiadu psychologicznego badano
poczucie zmian w obrazie siebie pacjentów. Pacjenci wype³niali tak¿e powtórnie
test ACL, Kwestionariusz Rokeacha oraz ankietê opracowan¹ przez autorkê.

Zasady opracowania materia³u badawczego

Rozprawa sk³ada siê z trzech czêœci: teoretycznej (rozdz. I–V), badawczej
(rozdz. VI–VII) i analityczno-projektuj¹cej (rozdz. VIII–X ). 

Rozdzia³y I–II, poœwiêcone narkomanii i formom pomocy, pe³ni¹ funkcjê in-
trodukcyjn¹ i opisow¹. Omawia siê w nich etymologiê uzale¿nienia, „klasycz-
ne” rodzaje rozumienia i podejœcia do narkomanii i narkomana, rozpowszech-
nione formy i funkcje rehabilitacji itp. Zasadniczo zawieraj¹ one zapis koncepcji
znanych dotychczasowych metod terapii osób uzale¿nionych. 

OBRAZ SIEBIE W HOLISTYCZNYM MODELU REHABILITACJI M£ODZIE¯Y UZALE¯NIONEJ...
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G³ówne punkty koncepcji holistycznej zosta³y przedstawione w rozdzia³ach
III–IV. Nie chodzi³o w nich o ca³kowite zanegowanie skutecznoœci dotychczaso-
wych metod czy modeli terapeutycznych stosowanych wobec osób uzale¿nio-
nych, ale o pewnego rodzaju „dope³nienie”, zmierzaj¹ce do stworzenia holi-
stycznego widzenia narkomana oraz holistycznego modelu terapii. W punkcie
wyjœcia niezbêdne okaza³o siê okreœlenie, kim jest narkoman i jakie s¹ – w œwie-
tle ustaleñ wspó³czesnej pedagogiki specjalnej z nurtu humanistycznego – ko-
rzenie narkomanii. Wykazano, ¿e na narkomana nie patrzy siê tu wy³¹cznie jak
na chorego, przestêpcê czy neurotyka. Jest on osob¹ i to nie „osob¹ uzale¿nio-
n¹” (tout court), bowiem prze¿ywa mocno problem osobistej wolnoœci, któr¹ jed-
nak „Ÿle lokuje”, staj¹c siê uzale¿nionym od narkotyku, dealera itp. Narkoman
to tak¿e cz³owiek, który ma niezwykle mocno rozwiniêt¹ potrzebê szczêœcia
i sprawiedliwoœci. Nie odznacza siê jednak tym, co C. Olivenstein nazywa „de-
mokracj¹ psychiczn¹”, homeostaz¹, polegaj¹c¹ na zdolnoœci akceptacji niepe³-
nych przejawów szczêœcia i u³omnej, ludzkiej sprawiedliwoœci. U osoby uzale¿-
nionej od narkotyków w to miejsce pojawia siê utopia pe³nego szczêœcia i auten-
tycznej sprawiedliwoœci, której substytutem staje siê œrodek odurzaj¹cy.

Narkoman to wreszcie cz³owiek, który czêsto rozpaczliwie szuka mi³oœci i gdy
jej nie znajduje, przenosi swoj¹ potrzebê na zimne i obojêtne „prochy”. W roz-
dziale III rozprawy, poœwiêconym tej kwestii, zosta³o zatem zaproponowane
spojrzenie na osobê uzale¿nion¹ przez pryzmat rozbicia to¿samoœci osobowej,
b³êdnej wizji wolnoœci, absolutyzowania sprawiedliwoœci, utopijnego podejœcia
do szczêœcia i mi³oœci.

Jeœli chodzi o etiologiê narkomanii, to wykazano, ¿e najbardziej pozytywnymi
efektami terapeutycznymi skutkuje jej rozumienie w aspekcie wszystkich faz
rozwoju cz³owieka, a wiêc pocz¹wszy od okresu wczesnoniemowlêcego do
póŸnej adolescencji, przy uwzglêdnieniu czynników osobowoœciowych, rodzin-
nych i spo³ecznych (szko³a, grupa rówieœnicza itp.). Za Helmutem Kuntzem
(rozdzia³ IV i V) autorka przyjmuje, ¿e w³aœnie zak³ócenia w prze¿ywaniu obra-
zu siebie w poszczególnych fazach rozwoju („wynurzania siê”, formacji, inter-
subiektywizacji, werbalizacji, narratyzacji, reorganizacji i integracji) mog¹ „pre-
dysponowaæ” cz³owieka do uzale¿nienia. Zak³ócenia te mog¹ dotyczyæ:

braku atmosfery zaufania lub b³êdnej stymulacji w okresie wczesnoniemowlê-
cym, przez co zostaje zachwiana równowaga uczuciowa i duchowa;
nieautentycznego sposobu reakcji (oddalenie rodzicielskie, selektywnoœæ
uczuciowa, nadmierna kontrola) w póŸniejszym okresie niemowlêcym, przez
co zaczyna zarysowywaæ siê fa³szywy obraz siebie;
niew³aœciwego ujêcia historii ¿ycia w okresie kszta³towania siê narracyjnego
obrazu siebie, przez co mo¿e powstaæ dysonans pomiêdzy realnym a ideal-
nym obrazem siebie;
za³amania poczucia sprawczoœci wskutek nadmiernych wymagañ rodzicielskich
czy niew³aœciwej dyscypliny szkolnej, przez co dochodzi do zaburzenia spo³eczne-
go obrazu siebie (poczucie roli spo³ecznej, swojego miejsca w spo³eczeñstwie itp.).
Problematyka etiologii narkomanii ³¹czy siê z zagadnieniem faz samego uza-

le¿nienia. Tak¿e tu okazuje siê, ¿e najlepszym sposobem ich wyró¿nienia jest
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odwo³anie siê do psychologii humanistycznej, ukazuj¹cej to zagadnienie
w aspekcie mechanizmów samooszukiwania (negacji, t³umienia, racjonalizacji,
ukrywania, opóŸniania, niemocy, samozadowolenia, za³amania i samounice-
stwienia). Narkomania jest tu równie¿ widziana jako droga, u której pocz¹tku
stoi (utopijna) przyjemnoœæ, a kresem jest cierpienie (fazy „p³acenia haraczu”,
„ambiwalencji”, „goryczy”).

Ujêcie narkomana i narkomanii w kategoriach personalistycznych i dynamiki
rozwojowej obrazu siebie tworzy zarys koncepcji, która zosta³a okreœlona mia-
nem „koncepcji holistycznej“. Czy mo¿na zaproponowaæ – adekwatny do niej –
a wiêc ca³oœciowy, holistyczny model rehabilitacji, w którym opisane ju¿ ele-
menty by³yby wyraŸnie uwzglêdnione? W rozprawie stwierdzono, ¿e wypraco-
wywanie tego modelu jest szczególnie potrzebne w spo³eczeñstwie, w którym
œwiêci tryumfy indywidualizm, hedonizm i konsumpcjonizm. Powoduje to
z jednej strony zepchniêcie na dalszy plan w procesie wychowawczym rodziny
i rodziców, z drugiej zaœ ograniczenie funkcji edukacyjnej szko³y. Autorka po-
twierdza doœwiadczenie G. van der Stratena Waillet, który jako wa¿ny etap swej
dzia³alnoœci opisuje odkrycie, ¿e praca terapeuty nie polega g³ównie na stoso-
waniu klasycznej psychoterapii, lecz na podjêciu dzia³añ wychowawczych (l'ap-
proche „éducative”), których wobec pacjentów nikt nie podejmowa³ od dzieciñ-
stwa b¹dŸ wczesnej m³odoœci. Potwierdza równie¿ jego obserwacjê, ¿e wszyst-
kie te zasady, jakie przekazuje siê w pracy prewencyjnej dotycz¹cej narkomanii,
mog¹ byæ z powodzeniem przenoszone na p³aszczyznê innych trudnoœci w wy-
chowaniu rodzinnym czy szkolnym. Z drugiej strony – w konsumpcyjnym ty-
pie spo³eczeñstwa po³o¿ono du¿y nacisk na op³acalne ekonomicznie (czy
w ostatecznym rozrachunku?) metody detoksykacyjne, substytucyjne i „dystry-
bucyjne”. W rozdzia³ach poœwiêconych pog³êbionej wizji narkomanii i holi-
stycznemu modelowi narkomanii, za autorami zachodnimi stwierdza siê, ¿e
w koncepcji „substytucyjnej” jeden produkt zostaje zast¹piony innym, a proces
terapeutyczny ograniczony do substytucji i w³aœciwie zredukowany do „l¿ej-
szej” formy narkomanii, nie rozwi¹zuje wielkiego problemu spo³ecznego i nie li-
kwiduje cierpieñ wielu dotkniêtych nim osób.

Wynikiem g³êbszej refleksji nad narkomani¹ i jej Ÿród³ami jest stwierdzenie, ¿e
istota tej plagi spo³ecznej nie spoczywa w narkotyku, ale w tym, co prowadzi
m³odego cz³owieka do jego za¿ywania i do uzale¿nienia: w zak³óceniach w pro-
cesie rozwoju i integracji obrazu siebie. W tym w³aœnie sensie podstawowym
problemem badañ sta³a siê zasadnoœæ i skutecznoœæ orientacji terapii osób uza-
le¿nionych od narkotyków na pozytywne zmiany w obrazie siebie. Dano temu
wyraz, umieszczaj¹c pod koniec czêœci teoretycznej rozdzia³ poœwiêcony obra-
zowi siebie i jego najwa¿niejszym komponentom oraz wynikaj¹cym z tego za-
sadniczym postulatom dla terapii.

Rozdzia³ V poœwiêcono opracowaniu za³o¿eñ modelu terapeutycznego zo-
rientowanego na kszta³towanie dojrza³ego obrazu siebie. Badaj¹c obraz siebie
osób uzale¿nionych, autorka odwo³a³a siê do definicji J. Reykowskiego uwzglê-
dniaj¹cej piêciostopniow¹ strukturê: s¹dy na temat w³asnego wygl¹du i w³aœci-
woœci fizycznych; s¹dy na temat zdolnoœci i zainteresowañ; s¹dy na temat po-
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staw i potrzeb; s¹dy na temat miejsca wœród innych ludzi; s¹dy na temat tego,
co mi siê nale¿y od innych ludzi. 

W czêœci drugiej rozprawy ukazano najpierw przedstawione wczeœniej za³o-
¿enia badawcze pracy (rozdz. VI) oraz metody terapii holistycznej (rozdz. VII),
a nastêpnie, w rozdzia³ach analityczno-projektuj¹cych, nakreœlono obraz siebie
badanych pacjentów w momencie przyjêcia do Oœrodka (rozdz. VIII), zakres
zmian w obrazie siebie na ró¿nych etapach terapii (rozdz. IX) oraz wnioski
(rozdz. X), które zosta³y ujête w dwie grupy:

wnioski dotycz¹ce g³ównego problemu pracy: Jak kszta³tuje, zmienia siê obraz
siebie przez zastosowanie metody holistycznej w terapii osób uzale¿nionych
od narkotyków? 
wnioski natury praktycznej, dotycz¹ce przede wszystkim postaw i zadañ tera-
peutów i rodziców, rodzajów æwiczeñ, kszta³tu spo³ecznoœci terapeutycznej itp.

Wyniki badañ

W czêœci badawczej zosta³y poddane weryfikacji dwie hipotezy. 
Hipoteza 1. Obraz siebie osób badanych w momencie przyjêcia do terapii

charakteryzuje siê niedojrza³oœci¹ i nisk¹ samoocen¹. Na podstawie wyników
w teœcie ACL w skali Fav (M = 25,88) i Ufv (M = 75,06) stwierdzono, ¿e obraz
siebie osób badanych w momencie przyjêcia do terapii charakteryzuje siê ni-
sk¹ samoocen¹ – w pierwszym badaniu wybierali oni wiêcej przymiotników
negatywnych do samoopisu obrazu realnego „ja”. Wszyscy badani uzyskali
niskie wyniki w skali Com (poni¿ej 40 T, M = 17,56), co wskazuje na du¿e
trudnoœci w przystosowaniu siê do zmieniaj¹cych siê warunków i sytuacji,
a tak¿e na przyjmowanie postawy obronnej. W skalach potrzeb wiêkszoœæ pa-
cjentów przyjmowanych do Oœrodka uzyska³a niskie wyniki w skali Ach,
Dom, End, Ord, Int, Nur, Aff, Het. Oznacza to, ¿e spostrzegali oni siebie jako
osoby ma³o skuteczne w dzia³aniu i ma³o przedsiêbiorcze, trzymaj¹ce siê
przewa¿nie z boku grupy, unikaj¹ce wspó³zawodnictwa, obawiaj¹ce siê zaan-
ga¿owania w relacje z innymi i zachowuj¹ce wobec nich dystans (A–3,
M = 35,88). Badani jawili siê jako osoby zmienne, ma³o wytrwa³e i niecierpli-
we, z trudnoœciami w odroczeniu gratyfikacji i z ma³ym repertuarem zainte-
resowañ (A–4, M = 34,63). Wiêkszoœæ badanych widzia³a siebie jako osoby
niezale¿ne. Ich niezale¿noœæ by³a jednak zwi¹zana z realizacj¹ w³asnych ce-
lów, przyjemnoœci, z dzia³aniami w wysokim stopniu egoistycznymi. St¹d
charakteryzuj¹ca ich tendencja do ucieczki w marzenia w obliczu trudnoœci
oraz do ulegania dezorganizacji w sytuacji stresu (Ac, M = 65). Przyjmowani
do Oœrodka wykazywali spore braki w mobilizowaniu w³asnych zdolnoœci
i umiejêtnoœci (Scf, M = 35,06).

Ponadto na podstawie analizy ¿yciorysów i wywiadów stwierdzono, ¿e w toku
leczenia du¿e znaczenie u pacjentów w ich akceptacji siebie zacz¹³ mieæ wygl¹d
zewnêtrzny, a tak¿e stosunek do w³asnego cia³a. Natomiast wczeœniej, w okresie
za¿ywania narkotyków: a) albo nie przywi¹zywali oni wagi do tego, jak wygl¹-
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dali, bo nie akceptowali swojego wygl¹du; b) albo poprzez wygl¹d zewnêtrzny,
przesadn¹ dba³oœæ o swoje cia³o, ubiór itp. zyskiwali sposób na potwierdzenie te-
go, czy s¹ lubiani, dobrze przyjmowani przez innych. Z typowym dla narkoma-
nów brakiem wytrwa³oœci i systematycznoœci wi¹¿e siê to, ¿e niemal wszyscy za-
niedbywali zdrowie i higienê, nie uprawiali regularnie ¿adnego sportu.

Z niskiej samooceny mo¿e wynikaæ, ¿e wiêkszoœæ pacjentów w wywiadzie
wstêpnym i ¿yciorysie nie wymienia informacji o swoich umiejêtnoœciach i zdol-
noœciach. W historii ¿ycia badanych, za wyj¹tkiem 3 osób, do czasu podjêcia te-
rapii nie zanotowano uporz¹dkowanego i systematycznego rozwoju zaintereso-
wañ. Wiêkszoœæ pacjentów nie wymienia³a w wywiadach i ¿yciorysach ludzi,
których zaliczyliby do grupy przyjació³ czy te¿ osób wspieraj¹cych ich z grupy
rówieœniczej. Swoje relacje z rówieœnikami odnosili przewa¿nie do grup „nega-
tywnych”, co mo¿e wskazywaæ na deficyt umiejêtnoœci interpersonalnych, po-
zwalaj¹cych na nawi¹zywanie g³êbszych i trwalszych relacji z innymi.

Analiza ¿yciorysów badanych na pocz¹tku terapii wskazuje na rozbudowan¹
sferê potrzeb, zw³aszcza w kontekœcie potrzeby akceptacji, doznawania opieki,
zainteresowania, bezpieczeñstwa. Zdecydowana wiêkszoœæ doœwiadczeñ, które
wymieniali badani, by³a zwi¹zana z trudn¹ sytuacj¹ rodzinn¹, zaburzonymi re-
lacjami wewn¹trzrodzinnymi, czêstymi konfliktami: w rodzinach 10 badanych
stwierdzono alkoholizm jednego lub obojga rodziców, 4 badanych wychowywa-
³o siê w rodzinach rozbitych, 1 badany straci³ oboje rodziców. M³odzi pacjenci,
jak wynika z wywiadów, nie anga¿owali siê wczeœniej w dzia³ania prospo³ecz-
ne. Cechowa³a ich natomiast silna postawa roszczeniowa i potrzeba uzyskiwa-
nia szybkiego zaspokojenia potrzeb. 

W sferze wartoœci badani na pocz¹tku terapii za najwa¿niejsze uznali warto-
œci „bezpieczeñstwo rodziny”, „wolnoœæ” i „równowaga wewnêtrzna” oraz „by-
cie odpowiedzialnym”, „kochaj¹cym” i „uczciwym”. W diagnozie wstêpnej te
wartoœci wskazywa³y na g³ówne sfery motywacyjne, które stanowi³y podstawê
zarówno indywidualnych programów terapeutycznych, jak i ca³ej koncepcji te-
rapii. Przyjêto, ¿e wi¹¿¹ siê one z g³ównymi obszarami obrazu siebie. Jednak¿e
deklarowane wartoœci, jak wynika z analizy ¿yciorysów badanych, nie znajdo-
wa³y odbicia w podejmowaniu konkretnych dzia³añ. Przyjêto wiêc, ¿e kierunek
pracy terapeutycznej w tej sferze bêdzie wi¹za³ siê z pog³êbionym rozumieniem
znaczenia wartoœci oraz ich integracj¹ w realny obraz siebie.

Hipoteza 2. Zmiany w trakcie terapii przebiegaj¹ w kierunku kszta³towania
obrazu bardziej dojrza³ego i zintegrowanego. Wyniki badañ testem ACL, zasto-
sowanym pod koniec terapii, potwierdzaj¹ hipotezê dotycz¹c¹ zmian w obrêbie
obrazu siebie. Istotne statystycznie ró¿nice otrzymano w 28 skalach w ca³ej gru-
pie badanej (m.in. p = 0,05). Badani po terapii spostrzegaj¹ siebie jako osoby bar-
dziej przystosowane i wychodz¹ce naprzeciw trudnoœciom (Fav, M = 48,81).
Wybieraj¹ znacz¹co mniej przymiotników negatywnych do opisu siebie, co
œwiadczy o wzroœcie ich samoakceptacji (Ufv, M = 44,44). 

Wyniki w skalach potrzeb wskazuj¹, ¿e znacz¹cej zmianie uleg³o spostrzega-
nie siebie w obszarze osi¹gania celów – badani s¹ bardziej wytrwali, sumienni,
mniej poddaj¹ siê impulsom (End, M = 56,75; Ord, M = 55,63; Ach, M = 50,13).

OBRAZ SIEBIE W HOLISTYCZNYM MODELU REHABILITACJI M£ODZIE¯Y UZALE¯NIONEJ...
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Charakteryzuje ich tak¿e, ¿e w grupie sk³onni s¹ bardziej wspó³zawodniczyæ ni¿
rywalizowaæ (Nur, M = 52,06; Def, M = 54,13). 

Jednoczeœnie badani unikaj¹ sytuacji ryzykownych, w dzia³aniach s¹ bardziej
konwencjonalni (Aut, M = 48,19). Staraj¹ siê bardziej kontrolowaæ swoje zacho-
wania (Scn, M = 54,44) i organizowaæ realizacjê za³o¿onych celów (Mls, M =
49,19). Wykazuj¹ przy tym wiêksz¹ stanowczoœæ i wytrwa³oœæ (Mas, M = 48,44).

Pod koniec terapii w Oœrodku pacjenci widz¹ siebie jako bardziej lojalnych, uczyn-
ni, gotowi do pomocy innym (np. M = 52,19), a tak¿e mniej s¹ sk³onni do ucieczki
w marzenia w obliczu niepowodzeñ i stresów (Ac, M = 51,38). Jawi¹ siê jako bardziej
praktyczni w dzia³aniu, cierpliwi i otwarci, bardziej sk³onni do respektowania i za-
dowolenia z roli ¿yciowej (A–2, M = 46,38; A–3, M = 51,69; A–4, M = 47).

Badania testem ACL znajduj¹ potwierdzenie w ocenie wywiadów osób koñ-
cz¹cych terapiê w Oœrodku. Wszyscy badani, obok wy¿szej samooceny, prezen-
tuj¹ silniejsze poczucie odpowiedzialnoœci, wiêksz¹ zdolnoœæ kontrolowania im-
pulsów, a tak¿e potrafi¹ lepiej siê wypowiadaæ, komunikowaæ z innymi. 

WyraŸne, pozytywne zmiany odnotowano w s¹dach badanych na temat w³asnej
fizycznoœci. W opiniach na temat uzdolnieñ nast¹pi³ transfer w kierunku umiejêt-
noœci nazywania problemów, nawi¹zywania komunikacji i zwiêkszenia wra¿liwo-
œci na potrzeby innych. Zauwa¿a siê pozytywne zmiany w wypowiedziach pacjen-
tów na temat w³asnych potrzeb, chocia¿ w tej sferze potrzeby braku przewa¿y³y
nad potrzebami rozwoju. Wypowiadaj¹c siê na temat postaw, badani lepiej dostrze-
gaj¹ znaczenie ufnoœci, szacunku wobec siebie i innych, akceptacji siebie, dawania
siebie, uczciwoœci i otwartoœci na wartoœæ „ma³ych rzeczy” ¿ycia codziennego. 

Badanie kwestionariuszem Rokeacha istotnoœci ró¿nic pomiêdzy struktur¹
wartoœci w ca³ej grupie na pocz¹tku terapii i na koñcu wykaza³o, ¿e wzros³a ran-
ga wartoœci zwi¹zanych z „poczuciem w³asnej godnoœci”, co wydaje siê mieæ
zwi¹zek z wiêksz¹ konsolidacj¹ obrazu siebie i wzrostem samoakceptacji. Przy-
pisanie rang w obrêbie wartoœci prospo³ecznych wydaje siê wskazywaæ, ¿e
w wyniku terapii dla pacjentów sta³y siê wa¿ne relacje z innymi oparte na mi-
³oœci. Z kolei przypisanie wy¿szych œrednich rang wartoœciom „czysty” i „opa-
nowany”, ni¿szych natomiast wartoœciom – „uprzejmy” i „pos³uszny” wi¹¿e siê
z funkcj¹, jak¹ w modelu holistycznym przyznaje siê samokontroli. Oznak¹ po-
zytywnego przestrukturyzowania wartoœci jest tak¿e to, ¿e w grupie wartoœci
motywuj¹cych zachowania ukierunkowane na przyjemnoœæ, wszystkie wartoœci
uzyska³y ni¿sze œrednie rang. W sferze motywacji zwi¹zanej z osi¹gniêciami
wy¿sz¹ œredni¹ rang otrzyma³a wartoœæ „poczucie dokonania” – przejœcie pro-
cesu terapeutycznego jawi siê badanym jako wielkie dokonanie ¿yciowe. Anali-
za trzech najwa¿niejszych wartoœci ostatecznych i instrumentalnych wykaza³a,
¿e wartoœci¹ ostateczn¹ najczêœciej wymienian¹ przez pacjentów zarówno
przed, jak i po terapii jest „bezpieczeñstwo rodziny”. Powinno to byæ jeszcze
jedn¹ sugesti¹ do wiêkszego dowartoœciowania w polskich oœrodkach terapeu-
tycznych wspó³pracy z rodzinami pacjentów.

Potwierdzi³a siê tak¿e hipoteza, ¿e w wyniku terapii badani osi¹gaj¹ rozumienie
wolnoœci na poziomie bardziej dojrza³ym („wolnoœæ do...”), zintegrowanym
i obiektywnym. Równie¿ ich rozumienie uzale¿nienia zmierza w kierunku wyra-
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Ÿnego rezygnowania z przekonañ zwi¹zanych z myœleniem uzale¿nionym. Wszy-
scy pacjenci zmienili swoje s¹dy na temat narkotyków (posiadaj¹ wystarczaj¹c¹
wiedzê na temat ich szkodliwoœci). W zdecydowanej wiêkszoœci odrzucaj¹ przeko-
nanie umys³u uzale¿nionego i kieruj¹ siê w stronê przekonañ opartych na mi³oœci. 

W sferze hipotez heurystycznych pozostaje za³o¿enie, ¿e przejœcie ca³ego pro-
cesu terapii warunkuje utrzymanie abstynencji i prawid³owe przystosowanie do
¿ycia. W badaniach przedstawionych w pracy nie dokonano jednak dok³adnej
katamnezy, st¹d zagadnienie to domaga siê dalszych badañ.

Podsumowanie

Do osi¹gniêæ przedstawianej rozprawy nale¿y zaliczyæ na p³aszczyŸnie teore-
tycznej: (1) okreœlenie, kim jest narkoman, w kategoriach personalistycznych; (2)
odpowiedŸ na pytanie o korzenie narkomanii w perspektywie wspó³czesnej psy-
chologii rozwojowej; (3) wypracowanie metody studium przypadku, uzupe³nio-
nej technikami iloœciowymi i pokazanie mo¿liwoœci jej zastosowania w kontek-
œcie badañ nad narkomani¹. W sferze praktycznej znacz¹ce wydaje siê byæ: (1)
wypracowanie zrêbów modelu holistycznego terapii i postulatów dotycz¹cych
jego rozwijania; (2) przedstawienie obszaru dzia³añ prewencyjnych w kontekœcie
terapii osób uzale¿nionych, a zw³aszcza pracy nad postrzeganiem cia³a i jego
wartoœci, wzbudzaniem kreatywnoœci, podejmowaniem odpowiedzialnoœci i doj-
rza³ym rozumieniem wolnoœci oraz nad wzmacnianiem systemu rodzinnego.

Z przeprowadzonych i zaprezentowanych w rozprawie badañ wynika kilka
postulatów. Jak siê wydaje, du¿e znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktycz-
ne mog³oby mieæ przebadanie Ÿróde³ narkomanii w kategoriach psychologicz-
no-rozwojowych. Podobny postulat dotyczy kwestii pog³êbienia technik iloœcio-
wych towarzysz¹cych metodzie studium przypadku. Znacz¹cym obszarem ba-
dañ móg³by byæ problem idealizacji obrazu siebie w koñcowej fazie terapii osób
uzale¿nionych od narkotyków. Na pog³êbione poszukiwania czeka program er-
goterapii i arteterapii w centrach leczenia osób uzale¿nionych od narkotyków.
W sferze postulatów systemowych pozostaje stworzenie w Polsce oœrodka,
który realizowa³yby za³o¿enia i metody modelu holistycznego rehabilitacji.

Summary

The doctoral thesis concerns changes in the area of self image in teenagers ad-
dicted to drugs that participated in therapy based on the assumption of a holi-
stic model. The author presents the results of several years of research on 16 ad-
dicted patients in selected areas of self image: beliefs about the body, capacity,
needs, attitude towards addiction and freedom, hierarchy of values. The author
draws up the case study in detail. The results of the research are of great impor-
tance in therapy of drug addicts (drug addicted people) and indicate the need
of supporting it by family and the personality based conception.
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PROJEKT EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA KLAS IV-VI 
SZKO£Y PODSTAWOWEJ DLA DZIECI UPOŒLEDZONYCH 
UMYS£OWO W STOPNIU LEKKIM 

W naszej szkole stworzyliœmy model edukacji ekologicznej, którego forma okaza³a siê bardzo
atrakcyjna dla uczniów. Ca³oroczny projekt ekologiczny „Mój las” (zrealizowany w roku szkol-
nym 2003/04), zosta³ zatwierdzony przez Radê Pedagogiczn¹ naszej szko³y oraz Wydzia³ Eko-
logii i Ochrony Œrodowiska przy Starostwie Powiatowym w Rybniku, sk¹d te¿ otrzyma³ dofi-
nansowanie.

Projekt opiera siê na za³o¿eniu, ¿e szanowaæ i chroniæ mo¿na jedynie to, co znane i bli-
skie sercu. Jego idea zosta³a oparta na zasmucaj¹cej obserwacji, ¿e uczniowie naszych
szkó³ maj¹ nik³¹ umiejêtnoœæ praktycznego rozpoznawania pospolitych gatunków drzew,
krzewów czy zwierz¹t (zw³aszcza bezkrêgowców i ptaków). Tak wiêc g³ównym celem
projektu jest bezpoœredni, osobisty kontakt z przyrod¹, nabycie praktycznych umiejêtno-
œci przyrodniczych i dzia³anie na rzecz naturalnego œrodowiska. Wiêkszoœæ zajêæ odby-
wa siê w terenie, co sprzyja zasadzie pogl¹dowoœci w nauczaniu i pozwala prowadziæ
obserwacje roœlin i zwierz¹t w naturalnym œrodowisku.

Projekt zosta³ podzielony na trzy etapy, skorelowane ze zmianami pór roku: JESIEÑ, ZIMA,
WIOSNA-LATO. Ka¿dy etap koñczy siê podsumowaniem, które ma formê konkursu z nagro-
dami. Taka forma jest silnie motywuj¹ca dla uczniów i pozwala na systematyczne sprawdzanie
efektów naszej pracy w postaci przyrostu wiedzy i umiejêtnoœci uczniów.

Pierwszym zadaniem, przy realizacji projektu, jest nawi¹zanie wspó³pracy z leœniczym,
któremu podlega wybrany przez nas do badañ obszar leœny. Ka¿de wyjœcie w teren poprze-
dzone winno byæ przypomnieniem dzieciom podstawowych zasad zachowania w czasie pra-
cy w terenie.

Cele g³ówne

pog³êbianie wiedzy na temat ekosystemu lasu;
bezpoœredni kontakt z przyrod¹;
rozwijanie wra¿liwoœci na naturalne walory przyrodnicze oraz problemy ochrony œrodowiska
naturalnego;

Cele szczegó³owe

poznanie wp³ywu zanieczyszczeñ powietrza, kwaœnych deszczy na stan drzew w lesie;
poznanie skutków niszczenia lasów;
rozpoznawanie drzew liœciastych i iglastych charakterystycznych dla naszych lasów;
rozpoznawanie podstawowych gatunków grzybów jadalnych i truj¹cych;
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przybli¿enie gatunków ssaków ¿yj¹cych w naszych lasach;
rozpoznawanie zwierz¹t œció³kowo-glebowych;
rozpoznawanie i obserwacja w terenie ptaków leœnych;
oznaczanie roœlin zielnych wystêpuj¹cych na badanym przez nas obszarze;
badanie w³aœciwoœci fizyko-chemicznych gleby w lesie;
zbieranie karmy dla zwierz¹t;
dokarmianie ptaków w zimie.
Metody: zajêcia warsztatowe, zajêcia terenowe, praca laboratoryjna, dokumentowanie (ziel-

nik, zdjêcia, ilustracje, arkusze obserwacji), praca z atlasami oraz prostymi kluczami do oznacza-
nia roœlin i zwierz¹t, pogadanka heurystyczna.

I ETAP – JESIEÑ

Zadania do realizacji
1. Zasady zachowania w lesie
Cel szczegó³owy

uczniowie dowiedz¹ siê jak zachowywaæ siê podczas wycieczek i æwiczeñ terenowych w lesie.
Metoda osi¹gania celu

pogadanka na temat zasad bezpieczeñstwa w czasie zajêæ terenowych oraz zasad zachowania
w lesie, obrazowana przyk³adami.

2. Sprz¹tanie wyznaczonego przez leœniczego fragmentu lasu w ramach akcji „Sprz¹tanie
Œwiata”

Cele szczegó³owe
uczniowie wykonuj¹ pracê na rzecz œrodowiska naturalnego – sprz¹taj¹ las;
uœwiadomienie skutków nieprzemyœlanych dzia³añ cz³owieka.

Metody osi¹gania celów
wyznaczenie terenów pracy dzieci;
rozdanie worków i rêkawiczek;
wyznaczenie punktów sk³adowania œmieci;
zorganizowanie odbioru worków ze œmieciami przez s³u¿by oczyszczania miasta.

3. Zbieranie nasion na karmê dla zwierz¹t i przekazanie ich do Leœnictwa
Cele szczegó³owe

wykonanie przez uczniów pracy na rzecz œrodowiska naturalnego;
wytworzenie postawy troski o losy zwierz¹t.

Metody osi¹gania celów
uzgodnienie akcji z leœniczym;
zbieranie karmy na wyznaczonym obszarze;
zorganizowanie odbioru karmy przez leœniczego.

4. Objêcie ca³oroczn¹ opiek¹ i obserwacj¹ wybranego drzewa
Cele szczegó³owe

prowadzenie obserwacji w terenie;
wytworzenie emocjonalnego stosunku uczniów do przedmiotu badañ.

Metody osi¹gania celów
okreœlenie nazwy gatunkowej drzewa;
rysunek ogólnego pokroju drzewa z uwzglêdnieniem kszta³tu korony, zmierzenie wysokoœci
drzewa i gruboœci pnia;

PROJEKT EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA KLAS IV-VI SZKO£Y PODSTAWOWEJ DLA DZIECI...
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okreœlenie typu kory;
opis nasion i owoców – zebranie i zasuszenie naturalnych okazów;
opis liœcia (kszta³t, barwa, faktura, unerwienie) – zasuszenie naturalnych okazów.

5. Rozpoznawanie drzew i krzewów liœciastych charakterystycznych dla naszych lasów po li-
œciach, owocach i pokroju

Cel szczegó³owy
nabycie przez uczniów praktycznej umiejêtnoœci rozpoznawania drzew i krzewów liœciastych
charakterystycznych dla naszych terenów.

Metody osi¹gania celu
nauka rozpoznawania drzew i krzewów liœciastych w oparciu o atlasy, albumy i uk³adanki te-
matyczne (plansze przedstawiaj¹ ogólny pokrój drzewa, do którego uczniowie dobieraj¹ ry-
sunki liœci, owoców i etykietê z nazw¹):
– prezentacja zdjêæ drzew i krzewów liœciastych,
– æwiczenie indywidualne – uczniowie otrzymuj¹ uk³adanki „Drzewa polskie” – zadaniem

uczestników jest dopasowanie rysunków liœci i owoców do plansz przedstawiaj¹cych ogól-
ny pokrój drzewa i dobranie odpowiedniego podpisu;

nauka rozpoznawania drzew i krzewów liœciastych w oparciu o naturalne okazy liœci i nasion
czy owoców:
– æwiczenie w parach – uczniowie otrzymuj¹ materia³ botaniczny w postaci liœci i owoców

z ró¿nych drzew liœciastych, zadaniem uczniów jest oznaczenie z jakiego drzewa pochodzi
dany materia³;

nauka rozpoznawania drzew i krzewów w terenie:
– æwiczenie (grupy dwuosobowe) – oznaczenie drzew i krzewów liœciastych wystêpuj¹cych

na wyznaczonym transekcie (5m na 5m) i zaznaczenie ich na karcie pracy, na której przed-
stawione s¹ najczêœciej spotykane w naszych lasach gatunki drzew i krzewów liœciastych,

– zebranie materia³u na zielnik;
wykonanie zielnika „Drzewa i krzewy liœciaste naszych lasów”.

6. Rozpoznawanie pospolitych gatunków grzybów jadalnych i truj¹cych wystêpuj¹cych
w naszych lasach

Cel szczegó³owy
nauczenie dzieci praktycznego rozpoznawania grzybów jadalnych i truj¹cych czêsto spotyka-
nych w naszych lasach.

Metody osi¹gania celu
nauka rozpoznawania grzybów jadalnych i truj¹cych w oparciu o plansze tematyczne (czytel-
ne zdjêcia grzybów oraz etykiety z podpisami);
rozpoznawanie grzybów jadalnych i truj¹cych w œrodowisku naturalnym – wycieczka do la-
su z leœniczym lub grzybiarzem (dobrze jest zorganizowaæ kilka takich wyjœæ):
– æwiczenie – uczniowie w grupach szukaj¹ grzybów i oznaczaj¹ znalezione gatunki, a nastêp-

nie wype³niaj¹ kartê æwiczenia: gatunek grzyba, typ hymenium, grzyb jadalny, truj¹cy czy
niejadalny, drzewo pod którym roœnie.

7. Konkurs na karmnik dla ptaków

8. Podsumowanie czêœci jesiennej projektu. Ma ono formê konkursu, w którym uczestnicz¹
klasy bior¹ce udzia³ w projekcie. Sk³ada siê on z czêœci praktycznej oraz prezentacji wyników
pracy w terenie.

A) W czêœci praktycznej grupy maj¹ do wykonania 3 zadania dotycz¹ce rozpoznawania drzew
i krzewów liœciastych oraz grzybów:

BEATA ZICH
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grupy otrzymuj¹ po 6 zasuszonych okazów liœci i owoców z szeœciu gatunków drzew – zada-
niem uczniów jest dobranie owocu do odpowiedniego liœcia oraz podanie nazwy drzewa,
z którego one pochodz¹;
grupy otrzymuj¹ po 4 zdjêcia krzewów – zadaniem dzieci jest podanie ich nazw gatunkowych;
grupy otrzymuj¹ po 5 gatunków grzybów – zadaniem uczniów jest podanie ich nazw gatun-
kowych i wskazanie grzybów truj¹cych.

B) Ka¿da grupa na wspólnym spotkaniu z dyrekcj¹ szko³y prezentuje wyniki pracy w terenie:
grupy prezentuj¹ zielniki „Drzewa i krzewy liœciaste naszych lasów” – ocenie podlega:
– ró¿norodnoœæ zebranych gatunków,
– prawid³owe okreœlenie nazwy gatunkowej drzewa,
– estetyka wykonania;
grupy prezentuj¹ drzewo, które wybra³y do obserwacji w terenie – ocenie podlega:
– iloœæ zebranych informacji,
– forma prezentowania wyników,
– estetyka wykonania pracy;
grupy prezentuj¹ karty pracy dotycz¹ce rozpoznawania grzybów w terenie – ocenie podlega:
– iloœæ rozpoznanych gatunków,
– iloœæ zebranych informacji.

II ETAP – ZIMA

Zadania do realizacji.
1. Rozstrzygniêcie konkursu na najciekawszy karmnik

2. Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych charakterystycznych dla naszych lasów
Cel szczegó³owy

nabycie przez uczniów umiejêtnoœci rozpoznawania jod³y, œwierka, sosny i modrzewia.
Metody osi¹gniêcia celu

nauka rozpoznawania drzew iglastych w oparciu o uk³adanki tematyczne „Drzewa polskie”
i albumy drzew:
– prezentacja zdjêæ pospolitych drzew iglastych wystêpuj¹cych w Polsce,
– æwiczenie – uczniowie dopasowuj¹ do planszy przedstawiaj¹cej ogólny pokrój drzewa, ry-

sunki igie³ oraz rysunki szyszek i dopasowuj¹ nazwê drzewa,
nauka rozpoznawania drzew i krzewów iglastych w oparciu o naturalny materia³ botaniczny:
– æwiczenie w parach – uczniowie oznaczaj¹ ga³êzie i szyszki przyniesione z lasu,
nauka rozpoznawania drzew i krzewów iglastych w terenie:
– æwiczenie (grupy czteroosobowe) oznaczenie i zaznaczenie na karcie pracy drzew iglastych

wystêpuj¹cych na wyznaczonym transekcie (5m na 5m).

3. Poznanie ssaków leœnych i ich zwyczajów
Cele szczegó³owe

uczniowie umiej¹ rozpoznawaæ ssaki naszych lasów;
uczniowie samodzielnie nabywaj¹ wiedzê na temat wybranych gatunków ssaków leœnych;
ucz¹ siê samodzielnej pracy.

Metody osi¹gania celów
æwiczenie – uczniowie w oparciu o atlasy i albumy zwierz¹t, Internet, czasopisma przyrodni-
cze i inne dostêpne Ÿród³a zdobywaj¹ informacje na temat ssaków spotykanych w naszych la-
sach;
uzyskane dane opracowuj¹ w formie „Albumu ssaków leœnych”.

PROJEKT EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA KLAS IV-VI SZKO£Y PODSTAWOWEJ DLA DZIECI...
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4. Zdobywamy odznakê m³odego tropiciela
Cele szczegó³owe

uczniowie rozró¿niaj¹ pojêcia tropy i œlady pozostawiane przez zwierzêta;
uczniowie umiej¹ rozpoznaæ tropy pozostawiane na œniegu przez niektóre zwierzêta leœne.

Metody osi¹gania celów
uczniowie ucz¹ siê rozpoznawaæ tropy zwierz¹t w oparciu o plansze – po uprzedniej prezen-
tacji tropów pozostawianych przez lisa, jelenia, sarnê, dzika, zaj¹ca i wiewiórkê; zadaniem
uczniów jest dopasowanie planszy z rysunkiem i nazw¹ gatunkow¹ zwierzêcia do odpowie-
dniego tropu;
rozpoznawanie zwierz¹t po tropach pozostawianych na œniegu – wycieczka do lasu – nale¿y
wybraæ dzieñ kiedy nie pada³ œwie¿y œnieg, najlepiej by pokrywa œnie¿na utrzymywa³a siê ju¿
od 2–3 dni;
– æwiczenie – ka¿dej grupie wyznaczamy za pomoc¹ liny transekt o wymiarach (5m na 5m),

zadaniem grupy jest rozpoznanie jak najwiêkszej liczby tropów zwierz¹t na wyznaczonym
terenie (nad prawid³owym wykonaniem æwiczenia czuwa leœniczy).

5. Kulig – las w zimowej szacie
Cele szczegó³owe

dostarczenie uczniom radoœci;
ukazanie uroku lasu w zimowej szacie ;
ukazanie trudów ¿ycia w lesie w okresie zimy;
zapoznanie dzieci ze sposobami dokarmiania zwierz¹t w lesie zim¹;
zaprezentowanie œladów pozostawianych przez zwierzêta w okolicy paœnika.

Metody osi¹gania celów
znalezienie przewoŸnika;
ustalenie przebiegu kuligu z leœniczym;
æwiczenia w terenie.
Trasê kuligu ustalamy wczeœniej z leœniczym, tak aby spotkaæ siê z nim przy paœniku,

gdzie omówi on formy dokarmiania zwierz¹t leœnych w okresie zimy. Poka¿e te¿
uczniom, jak wykorzystywana jest zebrana przez nich na jesieñ karma oraz zaprezentu-
je tropy i œlady zwierz¹t, których du¿¹ ró¿norodnoœæ mo¿na spotkaæ w tym miejscu. Le-
œniczy wyznaczy miejsce, gdzie mo¿na bêdzie urz¹dziæ dzieciom ognisko z gor¹c¹ her-
bat¹ i pieczeniem kie³basek.

6. Dlaczego umieraj¹ lasy – zajêcia warsztatowe
Cele szczegó³owe
W wyniku realizacji tematu uczestnicy projektu:

dowiedz¹ siê sk¹d bior¹ siê zanieczyszczenia powietrza;
dowiedz¹ siê, jakie gazy s¹ g³ównie emitowane do atmosfery;
zrozumiej¹ mechanizm powstawania kwaœnych deszczy;
poznaj¹ mechanizm oddzia³ywania zanieczyszczeñ na drzewa poprzez powietrze i glebê;
zapamiêtaj¹ objawy uszkodzenia drzew przez zanieczyszczenia powietrza.

Metody osi¹gniêcia celów
projekcja filmu edukacyjnego „Powietrze” z zestawu edukacyjnego „Zrozumieæ nasze œrodo-
wisko”;
doœwiadczenie – dzia³anie dwutlenku siarki na kwiaty – œwie¿o œciête niebieskie kwiaty roœlin
umieœciæ wraz z niebieskim papierkiem lakmusowym w zamkniêtym szklanym naczyniu za-
wieraj¹cym dwutlenek siarki, powsta³y przez spalanie siarki, zarówno papierek lakmusowy,
jak i kwiaty umieszczone w naczyniu zmieni¹ zabarwienie z niebieskiego na ró¿owe, wystê-
puj¹ ponadto br¹zowe plamy nekrotyczne i jaœniejsze œwiadcz¹ce o chlorozie;
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dyskusja w oparciu o foliogramy „Przyczyny zamierania lasu” i „Zamieranie lasu” o oddzia-
³ywaniu zanieczyszczeñ powietrza na drzewa poprzez powietrze i glebê oraz wskazanie
uszkodzeñ drzew wynikaj¹cych z zanieczyszczeñ powietrza na przyk³adzie jod³y;
æwiczenie w parach – do planszy, na której widaæ po³owê zdrowej jod³y uczniowie dopasowu-
j¹ karty z poszczególnymi uszkodzeniami: utrata igie³, usychanie wierzcho³ków i ga³êzi, wy-
rastanie dodatkowych pêdów, szkodniki atakuj¹ce pieñ, grzyby paso¿ytnicze;
æwiczenie indywidualne – uczniowie na karcie pracy „Zamieranie lasu“ na przyk³adzie œwier-
ka, opisuj¹ poszczególne objawy choroby drzewa;
æwiczenie (w grupach) – uczniowie w grupach zapisuj¹ pomys³y, jak mo¿na ograniczyæ emi-
sjê spalin i dymów do atmosfery (np. u¿ywaj¹c jak najczêœciej roweru lub poruszaj¹c siê pie-
szo – zw³aszcza w centrum miasta – wybieraj¹c autobus czy tramwaj zamiast samochodu, opa-
laj¹c domy gazem itp.)

7. Co dzieje siê, gdy brakuje lasu?
Cele szczegó³owe

uczniowie ugruntuj¹ wiedzê na temat korzyœci, jakie daj¹ cz³owiekowi lasy;
poznaj¹, w jaki sposób las chroni nas przed powodz¹, lawinami i erozj¹ gleby.

Metody osi¹gniêcia celów
æwiczenie – nauczyciel prezentuje planszê przedstawiaj¹c¹ malowniczy fragment lasu z ró¿no-
rodnymi gatunkami roœlin i zwierz¹t, z jednej strony lasu widoczna jest fabryka, a przy niej ru-
chliwa droga, z drugiej strony ma³e miasteczko – uczniowie pracuj¹ w grupach, ich zadaniem
jest wypisanie jak najwiêkszej liczby przyk³adów korzyœci, jakie daje las cz³owiekowi i œrodo-
wisku naturalnemu, grupy prezentuj¹ efekty pracy, a nauczyciel zapisuje ich pomys³y na du-
¿ym arkuszu papieru;
doœwiadczenie – nauczyciel prezentuje dwie równie pochy³e pokryte cienk¹ warstw¹ gleby,
z tym ¿e gleba na jednej z nich owiniêta jest sznurkiem biegn¹cym dooko³a modelu równi,
który imituje systemy korzeniowe roœlin; nauczyciel polewa równie wod¹ i uczniowie maj¹
mo¿liwoœæ zaobserwowaæ, gdzie gleba jest szybciej wymywana przez wodê;
doœwiadczenie – mamy dwie miski szklane wype³nione do po³owy ziemi¹, podlewamy po-
woli ziemiê w miskach, przy czym w jednej kierujemy strumieñ wody bezpoœrednio na glebê,
a w drugiej nalewamy wodê na g¹bkê przykrywaj¹c¹ powierzchniê gleby (g¹bka ta imituje
mchy i systemy korzeniowe zatrzymuj¹ce wodê w lesie) – uczniowie obserwuj¹, gdzie woda
wsi¹knie szybciej, a gdzie zostanie zmagazynowana;
pogadanka heurystyczna – na podstawie foliogramu „Co siê dzieje, gdy brakuje lasu?” ucznio-
wie wnioskuj¹, co siê dzieje, gdy nie ma lasu – lawiny, powodzie, erozja gleby, zubo¿enie kra-
jobrazu.

8. Co my mo¿emy zrobiæ by ratowaæ las?
Cele szczegó³owe

uczniowie dowiedz¹ siê co to s¹ surowce wtórne i jak siê je wykorzystuje;
poznaj¹ praktyczne sposoby oszczêdzania papieru;
przeprowadz¹ zbiórkê makulatury.

Metody osi¹gniêcia celów
pogadanka heurystyczna kierowana pytaniami, prowadzona w oparciu o naturalne rekwizy-
ty (aluminiowe puszki, stare zeszyty, plastikowe butelki, z³om) prowadz¹ca do zrozumienie
pojêcia surowce wtórne;
zabawa „pomys³owy Dobromir” – uczestnicy siedz¹ w kole, nauczyciel podaje przed-
miot (aluminiow¹ puszkê, plastikow¹ butelkê, stary zeszyt) uczniowi po swojej prawej
stronie wymyœlaj¹c jeden pomys³ na ponowne wykorzystanie tego przedmiotu, zada-
niem ucznia jest wymyœlenie innego pomys³u na wtóre wykorzystanie i przekazanie
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przedmiotu dalej w prawo – uczeñ, który nie wymyœli nowego zastosowania musi wy-
konaæ polecenie prowadz¹cego zabawê np. 5 przysiadów;
æwiczenie (praca w grupach) – uczniowie w grupach notuj¹ pomys³y na oszczêdzanie papie-
ru w codziennym ¿yciu; po kilku minutach nauczyciel przerywa pracê i przedstawiciele grup
prezentuj¹ swoje pomys³y, a nauczyciel zapisuje je na du¿ym arkuszu szarego papieru – po-
wsta³y w ten sposób bank pomys³ów zostaje wywieszony na gazetce szkolnej;
uczniowie przeprowadzaj¹ zbiórkê makulatury w szkole;
og³oszenie konkursu na plakat „Co Ty mo¿esz robiæ by ratowaæ las?”

9. Podsumowanie czêœci zimowej projektu – w formie konkursu, w którym bior¹ udzia³ klasy
uczestnicz¹ce w projekcie. Konkurs sk³ada siê z czêœci praktycznej i prezentacji prac uczniów.

A) W czêœci praktycznej grupy maj¹ do wykonania nastêpuj¹ce zadania:
rozpoznawanie drzew iglastych – grupa otrzymuje 4 naturalne ga³¹zki z ró¿nych drzew igla-
stych i 4 szyszki – zadaniem uczniów jest przyporz¹dkowanie szyszki do ga³¹zki i podanie na-
zwy drzewa, z którego ga³¹Ÿ pochodzi;
rozpoznawanie tropów zwierz¹t leœnych – grupa otrzymuje 6 zdjêæ ssaków leœnych i 6 sche-
matycznych rysunków tropów. Zadaniem uczniów jest przyporz¹dkowanie tropu do zwierzê-
cia i podanie nazwy gatunkowej;
ssaki leœne – grupa otrzymuje 6 zdjêæ ssaków leœnych, zadaniem dzieci jest podanie ich nazwy
gatunkowej i okreœlenie siedliska, sposobu od¿ywiania, trybu ¿ycia i zwyczajów;
moja wiedza na temat zagro¿eñ lasu – uczniowie na podstawie rysunku przedstawiaj¹cego jo-
d³ê, której po³owa ma cechy charakterystyczne dla zdrowego, a po³owa dla chorego drzewa,
opisuj¹ jak wygl¹da drzewo zdrowe, a jak chore oraz podaj¹ przyczyny chorób drzew.

B) Prezentacja prac uczniów:
uczniowie prezentuj¹ „Albumy ssaków leœnych” – ocenie podlega:
– ró¿norodnoœæ opisanych gatunków,
– wartoœæ merytoryczna notatki,
– ilustracje,
– estetyka wykonania albumu;
rozstrzygniêcie konkursu na plakat „Co Ty mo¿esz zrobiæ, by ratowaæ las?” – ocenie podlega:
– merytoryczny przekaz plakatu,
– wartoœæ artystyczna.

III ETAP – WIOSNA–LATO

Zadania do realizacji:
1. Wczesnowiosenne kwiaty leœne
Cele szczegó³owe

uczniowie rozumiej¹, dlaczego roœlinnoœæ runa zakwita wczesn¹ wiosn¹;
uczniowie potrafi¹ rozpoznawaæ gatunki kwitn¹cych wczesn¹ wiosn¹ w lesie kwiatów.

Metody osi¹gniêcia celów
prezentacja zdjêæ wczesnowiosennych kwiatów leœnych;
æwiczenie – zadaniem uczniów jest pokolorowanie, zgodnie z wygl¹dem naturalnych okazów,
konturowych rysunków wczesnowiosennych kwiatów;
rozpoznawanie kwiatów w naturalnym œrodowisku – wycieczka do lasu wczesn¹ wiosn¹:
– æwiczenie (grupy dwuosobowe) – nauczyciel wyznacza za pomoc¹ ramki obszar 1m2, zada-

niem grupy jest oznaczenie roœlin kwitn¹cych we wskazanym transekcie i zaznaczenie ich
na arkuszu æwiczenia, na którym przedstawione s¹ najczêœciej spotykane roœliny kwitn¹ce
wczesn¹ wiosn¹;
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– zabawa „co mamy na myœli” – uczniowie uk³adaj¹ na ziemi 5 „skarbów” mog¹ to byæ
kwiaty, pióra, kamyki lub inne znalezione elementy œrodowiska. Nastêpnie jeden
z uczestników oddala siê od grupy, która wspólnie wskazuje „skarb”, o którym bê-
dzie myœleæ. Zadaniem tej osoby jest odgadniêcie (dziêki pytaniom pomocniczym),
o jakim skarbie myœli ca³a grupa.

2. Sadzimy nowy las – zasadzanie drzew w miejscach wyznaczonych przez leœniczego.

3. Las – piêkno czy zniszczenie?
Cele szczegó³owe

uczniowie naucz¹ siê oceniaæ walory krajobrazowo – przyrodnicze lasu;
zbadaj¹ poziom zaœmiecenia badanego fragmentu lasu;
naucz¹ siê cierpliwoœci podczas obserwacji ptaków;
naucz¹ siê rozpoznawaæ podstawowe gatunki ptaków leœnych.

Metody osi¹gania celów
æwiczenie (praca w grupach) – oceniamy krajobraz – zadaniem grupy jest ocena ró¿-
nych cech krajobrazu w oparciu o tabelê sk³adaj¹c¹ siê z 10 skal, na obu koñcach ka¿-
dej skali znajduje siê pojedyncze s³owo opisuj¹ce krajobraz (np. ha³aœliwy–cichy),
uczniowie okreœlaj¹, w jakim miejscu skali jest badany przez nich fragment lasu i notu-
j¹ obserwacje w arkuszu æwiczenia;
æwiczenie – œmieci w lesie – w czasie 15 minutowego spaceru po lesie uczniowie notuj¹ na ar-
kuszu æwiczenia wszystkie napotkane œmieci;
æwiczenie – obserwujemy ptaki:
– pogadanka – wyjaœnienie zasad zachowania podczas obserwacji ptaków – musicie byæ cier-

pliwi i zachowaæ ciszê, wasze ubranie nie mo¿e szeleœciæ,
– zapoznanie siê z atlasem, z jakim uczniowie bêd¹ pracowaæ podczas obserwacji, ze szcze-

gólnym zwróceniem uwagi na ptaki wskazane przez leœniczego jako czêsto wystêpuj¹ce
w badanym lesie,

– wybranie z pomoc¹ leœniczego miejsca obserwacji,
– przez 20 minut obserwowanie wszystkich ptaków w otoczeniu, mo¿na u¿ywaæ lornetki, nie

mo¿na ha³asowaæ,
– po up³ywie wyznaczonego czasu uczniowie zapisuj¹ na karcie æwiczenia, wykorzystuj¹c

atlas ptaków, jakie gatunki i ile osobników widzieli.

4. Zwierzêta œció³kowo-glebowe w naszych lasach
Cele szczegó³owe

uczniowie dowiedz¹ siê, co to s¹ zwierzêta œció³kowo–glebowe;
zrozumiej¹, jak¹ rolê pe³ni¹ one w ekosystemie lasu;
naucz¹ siê rozpoznawaæ podstawowe gatunki tych zwierz¹t;
dowiedz¹ siê, co zagra¿a tym zwierzêtom.

Metody osi¹gniêcia celów
pogadanka heurystyczna kierowana pytaniami prowadzona w naturalnym œrodowisku (las),
poparta pokazem, wyjaœniaj¹ca pojêcie zwierzêta œció³kowo-glebowe oraz wskazuj¹ca rolê
tych zwierz¹t w dzia³aniu ekosystemu lasu;
æwiczenie – oznaczanie roœlin œció³kowo-glebowych:
– za pomoc¹ ³opatki uczniowie pobieraj¹ próbkê gleby wraz ze œció³k¹ i przenosz¹ j¹ do bia-

³ego, kartonowego pude³ka,
– delikatnie rozgarniaj¹ ziemiê i liœcie,
– staraj¹ siê oznaczyæ wszystkie znalezione zwierzêta,
– wyniki notuj¹ w arkuszu æwiczenia.
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5. Jakie roœliny ¿yj¹ w naszym lesie?
Cele szczegó³owe

uczniowie ucz¹ siê oznaczaæ roœliny zielne;
utrwalaj¹ umiejêtnoœæ rozpoznawania drzew;
æwicz¹ pracê z atlasem roœlin;
ucz¹ siê okreœlaæ wiek drzew po s³ojach przyrostu;
potrafi¹ rozpoznaæ uszkodzenia i oznaki choroby na badanych okazach drzew.

Metody osi¹gania celów
æwiczenie – oznaczanie roœlin zielnych:
– za pomoc¹ taœmy mierniczej i linijki uczniowie wyznaczaj¹ na ziemi ramkê o wymiarach

1m/1m,
– staraj¹ siê oznaczyæ wszystkie roœliny znajduj¹ce siê w obrêbie ramki, wykorzystuj¹ w tym

celu atlasy roœlin,
– wyniki zapisuj¹ w arkuszu æwiczenia,
æwiczenie – oznaczanie drzew:
– z pomoc¹ opiekuna uczniowie wyznaczaj¹ obszar badañ (mog¹ go wyznaczaæ charaktery-

styczne punkty w lesie),
– uczestnicy oznaczaj¹ wszystkie drzewa znajduj¹ce siê w wyznaczonym obszarze,
– uczniowie mierz¹ obwód ka¿dego z nich oraz okreœlaj¹ stan pnia, ga³êzi i liœci notuj¹c w kar-

cie æwiczenia zauwa¿one nieprawid³owoœci;
pod okiem leœniczego uczniowie w dwuosobowych grupach oznaczaj¹ wiek œciêtego w lesie
drzewa obliczaj¹c go na podstawie iloœci s³ojów przyrostu rocznego.

6. W³aœciwoœci fizyczne i chemiczne gleby w lesie – zajêcia laboratoryjne
Cele szczegó³owe

uczniowie ucz¹ siê rozpoznawaæ wilgotnoœæ gleby;
uczniowie badaj¹ zawartoœæ azotanów i fosforanów w glebie oraz oznaczaj¹ wartoœæ pH gleby.

Metody osi¹gania celów
æwiczenie – okreœlanie wilgotnoœci pod³o¿a w lesie – wbijamy ³opatkê jak najg³êbiej w pod³o-
¿e, czynnoœæ powtarzamy trzykrotnie tak jakbyœmy chcieli wyci¹æ w ziemi trójk¹t, wyci¹gamy
nastêpnie odkrojony w ten sposób fragment pod³o¿a i pobieramy bry³kê gleby z dna wykopa-
nej próbki, próbujemy œcisn¹æ bry³kê, a nastêpnie ugnieœæ z niej kulkê i okreœliæ wilgotnoœæ
odwo³uj¹c siê do poni¿szej skali:
– gleba tak sucha, ¿e nie udaje siê wykopaæ próbki,
– sucha – trudno ulepiæ kulkê – pêka i rozpada siê,
– wilgotna – kulka daje siê ulepiæ, czuæ lekk¹ wilgoæ w dotyku, przy œciskaniu nie kapie woda,
– mokra – gleba tak b³otnista, ¿e nie mo¿na ulepiæ kulki, przy œciskaniu kapie woda;
æwiczenia laboratoryjne – oznaczanie wartoœci pH gleby, wykrywanie azotanów i fosforanów
w glebie w oparciu o odczynniki i sprzêt zawarty w terenowej „Walizce Ekobadacza” – æwi-
czenia wykonywane w oparciu o za³¹czone do zestawu instrukcje.

7. Podsumowanie czêœci wiosenno-letniej projektu – podsumowanie ma formê konkursu,
w którym poszczególne klasy prezentuj¹ w formie posteru wyniki pracy w terenie tj. ocenê
krajobrazu badanego fragmentu lasu, stopieñ jego zaœmiecenia, zaobserwowane gatunki pta-
ków, oznaczone gatunki drzew i roœlin zielnych, oznaczenie w³aœciwoœci fizycznych oraz che-
micznych gleby.

Ocenie podlegaæ bêdzie:
wartoœæ merytoryczna prezentacji,
wartoœæ artystyczna plakatu,
sposób omówienia wyników pracy w terenie.
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Kryteria oceny projektu

wartoœæ merytoryczna projektu,
forma projektu,
metody osi¹gania celów,
przydatnoœæ projektu w procesie edukacji,
zdobyte wiadomoœci i umiejêtnoœci uczniów,
zaanga¿owanie nauczycieli,
aktywnoœæ uczniów w projekcie,
zaanga¿owanie organizacji umo¿liwiaj¹cych realizacjê projektu.

Narzêdzia oceny projektu

recenzja projektu,
obserwacja wk³adu pracy nauczycieli zaanga¿owanych w projekt,
obserwacja aktywnoœci uczniów,
konkursy podsumowuj¹ce zdobyte wiadomoœci i umiejêtnoœci uczniów.

Rezultaty projektu

Po zakoñczeniu projektu zosta³o zorganizowane spotkanie ewaluacyjne nauczycieli i uczniów
bior¹cych udzia³ w konkursie.

Uczniowie bior¹cy udzia³ w projekcie potrafili rozpoznaæ w terenie podstawowe gatunki
drzew liœciastych, iglastych, grzybów oraz ptaków i innych zwierz¹t spotykanych w lesie (na-
wet w œció³ce leœnej). Zrozumieli mechanizm wp³ywu zanieczyszczeñ powietrza na zamieranie
drzew w lesie. Dowiedzieli siê, co nam grozi, gdy zabraknie lasów.

Wykonali te¿ konkretne prace na rzecz naturalnego œrodowiska, takie jak: sprz¹tanie lasu,
zbieranie nasion na zimow¹ karmê dla zwierz¹t, wykonanie karmników i dokarmianie ptaków
w czasie zimy czy zasadzanie nowych drzew.

Nabyli umiejêtnoœæ bacznej obserwacji otaczaj¹cego ich œwiata, dostrzegania i oceny proble-
mów przyrodniczych. Poznali terenowe metody badania œwiata przyrody.
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SPECJALNEJ 

Jest w Polsce grupa dzieci, która przez wiele lat by³a pomijana przez system edukacji,
a przez to pozbawiona prawa do wspomagania rozwoju przys³uguj¹cego pe³noprawnym
obywatelom. S¹ to dzieci z g³êbokim upoœledzeniem umys³owym i towarzysz¹cymi mu
zaburzeniami sprzê¿onymi. To prawda, ¿e maj¹ one inne mo¿liwoœci rozwoju biologicz-
nego, psychicznego, spo³ecznego i duchowego ni¿ rówieœnicy bez ograniczeñ rozwojo-
wych, ale przecie¿ nie s¹ one w stanie przejœæ samodzielnie przez drogê rozwoju. W tak
trudnej dla nich i ich rodzin sytuacji, powinny byæ wiêc otoczone przez ¿yczliwych, m¹-
drze wspieraj¹cych ich ludzi.

Szans¹ na rozwój wspomnianej grupy dzieci jest umo¿liwienie im nabywania nowych
doœwiadczeñ i umiejêtnoœci z zastosowaniem odpowiednich metod uczenia, wed³ug
przemyœlanego programu, przy pe³nej akceptacji osoby oraz respektowaniu jej godnoœci.
Sprowadza siê to do uznania praw osób upoœledzonych umys³owo w stopniu g³êbokim
do edukacji. Wyrazem realizacji tych postulatów by³a Ustawa z 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego i nawi¹zuj¹ce do niej rozporz¹dzenie ministra eduka-
cji narodowej w sprawie zasad organizowania zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych dla
dzieci i m³odzie¿y upoœledzonych umys³owo w stopniu g³êbokim. To pocz¹tek istotnej
zmiany sytuacji tej grupy dzieci. Jednoczeœnie to ogromne wyzwanie dla nauczycieli
i wychowawców. Nauczaniem objêto bardzo ró¿norodn¹ grupê osób zarówno pod
wzglêdem wieku, specyfiki rozwoju, zaburzeñ ograniczaj¹cych, a tak¿e uprzednich do-
œwiadczeñ ¿yciowych, determinuj¹cych ich obecne funkcjonowanie. W wiêkszoœci by³y
to doœwiadczenia bolesne, polegaj¹ce na ponoszeniu ustawicznych pora¿ek, utwierdza-
j¹ce w poczuciu niskiej wartoœci i odrzuceniu, powoduj¹cych lêk przed podjêciem jakie-
gokolwiek dzia³ania i próbami kontaktowania siê z innymi ludŸmi. Nauczyciel musia³
przekonaæ ucznia o jego sprawczoœci, obudziæ w nim chêæ dzia³ania i potrzebê ¿ycia.
W zwi¹zku z tym pojawi³o siê nastêpne zadanie dla nauczyciela – w jaki sposób tego do-
konaæ, jakie metody i techniki pracy zastosowaæ?

Jestem oligofrenopedagogiem i od dziewiêciu lat pracujê z dzieæmi niepe³nosprawny-
mi. Od 1997 r., tu¿ po uprawomocnieniu w Polsce prawa dzieci g³êboko niepe³nospraw-
nych do realizacji obowi¹zku szkolnego, prowadzê zajêcia rewalidacyjno-wychowawcze
dla tej grupy dzieci. Pocz¹tki by³y bardzo trudne, tym bardziej, i¿ dysponowa³am tylko
wytycznymi zawartymi w rozporz¹dzeniu, opiniami specjalistów zawieraj¹cymi g³ównie
niejasne terminy medyczne lub ogólniki dotycz¹ce niepe³nosprawnoœci i, jeszcze wów-
czas, ubog¹ literatur¹ specjalistyczn¹ na ten temat. Natomiast pytañ rodzi³o siê coraz
wiêcej: czego mam nauczyæ powierzone mi dzieci, jakie metody zastosowaæ, jak plano-
waæ i dokumentowaæ pracê? Z czasem sytuacja ulega³a poprawie. Coraz lepiej poznawa-
³am i rozumia³am swoich podopiecznych, a dziêki wzrastaj¹cej liczbie publikacji na ten
temat wci¹¿ pog³êbia³am swoj¹ wiedzê. Przyszed³ czas na szkolenia, które starannie do-
biera³am pod k¹tem potrzeb i mo¿liwoœci moich uczniów. Mój warsztat pracy doœæ szyb-
ko wzbogaca³ siê dziêki poznawanym metodom i technikom pracy. Zauwa¿y³am, ¿e co-
raz czêœciej moje dzia³ania rewalidacyjne opieram na technikach arteterapeutycznych.
Widz¹c korzyœci z tego p³yn¹ce, postanowi³am w sposób profesjonalny zaj¹æ siê t¹ dys-
cyplin¹ podejmuj¹c studia podyplomowe we wspomnianym zakresie. Poznaj¹c nowe



SZKO£A SPECJALNA 3/2005 215

metody, techniki przenosi³am je, czêsto po dog³êbnej modyfikacji, na grunt pracy zawo-
dowej. Ukierunkowana samodzielnie poszukiwa³am potrzebnych mi informacji.

Obecnie z ca³¹ stanowczoœci¹ mogê stwierdziæ, ¿e arteterapia jest bardzo pomocna
w organizowaniu i prowadzeniu zajêæ szkolnych z uczniami g³êboko niepe³nosprawny-
mi, a jej metody i techniki pracy s¹ w stanie sprostaæ specyficznym potrzebom i mo¿li-
woœciom tej grupy osób. 

Jako nauczyciel nadal prowadzê zajêcia rewalidacyjno-wychowawcze z grupk¹
uczniów zamieszka³ych w Domu Pomocy Spo³ecznej. Szko³a, gdzie realizuj¹ obowi¹zek
szkolny moi uczniowie, mieœci siê w budynku bêd¹cym miejscem ich ca³odobowego po-
bytu. Jest to wielkim udogodnieniem, bior¹c pod uwagê s³ab¹ kondycjê fizyczn¹ i w¹t³y
stan zdrowia, jednak¿e pozbawia wychowanków mo¿liwoœci codziennego i bezpoœre-
dniego doœwiadczania potêgi œwiata przyrody podczas drogi do szko³y. Pobyty tych osób
na œwie¿ym powietrzu zw³aszcza w sezonie jesienno-zimowym s¹ sporadyczne i towa-
rzysz¹ im szczególne œrodki zabezpieczaj¹ce przed bezpoœrednim dzia³aniem czynników
atmosferycznych. Zatem na zajêciach szkolnych spoczywa niejako obowi¹zek przybli¿e-
nia uczniom rytmu œwiata przyrody, co sprowadza siê do przedstawienia za pomoc¹ sym-
boli bogactwa polisensorycznych bodŸców œwiata natury. Osnow¹ prowadzonych przeze
mnie zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych jest zatem rytm œwiata przyrody.

Prezentowany poni¿ej scenariusz jest przyk³adem praktycznego zastosowania technik
arterapeutycznych w pracy z osobami z g³êbokim upoœledzeniem umys³owym. Zajêcia
stanowi¹ czêœæ cyklu lekcji zapowiadaj¹cych nastanie ka¿dej z kolejnych pór roku.

Celem zaprezentowanych zajêæ jest wprowadzenie uczniów w atmosferê pory roku,
która to z kolei bêdzie inspiracj¹ do dzia³añ plastycznych i muzycznych. Z technicznego
punktu widzenia mo¿na wyodrêbniæ w nich stymulacjê polisensoryczn¹ obejmuj¹c¹
swym zasiêgiem dotyk, wzrok, s³uch, wêch i smak, a co za tym idzie wykorzystuj¹c¹ te-
rapeutyczne dzia³anie barw, dŸwiêków i muzyki, zapachów i smaków. Czêœæ w³aœciwa
zajêæ oparta jest na muzykowaniu i dzia³aniach plastycznych inspirowanych stworzo-
nym dziêki technikom arteterapeutycznym klimatem.

Zajêcia zaplanowane zosta³y dla 4 uczniów (2 ch³opców i 2 dziewcz¹t) Zespo³u Szkó³
Specjalnych, realizuj¹cych obowi¹zek szkolny w postaci zajêæ rewalidacyjno-wychowaw-
czych. S¹ to uczniowie z g³êbokim upoœledzeniem umys³owym. W rozwoju ka¿dego
z nich wystêpuj¹, towarzysz¹ce niepe³nosprawnoœci intelektualnej, dodatkowe zaburze-
nia i schorzenia.

Scenariusz zajêæ rewalidacyjno–wychowawczych

Temat zajêæ: Zima
Czas trwania zajêæ: cztery jednostki lekcyjne
Miejsce zajêæ: pracownia zespo³u rewalidacyjno-wychowawczego Zespo³u Szkó³ Spe-
cjalnych
Œrodki dydaktyczne:

tkaniny w barwach zimowych (bia³ej, niebieskiej),
folia, bia³y papier, wata,
lód,
zapach miêtowy, zamro¿ona miêta, miêta do picia,
nagranie muzyki: uwra¿liwiaj¹cej, aktywizuj¹cej z dŸwiêkami dzwonków, relaksacyjnej,
odtwarzacz,
drzewo bêd¹ce sta³¹ dekoracj¹ w sali,
kontury gwiazd,

TECHNIKI ARTETERAPEUTYCZNE W PRAKTYCE SZKO£Y SPECJALNEJ
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przybory do malowania: farby w barwach zimowych, pêdzel, cerata,
instrumenty perkusyjne i „nietypowe”.

Cel ogólny zajêæ: Rozbudzenie ekspresji plastycznej i muzycznej inspirowanej zim¹.
Cele operacyjne zajêæ – uczeñ:

postrzega proponowane bodŸce zimowe reaguj¹c emocjonalnie na stworzony klimat
zajêæ, co wyra¿a swoim zachowaniem,
uczestniczy we wspólnym muzykowaniu, podejmuj¹c wskazane lub wybrane przez
siebie aktywnoœci,
wspó³dzia³a podczas dzia³añ plastycznych akceptuj¹c i podejmuj¹c proponowan¹
przez nauczyciela aktywnoœæ, zamalowuje palcami lub pêdzlem kontur gwiazdy,
przygotowuje (rw¹c i gniot¹c) materia³ do dekoracji „zimowego drzewa”.

Metody pracy:
metody instrumentalne: modyfikacja zachowañ z u¿yciem wzmocnieñ stymuluj¹cych,
stymulacja polisensoryczna,
muzykoterapia,
terapia przez dzia³ania plastyczne,
chromoterapia,
naturoterapia,
metoda F. Affolter,
masa¿ Shantali.

Formy pracy: zbiorowa i zindywidualizowana
Przebieg zajêæ:

I. ZAJÊCIA WSTÊPNE
1. Powitanie przez podanie rêki i wymówienie imienia ucznia.
2. Zasygnalizowanie tematu zajêæ poprzez wpuszczenie zimnego powietrza z zewn¹trz

i wymówienie s³owa „zima”.
3. Wprowadzenie w nastrój zimy poprzez u¿ycie:

– bodŸców dŸwiêkowych: u¿ycie dzwonka w pobli¿u ka¿dego z uczniów, a¿ do przy-
ci¹gniêcia jego uwagi, wysy³anie dŸwiêku z ró¿nych kierunków,

– bodŸców wzrokowo-dotykowych: nakrywanie, zawijanie, manipulowanie foli¹, g¹b-
k¹, wat¹, papierem, tkaninami o barwach zimowych (bia³a, niebieska). Rwanie, zwi-
janie, gniecenie folii, waty, g¹bki, papieru. Zas³oniêcie okna bia³¹ tkanin¹ w celu uzy-
skania „ch³odnego” nastroju,

– zimowego ¿ywio³u: wody w postaci lodu, odczuwanie zimna: dotykanie lodem jêzy-
ka, twarzy i r¹k ucznia.

4. Masa¿ d³oni hindusk¹ metod¹ Shantali przy muzyce relaksacyjnej przygotowuj¹cy do
dzia³añ manualnych.

II. ZAJÊCIA W£AŒCIWE
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III. ZAJÊCIA KOÑCOWE
1. Porz¹dkowanie pracowni po zajêciach plastycznych.
2. Poczêstunek w formie ch³odnej, miêtowej herbaty (zimowy bodziec smakowy) jako na-

groda.
3. Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej.
4. Odprowadzenie uczniów na oddzia³y i po¿egnanie siê.

Podsumowanie

Uczniowie po zakoñczonych zajêciach, mimo d³ugotrwa³ej i intensywnej pracy, spra-
wiali wra¿enie pogodnych, zrelaksowanych, a co najwa¿niejsze – zainteresowanych oto-
czeniem. Dziêki bodŸcom ³atwym w odbiorze, takim jak: barwa, dŸwiêk, zapach, smak,
„¿ywio³y” w postaci symboli, uczniowie na miarê swoich mo¿liwoœci aktywnie uczestni-
czyli w zajêciach wstêpnych, co wyra¿ali:

IRENA WASYLUK
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kierowaniem wzroku w stronê bodŸców barwnych i koncentracj¹ uwagi wzrokowej na nich,
aktywnoœci¹ manualn¹ pod kontrol¹ wzroku, 
odwracaniem siê w kierunku Ÿród³a dŸwiêku i koncentracj¹ uwagi s³uchowej,
koncentracj¹ uwagi i zadowoleniem podczas stymulacji wêchowej i smakowej.
Podczas ekspresji muzycznej swoje zaanga¿owanie wyra¿ali:
zainteresowaniem instrumentami muzycznymi,
dzia³aniem zmierzaj¹cym do uzyskania dŸwiêku i radoœci¹ z tego powodu,
reakcjami psychofizycznymi i emocjonalnymi adekwatnymi do prezentowanej muzyki.
Aktywnoœci zaobserwowane podczas zajêæ plastycznych to:
zainteresowanie bodŸcami barwnymi wyra¿ane wzrokiem, mimik¹ i gestem,
wykonywanie czynnoœci manualnych pod kontrol¹ wzroku,
radoœæ z uzyskanego efektu.
Powy¿sze obserwacje œwiadcz¹ o tym, i¿ techniki arteterapeutyczne wspar³y realizacjê

za³o¿onych celów rewalidacyjnych. Doœwiadczenia nabyte dziêki tym technikom posze-
rzy³y zakres wiadomoœci i doznañ uczniów g³êboko niepe³nosprawnych, a co najwa¿niej-
sze odby³o siê to w atmosferze ³atwej i przyjemnej zabawy. Zajêcia te stanowi³y dla
uczniów bezstresow¹ okazjê do prze¿ywania siebie jako sprawcy. 
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WCZESNA INTERWENCJA PSYCHOLOGICZNA
W ZESPOLE RETTA

Zespó³ Retta (RS) jest postêpuj¹cym schorzeniem neurologicznym o pod³o¿u gene-
tycznym, charakteryzuj¹cym siê powa¿nymi zaburzeniami w zakresie funkcjonowa-
nia poznawczego i ruchowego (Ker, Engerström 2001). Dziedziczony jest w sposób do-
minuj¹cy sprzê¿ony z p³ci¹. Od paŸdziernika 1999 r. wiadomo, ¿e mutacje genu
MECP2 mog¹ byæ odpowiedzialne za wystêpowanie zespo³u Retta. Gen ten jest zloka-
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lizowany na chromosomie X, ta lokalizacja wp³ywa na odmienny przebieg choroby
w zale¿noœci od p³ci. Ch³opcy umieraj¹ ju¿ w trakcie ¿ycia p³odowego lub wkrótce po
urodzeniu. Dziewczynki ¿yj¹ d³ugo, dysponuj¹c obydwoma chromosomami X (Midro
2000)

Podczas pierwszego roku ¿ycia dziewczêta z zespo³em Retta mog¹ rozwin¹æ umie-
jêtnoœæ pos³ugiwania pojedynczymi s³owami, niektóre z nich zaczynaj¹ chodziæ. Jed-
nak miedzy 6. a 18. miesi¹cem ¿ycia rozwój ulega spowolnieniu lub zahamowaniu.
Ten okres stagnacji poprzedza regresjê rozwoju wystêpuj¹c¹ pomiêdzy 1. a 4. rokiem
¿ycia (Hagberg 1993). Nastêpuje wówczas utrata zdolnoœci pos³ugiwania siê mow¹,
komunikowania siê, celowego u¿ywania r¹k. Uwidacznia siê regresja w rozwoju mo-
torycznym (Engerström 1992).

Model rozwoju choroby

Obecnie naukowcy wyró¿niaj¹ 4 etapowy model rozwoju choroby (Bentkowski, Tyl-
ki-Szymañska 1997).

Stadium pierwsze – to okres wczeœnie zapocz¹tkowanego zahamowania rozwoju
wystêpuj¹cy miêdzy 5., 6. a 18. miesi¹cem ¿ycia. Charakterystyczne objawy wystêpu-
j¹ce na tym etapie rozwoju to:

zahamowanie przyrostu obwodu g³owy i wzrastania,
wystêpowanie stereotypii ruchowych, takich jak zaciskanie r¹k, wk³adanie ich do
ust,
niskie napiêcie miêœniowe,
opóŸnienie rozwoju psychoruchowego.
W okresie tym mo¿liwe jest nabywanie dodatkowych umiejêtnoœci, jednak zawsze

z opóŸnieniem. 
Stadium drugie wystêpuje zwykle miêdzy 1. a 2., 3. rokiem ¿ycia. Charakteryzuje

siê nag³ym regresem nabytych umiejêtnoœci. Pogorszenie siê funkcjonowania nastêpu-
je w zakresie:

kontaktu emocjonalnego,
zdolnoœci celowego u¿ywania r¹k,
zdolnoœci mówienia.
Pojawia siê nadpobudliwoœæ i autoagresja, wystêpuj¹ stereotypie w zakresie r¹k (œci-

skanie, zacieranie, klaskanie). Mo¿e pojawiæ siê padaczka.
Stadium trzecie wystêpuje miêdzy 2. a 10. rokiem ¿ycia. Charakterystyczne cechy

tego stadium to:
spastycznoœæ,
skolioza,
apraksja,
chód na szerokiej podstawie.
Wspomniane stadium rozpoczyna siê odzyskiwaniem niektórych indywidualnych

umiejêtnoœci, choæ dzieci funkcjonuj¹ ju¿ jako osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektu-
aln¹. Pojawia siê kontakt z dzieckiem, ze zmniejszeniem cech autystycznych. Istnieje
tak¿e mo¿liwoœæ nawi¹zania kontaktu emocjonalnego z dzieckiem. Pewne postêpy
mog¹ dotyczyæ nawet zakresu motoryki du¿ej. Proces tej czêœciowej poprawy zaczy-
na siê oko³o 3., 4. roku ¿ycia i mo¿e trwaæ wiele lat. Etap ten okreœla siê jako rzekomo
stacjonarny. W zakresie zdolnoœci komunikacyjnych nie stwierdza siê regresu, nie do-
tyczy to jednak funkcji neuromotorycznych, które u wiêkszoœci dziewcz¹t pogarszaj¹
siê bardzo powoli, ale stale.
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Stadium czwarte nastêpuje oko³o 10. roku ¿ycia. Cechuje je:
narastanie spastycznoœci,
zmniejszenie stereotypii,
pog³êbienie skoliozy,
zanikanie miêœni,
zmniejszenie ruchliwoœci do unieruchomienia w³¹cznie,
mo¿liwa poprawa kontaktu wzrokowego, jednak bez efektów w mowie czynnej
i biernej.
Regres w zakresie poruszania siê prowadzi u dziewcz¹t, które wczeœniej opanowa-

³y chodzenie, do pe³nego uzale¿nienia siê od wózka inwalidzkiego.

Wczesna interwencja w Zespole Retta

Termin „wczesna interwencja” w wê¿szym znaczeniu definiowany jest jako zorga-
nizowany system wielospecjalistycznej, realizowanej w zespole, opieki nad ma³ymi
dzieæmi, wykazuj¹cymi powa¿ne zaburzenia w rozwoju. Obejmuje wczesn¹ diagnozê,
terapiê dziecka oraz wsparcie dla rodziców. Celem takiej opieki jest zwiêkszanie mo¿-
liwoœci rozwojowych dziecka, eliminowanie zaburzeñ oraz zapobieganie wtórnym na-
stêpstwom dysfunkcji rozwojowych (Kaczmarek 1994). J. Shonkoff i D. Phillips (za
Kmita, Kaczmarek 2004, s. 11) w znaczeniu szerszym odnosz¹ to pojêcie do wszelkich
form pomocy zwi¹zanych z diagnoz¹ i terapi¹ zaburzeñ wystêpuj¹cych u najm³od-
szych dzieci, a nie wy³¹cznie zaburzeñ czy dysfunkcji rozwojowych.

Diagnoza w Zespole Retta jest formu³owana od niedawna i do tej pory zdarzaj¹ siê
przypadki mylenia z autyzmem czy mózgowym pora¿eniem dzieciêcym.

Obraz kliniczny tego schorzenia po raz pierwszy zosta³ opisany przez dr Retta
w Wiedniu w 1966 r. Artyku³ ukaza³ siê w jêzyku niemieckimi i prawdopodobnie dla-
tego nie zosta³ dostrze¿ony przez ogó³ lekarzy. Formalnie Zespó³ Retta nie by³ rozpo-
znawany do 1983 r. Dopiero wówczas termin ten pojawi³ siê w literaturze medycznej,
dziêki obserwacjom prof. Hagberga ze Szwecj (Hagberg 2000; Midro 2003).

Zespó³ Retta jest doœæ ma³o znanym zespo³em w œrodowisku polskiej s³u¿by zdro-
wia. Dziêki utworzeniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespo-
³em Retta i organizowaniu sympozjów, podczas których prezentowana jest wiedza na
temat tego schorzenia, wielu polskich neurologów dzieciêcych, a tak¿e genetyków ma
okazjê zapoznaæ siê z t¹ problematyk¹ (Midro 2003).

We wczesnym rozpoznaniu Zespo³u Retta istotn¹ rolê pe³ni pediatra. Wa¿na jest
tu szczegó³owa ocena rozwoju fizycznego, psychoruchowego i emocjonalnego dziec-
ka oraz wczesne skierowanie dziecka z podejrzeniem tego zaburzenia do wielospe-
cjalistycznego zespo³u diagnozuj¹cego, by jak najszybciej wdro¿yæ terapiê o charak-
terze interdyscyplinarnym (Mazur 2000, por. te¿ Ró¿alska, Wczesany rozwój w RS
i znaczenie diagnozy na http://akson.org). Rozwój w okresie niemowlêcym i wczesne-
go dzieciñstwa jest bardzo ró¿ny u dziewczynek z Zespo³em Retta. U jednych pierw-
sze objawy pojawiaj¹ siê ju¿ w pierwszych miesi¹cach ¿ycia, u innych – po kilkuna-
stu miesi¹cach. Niekiedy wszystkie objawy mo¿na zaobserwowaæ dopiero w czwar-
tym roku ¿ycia. Niektóre dziewczynki przed trzecim rokiem ¿ycia przechodz¹ fazê
pojawienia siê cech autystycznych i diagnozowane s¹ jako dzieci autystyczne, inne
w obrazie klinicznym maj¹ wiele objawów dzieciêcego pora¿enia mózgowego i tak
te¿ s¹ diagnozowane. 

Wczesna terapia to kompleksowa rehabilitacja uwzglêdniaj¹ca wszystkie sfery roz-
wojowe dziecka. Zasadniczym problemem w zakresie wczesnego usprawniania
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dziewczynki z Zespo³em Retta jest usprawnianie ruchowe. Przy znajomoœci choroby
specjaliœci mog¹ opracowaæ odpowiedni program rehabilitacji ruchowej, a tak¿e
uwra¿liwiæ rodziców na koniecznoœæ badañ kontrolnych krêgos³upa. Istotne jest kory-
gowanie ka¿dej pozycji dziewczynki. Rehabilitacja ruchowa powinna byæ wprowa-
dzona tak wczeœnie, jak to mo¿liwe. 

Rozwój w zakresie sfery poznawczej jest powa¿nie zaburzony. Dziewczynki z RS
maj¹ powa¿ne niedobory w zakresie integracji sensorycznej. Wed³ug V. Maas (1998, s.
25), integracja sensoryczna jest organizacj¹ informacji odbieranych przez nasze cia³o
do celowego wykorzystania.

Dziewczynki z RS przez wiêksz¹ czêœæ czasu wykonuj¹ ruchy stereotypowe, celowe
dzia³anie utrudnia apraksja. Dziewczynki czêsto nie maj¹ mo¿liwoœci zbadania
przedmiotu poprzez zabawê nim. Zdaniem B. Lindberg (1999), sprawiaj¹ one wra¿e-
nie, ¿e wiedz¹, co chc¹ zrobiæ, ale nie wiedz¹ jak. Poznawanie czêsto odbywa siê za
pomoc¹ tylko jednego kana³u sensorycznego. Wykorzystywanie dwóch lub kilku
zmys³ów w tym samym czasie powinno byæ celem dzia³añ terapeutycznych. W wielu
przypadkach terapeuci i rodzice udaremniaj¹ dzia³anie dziecka poprzez danie mu
zbyt ma³ej iloœci czasu. Terapeuci i rodzice musz¹ byæ œwiadomi, ¿e u dziewcz¹t z Ze-
spo³em Retta wystêpuj¹ specyficzne problemy z uczeniem siê, które s¹ spowodowane
stereotypowymi ruchami r¹k, apraksj¹ i wyd³u¿onym czasem reakcji. Natomiast pod-
stawê terapii mo¿e stanowiæ ukierunkowana zabawa. Szczególnie po¿ytecznymi mo-
g¹ w pracy terapeutycznej okazaæ siê metody „Integracji sensorycznej” oraz Metoda
Affolter tzw. psychopedagogika d³oni (Affolter 1997; por. Mass 1998).

Istotn¹ rolê w zakresie rozwoju sfery poznawczej pe³ni motywacja dziewczynki z RS
(dbanie o pozytywne emocje). Jej zainteresowania mo¿na poszerzaæ poprzez czytanie,
kontakt z obrazkami, muzyk¹. Dziewczynki reaguj¹ póŸno, niekonwecjonalnie (mo¿e
siê wydawaæ, ¿e nie s¹ zainteresowane przedstawianymi treœciami), ale wykazuj¹ za-
interesowanie we w³aœciwy sobie sposób. 

W zakresie rozwoju spo³ecznego dziewczynka z RS ma du¿e problemy z komuniko-
waniem siê z otoczeniem.

Z badañ R. Mount, R. Hastings, S. Reilly, H. Cass, T. Charaman (2003), które objê-
³y 143 osoby z Zespo³em Retta do 18. roku ¿ycia, wynika, ¿e dziewczêta z RS pre-
zentuj¹ wiêcej zachowañ o charakterze autystycznym (autistic relating) i zachowañ
antyspo³ecznych w porównaniu z grup¹ kontroln¹, któr¹ stanowi³y osoby g³êbiej
upoœledzone.

Wiêkszoœæ dziewcz¹t z RS nie pos³uguje siê mow¹. Badania Tamsy–Little i Hold-
grafer (1996) dowodz¹, ¿e spoœród 17 dziewczynek z Zespo³em Retta od urodzenia
do 24. roku ¿ycia ¿adna nie pos³ugiwa³a siê wiêcej ni¿ jednym s³owem, a u wiêkszo-
œci z nich stwierdzono pocz¹tek regresu w zakresie pos³ugiwania siê mow¹. Dlatego
istotn¹ rolê podczas porozumiewania siê pe³ni¹ gesty, mimika czy tzw. wpatrywanie
siê – wskazywanie rzeczy spojrzeniem. B. Lindberg (1999) podkreœla, ¿e komunikacja
jest interakcj¹. Jeœli wiadomoœæ ma zostaæ odebrana, to s³uchacz musi byæ uwa¿ny. Je-
œli dziecko nada³o jakiœ komunikat, to osoby zajmuj¹ce siê nim powinny go zinterpre-
towaæ. Jeœli dziecko chce przezwyciê¿yæ stereotypowe gesty, to prawdopodobnie chce
coœ przekazaæ. Komunikacja jest mo¿liwa dziêki wprowadzaniu alternatywnych,
choæby najprostszych form komunikowania, np. obrazków, piktogramów czy syste-
mu „tak-nie”.

Obszarem, który powinien byæ objêty szczególn¹ trosk¹ podczas wczesnego
usprawniania jest samoobs³uga. Rol¹ psychologa i innych specjalistów jest uwra¿li-
wianie rodziców, aby pozwalali dziecku byæ osob¹ jak najbardziej samodzieln¹ i na-
gradzali jego ka¿dy przejaw aktywnoœci.

BO¯ENA SIDOR
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Szczegó³owe cele terapeutyczne osi¹ga siê poprzez usprawnianie dziecka w zakre-
sie rehabilitacji ruchowej, opieki ortopedycznej, terapii zajêciowej, terapii mowy, nau-
ki niewerbalnego komunikowania siê, muzykoterapii, hydroterapii czy hipoterapii.

Wczesna interwencja nie powinna pomijaæ rodziców dziecka. Form¹ wspierania ro-
dziców jest rzetelne informowanie ich o rozpoznaniu Zespo³u Retta. Zdaniem K. Hun-
ter (1999), w przekazywaniu diagnozy istotne jest:

s³uchanie obaw rodziców;
rzetelnoœæ i uczciwoœæ w przekazywaniu informacji, lecz tak¿e niezabieranie rodzi-
com nadziei co do leczenia; rodzice mog¹ nie przyjmowaæ rozpoznania, mo¿e to byæ
przejawem potrzeby czasu na przyjêcie faktu posiadania dziecka z tak powa¿nym
obci¹¿eniem;
zaufanie co do wiedzy rodziców, poznawanie ich opinii, zainteresowanie ich uczu-
ciami i skierowanie ich, jeœli to mo¿liwe, do grupy wsparcia;
dostarczenie rodzicom jak najwiêkszej liczby nowych materia³ów (starsza literatura
jest zwykle pesymistyczna);
skontaktowanie rodziców z innymi rodzicami dziewczynek z RS; mog¹ jeszcze nie byæ
gotowi aktywnie w³¹czyæ siê w dzia³anie grupy, ale bêd¹ mieli poczucie, ¿e nie s¹ sami.
Proponuj¹c rodzicom prowadzenie æwiczeñ z dzieckiem, nie wystarczy jedynie in-

struowanie, jak maj¹ z nim postêpowaæ. W procesie terapeutycznym zwraca siê coraz
wiêksz¹ uwagê na jakoœæ kontaktów pomiêdzy matk¹ a dzieckiem oraz innymi cz³on-
kami rodziny. Czêsto dobry kontakt matki z dzieckiem jest g³ównym wyznacznikiem
sukcesów odnoszonych przez dziecko.

Zakoñczenie 

Z psychologicznego punktu widzenia, korzystny dla dziecka bêdzie tylko taki rodzaj tera-
pii, który nie zaburzy jego relacji z rodzicami. M. Kastory-Bronowska i Z. Paku³a (2004) pod-
kreœlaj¹, ¿e nie wystarcza tylko edukowanie rodziców, jak maj¹ postêpowaæ z dzieckiem. Na-
le¿y liczyæ siê z wystêpowaniem ró¿norodnych problemów i potrzeb¹ udzielania im wspar-
cia. Trzeba pamiêtaæ, ¿e emocje pojawiaj¹ce siê w prze¿yciach rodziców s¹ prawdziwe i ade-
kwatne do sytuacji. Chc¹c pomóc zarówno rodzicom, jak i dziecku, warto zdawaæ sobie spra-
wê, ¿e na pewnym etapie emocje s¹ potrzebne i nie nale¿y ich t³umiæ. Pe³ni¹ one rolê ochron-
n¹, nie dopuszczaj¹c do konfrontacji ze zbyt bolesn¹ rzeczywistoœci¹. Bardzo wa¿na jest tu
rola lekarza, psychologa czy fizjoterapeuty. Jednak nadrzêdn¹ zasad¹ jest respektowanie go-
towoœci rodziców do podjêcia danej formy kontaktu z dzieckiem (Kmita 2000).

Istotne jest przygotowanie rodziców do przyjêcia choroby jako stale siê rozwijaj¹cej,
w wielu wypadkach koñcz¹cej siê œmierci¹ dziecka w okresie dorastania. 

Wiele informacji dotycz¹cych aspektów edukacyjnych, usprawniania komunikacji
czy choæby opieki (np. karmienia) nad dziewczynkami z Zespolem Retta mo¿na zna-
leŸæ na stronach internetowych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom
z Zespo³em Retta http://www.rettsyndrom.gd.pl oraz stworzonego pod patronatem
Ministerstwa Zdrowia serwisu htpp://akson.org. Warta polecenia jest tak¿e anglojê-
zyczna publikacja autorstwa Kathy Hunter która szczegó³owo omawia problemy opie-
ki i terapii dziewczynek z Zespo³em Retta. 
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DOROTA GURTAT

KLASY INTEGRACYJNE W ZESPOLE SZKÓ£ PUBLICZNYCH 
NR 2 W KOBY£CE 

Integracja – s³owo, które znaczeniowo i treœciowo funkcjonuje w polityce, spo³e-
czeñstwie i pedagogice. Okreœlenie to s³yszymy niemal ka¿dego dnia w ró¿nych
dziedzinach i prawie na wszystkich p³aszczyznach naszego ¿ycia. Integracja jest jed-

DOROTA GURTAT
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nym z najwa¿niejszych wyzwañ wspó³czesnej szko³y i cywilizacji. Umo¿liwia dzie-
ciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych naukê w szko³ach masowych wraz ze
swoimi pe³nosprawnymi rówieœnikami. Niesie ze sob¹ nadziejê na lepsze jutro.
Wzbogaca i uczy tolerancji. W etymologicznym ujêciu termin „integracja” definiuje
siê jako „zespolenie, scalanie, tworzenie ca³oœci, ³¹czenie siê jakiœ osób, grup, insty-
tucji itp.” (Dunaj 1998, s. 324).

W znaczeniu spo³eczno-pedagogicznym integracja jest czêsto rozumiana jako
„umiejêtnoœæ harmonijnego wspó³¿ycia i wspó³dzia³ania osób niepe³nosprawnych
z pe³nosprawnymi we wszystkich przejawach ¿ycia spo³ecznego – w szkole, w do-
mu, w pracy i czasie wolnym” (Kopaliñski 1991). W³adys³aw Dykcik (2001, s. 370)
stwierdza, i¿ „celem integracji jako ruchu i procesu spo³ecznego oraz edukacyjnego
zarazem jest przeciwdzia³anie tendencjom segregacyjnym, izolacyjnym, nieakcepto-
wania, stygmatyzacji, nietolerancji i dyskryminacji osób upoœledzonych jako zjawisk
spo³ecznych, które nie mieszcz¹ siê w nowoczesnej kulturze humanistycznej. Kszta³-
towanie pozytywnych wiêzi emocjonalno-spo³ecznych pomiêdzy ludŸmi o ró¿nym
poziomie sprawnoœci fizycznej, psychicznej i spo³ecznej, stwarza warunki do zaist-
nienia wspólnoty ideowej (systemów wartoœci i norm) oraz wspólnoty ich interesów
w rozwi¹zywaniu trudnych problemów ¿yciowych. Ich efektem ma byæ nowa ja-
koœæ, szerszy zakres i zwiêkszona czêstotliwoœæ wzajemnych kontaktów na poziomie
nie tylko struktur formalnych, ale tak¿e nieformalnych.” Integracja pomaga wszyst-
kim uczniom rozwijaæ spo³eczne zachowania, jak i zawodowe umiejêtnoœci, które s¹
potrzebne w codziennym obcowaniu z drugim cz³owiekiem.

Miejscem, gdzie dokonuje siê ten skomplikowany i trudny proces, jest szko³a.
Wymaga ona m¹drej i odpowiedzialnej integracji opartej na podmiotowym trakto-
waniu ka¿dego ucznia, dostrzeganiu jego indywidualnych potrzeb i mo¿liwoœci.
O tym, jak dzia³aj¹ i w jakim tempie rozwijaj¹ siê placówki integracyjne, mo¿emy
dowiedzieæ siê nie tylko z publikacji naukowych, ale te¿ z telewizji i reporta¿y.
O integracji napisano ju¿ wiele. Pedagodzy specjalni przeœcigaj¹ siê w formu³owa-
niu nowych „za” i „przeciw” integracji. Wieloœæ publikacji, konferencji na temat
owego zagadnienia, œwiadczy o zainteresowaniu, potrzebie i nies³abn¹cej popular-
noœci tematu.

Wczeœniejsza znajomoœæ uczniów pe³nosprawnych i niepe³nosprawnych szko³y,
wspólne wyjazdy na kolonie letnie, nieodparta ciekawoœæ i teoretyczne podstawy
znajomoœci omawianego zagadnienia przyczyni³y siê do próby odpowiedzenia prze-
ze mnie na pytanie: Jak w praktyce funkcjonuje integracja w placówce, w której pra-
cujê?

Obserwacja zajêæ z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Zespole
Szkó³ Publicznych Nr 2 w Koby³ce pozwoli³a mi na zapoznanie siê z organizacj¹ pra-
cy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej tej szko³y, tym samym na lepsze,
g³êbsze poznanie dzieci, ich zainteresowañ i mo¿liwoœci. Postaram siê wiêc ukazaæ
sposoby i metody pracy z dzieæmi niepe³nosprawnymi stosowane we wspomnianej
przeze mnie placówce.

W ZSP Nr 2 w Koby³ce funkcjonuj¹ dwie klasy integracyjne (Va oraz IIa). Pierw-
szy oddzia³ integracyjny powsta³ w 1997 r. (obecnie absolwenci s¹ uczniami gimna-
zjum tej¿e placówki). Liczy³ on wtedy 15 osób, w tym 4 dzieci niepe³nosprawnych
(dwóch uczniów z chorobami przewlek³ymi i uwarunkowaniami genetycznymi – ze-
spó³ Downa oraz dwóch uczniów upoœledzonych w stopniu umiarkowanym).

Obecnie w klasie IIa jest trzech uczniów z orzeczeniami z poradni psychologicz-
no-pedagogicznej. Jedno dziecko jest upoœledzone w stopniu lekkim. U pozosta³ej
dwójki stwierdzono parcjalne deficyty.
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Klasa Va liczy obecnie 18 uczniów, w tym dwóch ch³opców objêtych indywidu-
alnym programem nauczania. W zespole tym jeden ch³opiec jest upoœledzony
w stopniu umiarkowanym (zespó³ Downa), jeden w stopniu lekkim (z podejrze-
niem autyzmu). W zbiorowoœci tej jest równie¿ ch³opiec z niedowidzeniem i uczeñ
z ADHD. Pozosta³e dzieci prezentuj¹ zró¿nicowany poziom zdolnoœci intelektual-
nych. Tworz¹c program dydaktyczny nale¿y zatem zastanowiæ siê nad ide¹, jaka
jest jego podstaw¹. W centrum myœli o konstrukcji programu znajduje siê rozwój
dziecka, jego mo¿liwoœci i potrzeby. Oddzia³ywanie pedagogów wspomagaj¹cych,
terapeutów, psychologów, logopedy oraz innych osób pracuj¹cych w ZSP w Koby³-
ce ma na celu zapewnienie uczniom pe³nego rozwoju sfery umys³owej, psychicz-
nej i fizycznej.

Naczelnym celem poznawczym i wychowawczym szko³y jest okreœlenie sposo-
bów, które wyzwol¹ w dzieciach empatiê, bezinteresownoœæ, ¿yczliwoœæ, serdecz-
noœæ, otwartoœæ i jednoczeœnie wykszta³c¹ si³ê, umo¿liwiaj¹c¹ samodzielne kierowa-
nie swoim ¿yciem (spokojnie, konsekwentnie i z godnoœci¹.)

W ZSP Nr 2 w Koby³ce stosowane s¹ nastêpuj¹ce formy i metody pracy z dziec-
kiem niepe³nosprawnym: elementy metody kinezjologii edukacyjnej – Paula Denni-
sona; arteterapia; dogoterapia; teoria integracji sensorycznej – Jean Ayres czy ele-
menty ruchu rozwijaj¹cego – Weroniki Sherborne. Placówka oferuje tak¿e ró¿ne ro-
dzaje zajêæ terapeutyczno-rewalidacyjnych z zakresu psychoterapii, muzykoterapii,
hydroterapii, reedukacji czy zajêæ logopedycznych. Wiêkszoœæ z nich prowadzona
jest na terenie szko³y. Niektóre zajêcia, np. æwiczenia z ruchu rozwijaj¹cego czy hy-
droterapii prowadzone s¹ w miejscach specjalnie do tego przygotowanych. 

W ZSP Nr 2 w Koby³ce uczy siê kilku uczniów niepe³nosprawnych. Obecna ju¿ od
blisko 8 lat w tej szkole idea integracji wci¹¿ rodzi wiele kontrowersji i obaw. Budzi
wiele pytañ o sens tej formy kszta³cenia i to zarówno ze strony pracuj¹cych tam pe-
dagogów, jak i rodziców niektórych uczniów naszej szko³y. O ile integracja spo³ecz-
na jest powszechnie akceptowana, o tyle idea integracji poznawczej przyjmowana
jest ci¹gle jeszcze z daleko posuniêt¹ rezerw¹. Funkcjonowanie klas integracyjnych
wymaga codziennego zmagania siê z cierpieniem, wyrzeczeniami, barierami archi-
tektonicznymi i œwiatopogl¹dowymi. Praca w klasie integracyjnej to miejsce, gdzie
s¹ ³zy szczêœcia i rozpaczy; nadzieja i rozczarowanie. To codzienna walka o godnoœæ
cz³owieka niepe³nosprawnego. Tym wszystkim, którzy w¹tpi¹ w sens nauczania in-
tegracyjnego, pragnê przytoczyæ wypowiedŸ matki dziecka naszej szko³y na temat
integracji.

„Integracja to nie tylko nauka, ale przede wszystkim przebywanie ze sob¹. To bra-
nie przyk³adu ze swoich rówieœników, ich naœladowanie, a przez to szybsze uczenie
siê nowych zachowañ. To oswajanie siê z »innoœci¹« drugiego cz³owieka. Poprzez
uczêszczanie do tej szko³y syn nabra³ pewnoœci siebie, zdoby³ przyjació³. Pedagog
specjalny wie, jak postêpowaæ z synem, dziêki temu treœci s¹ dostosowane do mo¿-
liwoœci intelektualnych i rozwojowych dziecka”. 
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KONKURS GAZETEK PLACÓWEK
SZKOLNICTWA SPECJALNEGO „NASZA GAZETKA”

W roku szkolnym 2003/2004 Zespó³ Szkó³ nr 7 z Rybnika, Kolegium Nauczyciel-
skie Pedagogiki Specjalnej z Gliwic oraz Gazeta Rybnicka zorganizowa³y I Woje-
wódzki Konkurs Gazetek Placówek Szkolnictwa Specjalnego. Wœród jego naczel-
nych celów znajdujemy: popularyzacjê mo¿liwoœci dzieci i m³odzie¿y niepe³no-
sprawnej, dostarczenie satysfakcji uczniom/wychowankom niepe³nosprawnym re-
daguj¹cym gazetki, popularyzacjê czasopiœmiennictwa dzieci i m³odzie¿y niepe³-
nosprawnej jako elementu procesu rewalidacji oraz kszta³cenia w placówkach
szkolnictwa specjalnego, popularyzacjê czasopism jako warsztatu umo¿liwiaj¹cego
rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej,
a tak¿e doskonalenie stylu i formy gazetek wydawanych przez placówki szkolnic-
twa specjalnego.

W czêœci konkursowej zaprezentowano 24 gazetki z terenu województwa œl¹-
skiego, na czêœæ pozakonkursow¹ wp³ynê³o 40 zg³oszeñ z najodleglejszych krañ-
ców Polski. Jury w trakcie oceny kierowa³o siê nastêpuj¹cymi kryteriami: walory
dydaktyczno-wychowawcze, wk³ad w³asny dzieci i m³odzie¿y w redagowanie ga-
zetek, atrakcyjnoœæ czytelnicza, komunikatywnoœæ, sprawnoœæ jêzykowa, szata gra-
ficzna, pomys³owoœæ, profesjonalizm formalny.

Komisja oceniaj¹ca gazetki redagowane w wiêkszoœci przez dzieci niepe³no-
sprawne intelektualnie, nie mia³a ³atwego zadania. Nale¿a³o bowiem w trakcie
oceny gazetek wzi¹æ tak¿e pod uwagê specyficzne mo¿liwoœci dzieci niepe³no-
sprawnych. 

Jury sk³adaj¹ce siê z nauczycieli i wychowawców Zespo³u Szkó³ nr 7 oraz przed-
stawiciela Gazety Rybnickiej przyzna³o nastêpuj¹ce nagrody: 

I miejsce – gazetce Nowinki z Internatu Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wycho-
wawczego przy Zespole Szkó³ nr 7 w Rybniku,
II miejsce – gazetce Kleks ze Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego
z Tychów, 
III miejsce – gazetce Kleks z Zespo³u Szkó³ Specjalnych nr 2 z Sosnowca. 
Jury przyzna³o tak¿e wyró¿nienia gazetkom: Szkolny Misz-Masz z Zespo³u

Szkó³ Specjalnych nr 5 z D¹browy Górniczej, Kram z Zespo³u Szkó³ Specjalnych
z ¯or, Kulfon z Zespo³u Szkó³ Specjalnych z Mys³owic. Specjalne wyró¿nienie za
wysokie walory graficzne otrzyma³a Nasza Gazetka ze Specjalnego Oœrodka Szkol-
no-Wychowawczego z Cieszyna. Jury przyzna³o tak¿e indywidualne wyró¿nienia
autorom tekstów oraz ilustracji prezentowanych w gazetkach. 

Spoœród gazetek spoza województwa œl¹skiego jury postanowi³o wyró¿niæ nastê-
puj¹ce redakcje: Uroczy Przedszkolaczek z Samorz¹dowego Przedszkola Specjal-
nego dla Dzieci Upoœledzonych Umys³owo w Krakowie, Czy wiesz...? z Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego dla G³uchych w Warszawie, Gazetka Szczêœliwego
Ucznia ze Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Gdyni, Okruszek ze
Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Suwa³kach, Miniaturka z Zespo-
³u Szkó³ i Placówek w Poznaniu w PSK Nr 4, Oska ze Specjalnego Oœrodka Szkol-
no-Wychowawczego nr 5 w Warszawie, Termit ze Specjalnego Oœrodka Szkolno-



SZKO£A SPECJALNA 3/2005228

KRZYSZTOF CHE£STOWSKI, ANNA JASZCZUK

Wychowawczego w Kalwarii Zebrzydowskiej, Widziade³ko z Zespo³u Szkó³ w So-
chaczewie. 

Jury doceniaj¹c pracê dzieci i ich opiekunów, zwróci³o szczególn¹ uwagê na na-
stêpuj¹ce fakty:
1. Pojawiaj¹ siê bardzo ciekawe cykle, np. Elementarz Œl¹ski, Eurok¹cik (Kulfon –

Mys³owice), Porady Pedagoga Szkolnego (Kleks – Tychy), ABC Dobrego Zacho-
wania (Szczêœliwa Siódemka – Rybnik) itp.

2. Bardzo ciekawie prezentuj¹ siê kolorowe gazetki, bardziej motywuj¹ce dzieci do
czytania (np. Nowinki – Rybnik, Nasza Gazetka – Cieszyn). Nie zawsze jest to
kolorowy druk, a np. rêcznie kolorowanie przez uczniów stron (np. Kulfon –
Mys³owice) czy te¿ wprost rêcznie sk³adane gazetki z prac dzieci, wycinków
z gazet itp. (Miniaturka – Poznañ)

3. Zdarzaj¹ siê bardzo ciekawe i profesjonalne formy dziennikarskie, np. relacja
z wycieczki szkolnej w formie fotoreporta¿u (Nasza Gazetka – Cieszyn).

4. Pojawiaj¹ siê gazetki wspó³tworzone przez rodziców, co zas³uguje na du¿e
uznanie (Uroczy Przedszkolaczek – Kraków).

5. W przewa¿aj¹cej czêœci  gazetek wystêpuje jasny i czytelny podzia³ tematyczne.
Nale¿a³oby jedynie zadbaæ o sta³e i wyraŸne logo rubryki (mog¹ przygotowaæ je
dzieci – np. w gazetce Nowiniki z Rybnika og³oszono konkurs na znaki graficz-
ne sta³ych rubryk).

6. Na podkreœlenie zas³uguje publikowanie w gazetkach du¿ej iloœci krzy¿ówek, re-
busów, tworzonych równie¿ przez dzieci co – podobnie jak konkursy – wp³ywa
motywuj¹co na podejmowanie wspólnego dialogu na ³amach gazetek. 
Na zakoñczenie konkursu odby³o siê uroczyste wrêczenie nagród w trakcie Fe-

stynu Szkolnego „Potrzebujemy siê nawzajem” zorganizowanego przez Zespó³
Szkó³ nr 7. Nagrodzone redakcje otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy, statuetki i na-
grody rzeczowe wrêczone przez honorowych goœci. Dzieci by³y bardzo zadowolo-
ne ze zdobytych nagród, natomiast ich opiekunowie z podziwem wypowiadali siê
na temat zorganizowanego konkursu: „Dziêkujemy za mo¿liwoœæ zaistnienia na
szerszym forum,  bowiem dotychczas nasza gazetka mog³a jedynie istnieæ na tere-
nie naszej szko³y”, „Brawo! Bardzo dobra organizacja, ciekawa forma festynu, cie-
p³e przyjêcie, sympatyczna atmosfera. Podziêkowania za sta³y kontakt i bie¿¹ce in-
formacje w trakcie trwania konkursu”. 

Wiêcej informacji na temat konkursu i jego kolejnych – ogólnopolskich edycji
2004/2005 oraz 2005/2006 – mo¿na znaleŸæ na stronach internetowych pod adre-
sem http://www.rybnik.pl/zsnr7/ w dziale AKTUALNOŒCI.

Z podanej strony mo¿na tak¿e pobraæ biuletyn stanowi¹cy swego rodzaju kompen-
dium wiedzy na temat tworzenia gazetek dla i z dzieæmi upoœledzonymi umys³owo.

Praca nad gazetk¹ „Nowinki” w Internacie SOSW w Rybniku w oczach
opiekunów redakcji

Od wrzeœnia 2002 r. w internacie Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego
w Rybniku wraz z Samorz¹dem Wychowanków wydajemy gazetkê „Nowinki” (na-
zwa ta po czêœci nawi¹zuje do lokalnego tygodnika – „Nowiny”). Sk³ad redakcyj-
ny stanowi sta³a grupa, jednak¿e do tworzenia materia³ów anga¿owani s¹ te¿ inni
wychowankowie.

Nasza gazetka posiada sta³e rubryki (znaki graficzne do nich przygotowane zo-
sta³y przez wychowanków w ramach og³oszonego wczeœniej konkursu): Witamy,
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czyli wstêp, Rybnik moje miasto, ¯yj zdrowo i kolorowo, Bli¿ej Europy, Savoir-vi-
vre, Zagadki i ³amig³ówki, Nasze rybki, Co s³ychaæ w internacie, Sport w interna-
cie, Moja historia, Nasze prace, Wywiady, Internat mój drugi dom, Œmiejmy siê ra-
zem, K¹cik sprawnych r¹k. Poruszamy te¿ tematykê zwi¹zan¹ m.in. z aktualnymi
œwiêtami, uroczystoœciami czy akcjami prowadzonymi w internacie itp.

Staramy siê anga¿owaæ wychowanków we wszystkie etapy pracy nad gazetk¹
(rozpoczynaliœmy od 90% wk³adu naszej pracy i 10% pracy wychowanków, obec-
ny rozk³ad 50% do 50% pragniemy zmieniæ z czasem na 20 do 80% na korzyœæ
uczniów). Od zbierania i tworzenia materia³ów (np. przeprowadzanie wywiadów,
wymyœlanie krzy¿ówek, opowiadañ i tekstów, rysunków do gazetki, pisanie spra-
wozdañ z imprez i uroczystoœci itp.) poprzez przepisywanie tekstów w pracowni
informatycznej przy u¿yciu edytora tekstu. Sk³adu komputerowego gazetki doko-
nujemy wraz z innymi wychowawcami internatu – niestety mo¿liwoœci i umiejêt-
noœci dzieci w tym zakresie s¹ zbyt ma³e. Pozostaje druk gazetki – czeœæ elemen-
tów jest kserowana (przewa¿nie tekst), czêœæ jest natomiast dodrukowywana
(przewa¿nie elementy kolorowe). Taka ³¹czona technika druku zwiêksza atrakcyj-
noœæ gazetki, przy niewielkim wzroœcie kosztów. Nastêpnie przechodzimy do
zszywania gazetki i jej sprzeda¿y. Pojedynczy egzemplarz to 16–18 stron w cenie 2
z³. Nak³ad wynosi oko³o 40 egzemplarzy. Dochody uzyskane ze sprzeda¿y gazetki
pozwalaj¹ na zakup kolorowego tonera do nastêpnego numeru gazetki.

Mo¿emy ju¿ pochwaliæ siê sukcesami w pracy nad nasz¹ gazetk¹. W roku szkol-
nym 2003/2004 zdobyliœmy II miejsce w lokalnym konkursie „Ma³e próby dzien-
nikarskie” (Rybnik – Niewiadom), I miejsce w Regionalnym Przegl¹dzie Gazetek
Szkolnych – Gostynin 2004, I miejsce w Konkursie Gazetek Szkolnych Okrêgu
„Rybnik – Rydu³towy – Wodzis³aw Œl¹ski” oraz I miejsce w I Wojewódzkim Kon-
kursie Gazetek Placówek Szkolnictwa Specjalnego „Nasza Gazetka”.

Poprzez pracê nad gazetk¹, jak i w ka¿dej czynnoœæ dziecka z upoœledzeniem
umys³owym, realizowany jest jeden z ogólnych celów kszta³c¹cych: maksymalne
rozwijanie mo¿liwoœci i umiejêtnoœci wychowanka. Stawiamy wiêc na zamieszcza-
nie w gazetce materia³ów wa¿nych z dydaktycznego i wychowawczego punktu wi-
dzenia, maj¹cych na celu wspieranie ogólnego procesu rozwojowego dziecka
z upoœledzeniem umys³owym. Na drugi plan schodz¹ tematy „donios³e” z dzien-
nikarskiego punktu widzenia. Nie rzecz w tym, ¿eby z nich rezygnowaæ. Nie ozna-
cza to równie¿ koniecznoœci przesadnego ich akcentowania. Chodzi bowiem o do-
bór tematyki adekwatny do niepe³nosprawnoœci naszych wychowanków, bliski ich
w³asnemu ¿yciu czy te¿ ¿yciu internatu, w którym mieszkaj¹. 

W realizacji celu kszta³c¹cego chodzi czasem o zwyk³e dowartoœciowanie wycho-
wanków: „bo ja jestem na tym zdjêciu w gazetce”, „bo ja napisa³em ten artyku³”,
„bo ja bêdê móg³ pokazaæ to mamie w domu”. £atwiej mobilizowaæ wychowanków
do pracy nad gazetk¹ w momencie, gdy czuj¹ i wiedz¹, ¿e ich praca jest docenio-
na, ¿e to co napisz¹ lub namaluj¹ zostanie wydrukowane. Bardzo wa¿ne jest tak¿e
budowanie porozumienia z czytelnikami poprzez ró¿nego rodzaju konkursy za-
chêcaj¹ce, m.in. do tworzenia gazetki (krzy¿ówki, rebusy, kolorowanki, pytania do
wywiadów, w³asne historie i opowiadania).

Naszej gazetce adresowanej do dziecka z upoœledzeniem umys³owym staramy
siê nadaæ charakter „obrazkowy”. Z jednej strony to wspó³czesny trend mog¹cy,
jak siê ocenia, czyniæ rzeczywistoœæ ubo¿sz¹. Z drugiej zaœ – w pracy z dzieæmi
upoœledzonymi umys³owo to koniecznoœæ. Sam tekst dla osób niepe³nosprawnych
intelektualnie jest zbyt du¿¹ abstrakcj¹. Dziêki wzbogaceniu s³owa pisanego ilu-
stracj¹ percepcja przebiega od obrazka czy fotografii do tekstu. Dlatego wa¿ne sta-

I WOJEWÓDZKI KONKURS GAZETEK PLACÓWEK SZKOLNICTWA SPECJALNEGO „NASZA GAZETKA”
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je siê skorelowanie tekstu z obrazem (pamiêtaj¹c o zachowaniu równowagi miêdzy
tymi sk³adnikami wypowiedzi). Poza tym w „Nowinkach” staramy siê u¿ywaæ
prac i rysunków autorstwa naszych wychowanków. Nie tylko zwiêksza to w ich
oczach donios³oœæ gazetki („to zrobi³em ja i to zosta³o wydrukowane”), ale tak¿e
staje siê ona mniej szablonowa (popularyzujemy prace dzieci).

Wa¿na jest te¿ pewna poprawnoœæ tekstów: ortograficzna, gramatyczna i styli-
styczna. O ile ta pierwsza i po czêœci druga nie podlega dyskusji – nie sposób „pu-
œciæ” tekstów nie poprawionych pod tym k¹tem –  o tyle problemy rodz¹ siê przy
poprawnoœci stylistycznej tekstów tworzonych przez dzieci z upoœledzeniem umy-
s³owym. Gdyby zastosowaæ do wypowiedzi stworzonych przez tych m³odych „re-
daktorów” zasady jêzyka polskiego, teksty te straci³yby sw¹ specyfikê i charakter,
szczeroœæ oraz spontanicznoœæ wypowiedzi. Czasem warto teksty nie do koñca sty-
listycznie dopracowane „puœciæ”, aby wychowankowie czuli, ¿e gazetka jest two-
rzona przez nich i dla nich. 

W zakresie zwiêkszania czytelnoœci naszej gazetki staramy siê, aby tekst by³
w wiêkszoœci wypadków du¿y, czytelny (w „Nowinkach” stosujemy krój czcionki
od rozmiaru 13 do 16). Naszym zdaniem nie nale¿y te¿ stosowaæ w gazetce
przedruków czy kserokopii z ksi¹¿ek szkolnych. WyraŸnie odstaj¹ one od reszty
tekstu i staj¹ siê z jednej strony czymœ zewnêtrznym dla dziecka („to kolejne zada-
nie z ksi¹¿ki”), z drugiej zaœ – przestaj¹ wygl¹daæ estetycznie.

Opieka nad zespo³em redakcyjnym wychowanków z upoœledzeniem umys³o-
wym stanowi du¿e wyzwanie oraz mobilizacjê do dzia³añ twórczych i kreatyw-
nych. Podstawowe trudnoœci, na jakie natrafiamy, wi¹¿¹ siê z utrzymaniem moty-
wacji na poziomie pozwalaj¹cymi systematycznie pracowaæ nad kolejnymi nume-
rami; pomys³owoœci¹ w³asn¹ wychowanków w doborze tematyki i materia³ów do
gazetki (pomys³y przewa¿nie podsuwamy dzieciom i m³odzie¿y sami); niskim
stopniem umiejêtnoœci jêzykowych dzieci (trudno temu zjawisku przeciwdzia³aæ
w trakcie redagowania gazetki, a z trudnoœciami w tym zakresie spotykamy siê na
ka¿dym poziomie konstruowania wypowiedzi) oraz niskim stopniem w zakresie
znajomoœci i operowania edytorami tekstu. K³opoty te wynikaj¹ m.in. z problema-
tyki towarzysz¹cej upoœledzeniu umys³owemu. Redagowanie gazetki mo¿e spe³-
niaæ rolê wspomagaj¹c¹ w ogólnym procesie kszta³c¹cym i rewalidacyjnym
w szkole specjalnej, motywuj¹c opiekunów gazetki do poszukiwania nowych spo-
sobów budowania porozumienia z dzieckiem z upoœledzeniem umys³owym.
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SOSW Grêbów

JUBILEUSZ SPECJALNEGO 
OŒRODKA SZKOLNO-
-WYCHOWAWCZEGO
W GRÊBOWIE

Rok 2005 niesie ze sob¹ jubileusz placówki
zas³u¿onej dla pedagogiki specjalnej i dla
m³odzie¿y z upoœledzeniem umys³owym,
któr¹ jest Specjalny Oœrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Grêbowie. Bêdzie to jubileusz za-
cny, bo placówka œwiêtuje swoje trzydzieste
pi¹te urodziny. Uroczystoœci zwykle nastraja-
j¹ do refleksji, do rozwa¿añ o tym, co by³o do-
bre, co utkwi³o na zawsze w pamiêci. Warto
wiêc myœl¹c o nowej wartoœci ¿ycia, pomy-
œleæ o up³ywaj¹cym czasie, o przemijaniu.

Oœrodek dla dzieci z upoœledzeniem umy-
s³owym mieœci siê w uroczym miejscu. Inter-
nat i szko³a usytuowane s¹ w sercu starego
parku. Pa³ac, bêd¹cy ongiœ w³asnoœci¹ boga-
tego ziemianina, mimo swoich dwustu lat,
tak jak przed wiekami, têtni ¿yciem. Na
wprost pa³acu, wœród zieleni usytuowana jest
szko³a, której budynek, tak¿e wiekowy, prze-
gl¹da siê w lustrze wody urokliwego stawu
pe³nego ryb i ptactwa.

Takie w³aœnie miejsce wybra³ w styczniu
1970 r. na placówkê oœwiatowo-wychowaw-
cz¹ ówczesny Kurator Oœwiaty w Rzeszowie
i oddelegowa³ do pracy starszego wizytatora
Ignacego Macha.

W po³owie stycznia przyby³a tu grupa 20
dzieci z terenów dawnego województwa
rzeszowskiego i od tego czasu zaczyna siê
historia Oœrodka. Pocz¹tki by³y bardzo
trudne. Budynek pa³acu zniszczony przez
poprzedniego u¿ytkownika – PGR w Grê-
bowie, sroga zima, brak podstawowych
sprzêtów, no i nieufnoœæ okolicznej ludnoœci
do nowych lokatorów pa³acu. Pierwszy dy-
rektor placówki, doœwiadczony pedagog
Mieczys³aw Hubert, z zapa³em przyst¹pi³

do pracy. Nadzieja, optymizm, chêæ pomo-
cy dzieciom czyni³y cuda. Ile radoœci da³y
podarowane przez Fabrykê Firanek w Sko-
paniu krzes³a, szafki i stoliki, ile¿ trzeba by-
³o starañ, by otrzymaæ tablice, które przesta-
³y s³u¿yæ innym szko³om. Placówka z dnia
na dzieñ zaczyna³a ¿yæ, funkcjonowaæ. By³a
domem i szko³¹ dla dzieci, miejscem pracy
dla sporej grupy ludzi.

Z roku na rok przybywa³o dzieci i nauczy-
cieli, a Oœrodek zyskiwa³ coraz wiêksze zro-
zumienie wœród spo³eczeñstwa. Przy Oœrod-
ku funkcjonowa³y dwie grupy harcerskie
„NS”, które prowadzi³a doœwiadczona in-
struktorka Helena W³odyka. Aktywnie dzia-
³a³ Samorz¹d Uczniowski, którym przez 25
lat opiekowa³a siê Maria Kopa³a. SKO prowa-
dzi³a blisko 30 lat Anna Ma³ysa, zaœ LOP
przez ca³y czas istnienia prowadzi Alicja Ku-
la. Przez 20 lat dzia³a³a Spó³dzielnia
Uczniowska „Rumcajs” pod patronatem Mi-
cha³a Molickiego i Marii Kopa³y.

Wraz z up³ywem czasu zmieni³o siê obli-
cze Oœrodka. Zmieniali siê dyrektorzy (M.
Hubert, E. O¿ga, I. Kwaœnik, E. Pliszka, S.
Jarosz, Z. Sudo³, B. Uchañski, I. Zaj¹c), ka-
dra, przychodzi³y i odchodzi³y dzieci.
W ci¹gu trzydziestu piêciu lat przez pla-
cówkê przewinê³o siê ponad 200 pracowni-
ków, a parkowe œcie¿ki z internatu do szko-
³y prowadzi³y ponad dwa tysi¹ce dzieci.

W tym czasie wiele siê zmieni³o, przesz³oœæ
wymiesza³a siê z teraŸniejszoœci¹, po to, by
dalej toczy³o siê ¿ycie.

Od piêciu lat Oœrodkiem kieruje Irena Za-
j¹c, nad prac¹ Internatu czuwa Ma³gorzata
Kmuk, a warsztaty szkolne prowadzi Ma³go-
rzata Nowak. Przy SOSW w Grêbowie funk-
cjonuje Zespó³ Szkó³ Specjalnych, w sk³ad
którego wchodz¹:

Szko³a Podstawowa Specjalna (V–VI),
Gimnazjum Specjalne (I–III),
Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna
(I–III) przygotowuj¹ca do pracy w zawo-
dzie kucharz ma³ej gastronomii i ogrodnik,
Szko³a Przysposabiaj¹ca do Pracy (I–II).

Z  K R A J U  I  Z E  Œ W I A T A
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Placówka obejmuje te¿ opiek¹ dydaktycz-
no-wychowawcz¹ podopiecznych Domu Po-
mocy Spo³ecznej w Mokrzyszowie.

Obecnie w SOSW mieszka i uczy siê 117
wychowanków. W szkole obowi¹zuje nau-
czanie przedmiotowe z zachowaniem mo¿li-
wie œcis³ej korelacji materia³u z ró¿nych
przedmiotów. Dla m³odzie¿y z upoœledze-
niem znacznym i umiarkowanym ze sprzê-
¿eniami funkcjonuj¹ w ramach gimnazjum
zespo³y terapeutyczno-edukacyjne.

Nauczyciele i wychowawcy samodzielnie
opracowuj¹ rozk³ady materia³u, wykorzy-
stuj¹c nowoczesne metody nauczania oraz
wychowania, dostosowuj¹c je do indywidu-
alnych potrzeb i mo¿liwoœci ka¿dego dziec-
ka. Rewalidacja uczniów wspierana jest ró¿-
nego rodzaju zajêciami z zakresu terapii pe-
dagogicznej, muzykoterapii, gimnastyki ko-
rekcyjnej, logopedii, arteterapii (wychowa-
nia przez sztukê) itp. W Oœrodku szczegól-
n¹ uwagê zwraca siê na rozwój fizyczny po-
przez rozwijanie zainteresowañ sporto-
wych. Corocznie uczniowie bior¹ udzia³
w ró¿nych olimpiadach, zawodach, mityn-
gach wojewódzkich i ogólnopolskich. Opie-
kunowie Szkolnego Klubu Sportowego Zo-
fia Bia³as i Zbigniew Wo³oszyn, w swojej
wieloletniej pracy dochowali siê olimpijczy-
ków w ró¿nych dyscyplinach sportowych:
Aneta Wójcik zdoby³a w 2000 r. trzy z³ote
medale w p³ywaniu na Olimpiadzie Specjal-
nej w Holandii, zespó³ uczniów zaj¹³ II miej-
sce w 2002 r. w tenisie sto³owym na Ogólno-
polskiej Olimpiadzie w Warszawie, Piotr
Kaczmarski zaj¹³ w paŸdzierniku 2004 r. II
miejsce w Ogólnopolskich Biegach Prze³ajo-
wych, a Magda Lis w listopadzie 2004 r. za-
jê³a I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Te-
nisa Sto³owego. To tylko niektóre sukcesy
z ostatnich lat. Nasi wychowankowie za-
wsze wracaj¹ z medalami, pucharami i cen-
nymi nagrodami.

Sukcesami mog¹ siê tak¿e poszczyciæ
m³odzi plastycy, którzy – wraz z opieku-
nem Czes³awem Pi³atem – brali udzia³ m.in.
w Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa
Plenerowego w Zamoœciu. Prace plastyczne
nasi wychowankowie prezentuj¹ na wysta-
wach w Woj. Domu Kultury w Tarnobrze-
gu, Nowej Dêbie i innych, prowadz¹ aukcje

swoich prac, dekoruj¹ pomieszczenia szko-
³y i internatu.

W pamiêci wychowanków i pracowników
pozostaje sukces uczniów ucz¹cych siê zawo-
du kucharz ma³ej gastronomii, którzy wraz
z opiekunk¹ Monik¹ Szwed zajêli dwukrot-
nie II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Kulinarnym w Olsztynie.

Szeroko zakrojony proces rewalidacji
prowadzony w szkole, kontynuowany
jest w internacie. Internat posiada bardzo
bogate tradycje i bardzo dobre warunki
lokalowe. Pa³ac, mimo ¿e jest budynkiem
zabytkowym, posiada nowoczesne wypo-
sa¿enie, ogrzewany jest gazem, a w gru-
dniu 2004 r. oddano nowy blok ¿ywienio-
wy i sanitarny, tj. nowoczeœnie urz¹dzon¹
kuchniê, sto³ówkê i zaplecze.

Odesz³o to, co by³o stare, to co s³u¿y³o
przez dziesi¹tki lat. Zostanie jednak w pamiê-
ci stara kaflowa kuchnia, skrzypi¹ce schody,
olbrzymia szufelka i stara wêglarka, wspa-
nia³e kucharki Zosia Janeczko, Hela Skrzy-
pacz, Celina Niemiec i ich smaczne obiady.
Na zawsze te¿ odszed³ pan Rysiek Warcho³ –
ogrodnik, który przez wiele lat zaopatrywa³
kuchniê w zdrow¹ ¿ywnoœæ – warzywa
i owoce wyprodukowane w szklarniach
Oœrodka.

Chocia¿ w historii Oœrodka by³y chwile
smutne, przykre dla wychowanków i pra-
cowników, to by³o ich ma³o. Ciê¿ko by³o, gdy
przysz³o ¿egnaæ siê na zawsze z wychowan-
kami i wychowawcami: Cz. Kozik, M. Molic-
kim, E. Pliszk¹, M. Ku³ag¹, W. Janu-
szczakiem. Œwie¿o w pamiêci pozostaje nag³e
odejœcie tego ostatniego nauczyciela. Mia³
niespe³na 55 lat, przez 32 lata pracowa³
w SOSW w Grêbowie, by³ serdecznym przy-
jacielem dzieci, wspania³ym pedagogiem, ko-
leg¹. Czeœæ pamiêci ich wszystkich!

Poniewa¿ 35 lat to wspania³y jubileusz, na-
le¿y wiêc pisaæ o czynach dobrych, po¿ytecz-
nych, gdy¿ powinny byæ one zapisane
i utrwalone.

Ka¿dy dyrektor kieruj¹cy Oœrodkiem stara³
siê wnieœæ coœ trwa³ego, coœ co podnios³oby
standard placówki oraz umili³o pobyt i nau-
kê dzieciom. A to za³o¿ono sad jab³oniowy
i œliwowy, zarybiono staw, wyremontowano
pa³ac, wymieniono sprzêt w sypialniach i kla-
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sach, urz¹dzono pracowniê komputerow¹,
nowe klasopracownie czy wreszcie wymie-
niono ogrzewanie itd.

Lista ta jest znacznie d³u¿sza. Nauczyciele
znaj¹ swoj¹ misjê, poznaj¹ dobrze dziecko,
warunki jego ¿ycia. Organizuj¹ od lat wy-
cieczki, zielone szko³y, bior¹ z uczniami
udzia³ w ró¿nych konkursach, przegl¹dach,
zawodach, wspieraj¹ akcjê pedagogizacji ro-
dziców, nawi¹zuj¹ wspó³pracê z innymi
szko³ami.

W naszym Oœrodku nauczyciele nie ogra-
niczaj¹ siê do 18-godzinnego czasu pracy.
Gdyby nie zabiegi wielu z nich, byæ mo¿e
Oœrodek popad³by w powa¿ne tarapaty z po-
wodu braku dzieci.

Czasy staj¹ siê coraz trudniejsze dla tego
typu placówek. Minê³y lata, w których prze-
pe³nione by³y klasy i sypialnie internatu.
Zmieni³y siê przepisy oœwiatowe, dziœ rodzic
decyduje o miejscu uczêszczania dziecka do
szko³y i nie zwa¿aj¹c na jego upoœledzenie
trzyma je latami w szkole masowej. St¹d te¿
misja naszych nauczycieli, trudna misja wê-
drowania od domu do domu, t³umaczenie,
pomoc w za³atwieniu dokumentów i umie-
szczenie dziecka w odpowiedniej dla niego
placówce.

Nauczyciel wartoœciowy to taki, który ca³e
¿ycie uczy siê, doskonali swój warsztat.
Wszyscy nauczyciele Oœrodka (54 osoby) po-
siadaj¹ wy¿sze wykszta³cenie i legitymuj¹ siê
niezbêdnymi kwalifikacjami do pracy w tego
typu placówce. Z ka¿dym rokiem przybywa
nauczycieli dyplomowanych i mianowa-
nych. Obecny dyrektor Irena Zaj¹c troszczy
siê o poziom wykszta³cenia i pracy kadry pe-
dagogicznej, kieruje j¹ na kursy specjalistycz-
ne, dopinguje do podejmowania studiów po-
dyplomowych, oferuje nowe rodzaje zajêæ,
tworzy nowe stanowiska pracy.

Dziêki kadrze pedagogicznej placówka
posiada od lat swój specyficzny styl pracy
z uczniem, przoduje w poszukiwaniu
sponsorów i przyjació³. Na trwa³e wpisa-
³y siê wigilie, œniadania wielkanocne, cho-
inkowe bale, w których uczestnicz¹ ci,
którzy zechcieli wspieraæ Oœrodek i mie-
szkaj¹ce w nim dzieci.

Szkoda tylko, ¿e Oœrodek w dalszym ci¹gu
nie posiada w³asnego sztandaru i imienia.

Wielu dyrektorów nosi³o siê z zamiarami
nadania Oœrodkowi patrona, ale w wirze co-
dziennych problemów sprawy te umyka³y,
a czas nieub³aganie p³ynie i niekorzystnie
dzia³a na to przedsiêwziêcie. Coraz trudniej
o œrodki, a i darczyñców coraz mniej. Byæ mo-
¿e na 40-lecie Oœrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Grêbowie bêdzie nosi³ czyjeœ imiê?

Podsumowuj¹c 35 letni dorobek SOSW
w Grêbowie nale¿y z satysfakcj¹ stwierdziæ,
¿e na przestrzeni 40 lat dokonano wiele na
rzecz dzieci niepe³nosprawnych. Mury szko-
³y opuszcza m³odzie¿ dobrze przygotowania
do podjêcia trudu samodzielnego ¿ycia
i w wiêkszoœci umie znaleŸæ swe miejsce
w spo³eczeñstwie.

Wymierne osi¹gniêcia w pracy pedago-
gicznej nie by³yby mo¿liwe bez autentyczne-
go zaanga¿owania siê do s³u¿by na rzecz
dziecka kilkudziesiêciu nauczycieli i wycho-
wawców. Pozostawili oni trwa³y œlad swego
wysi³ku w pamiêci dzieci i historii placówki.

Praca w Oœrodku niesie wiele radoœci i sa-
tysfakcji z dobrze pe³nionej s³u¿by. Zadbane
budynki, szumi¹ce wielkie dêby w parku,
ukwiecone alejki, zadowolone dzieci zapew-
ne by³yby dum¹ dawnego w³aœciciela tych
dóbr Seweryna Dolañskiego i jego ¿ony Te-
resy, któr¹ kadra pedagogiczna od lat pro-
ponuje na patronkê SOSW w Grêbowie. Ko-
bieta ta nie by³a pedagogiem, ale nade wszy-
stko kocha³a dzieci, te biedne, pokrzywdzo-
ne, opuszczone. W czasie wojny da³a schro-
nienie i utrzymanie 62 sierotom z Domu
Dziecka w Kielcach, ukrywa³a ¿ydowskie
dzieci i nauczycieli z dalekiej Wielkopolski,
za³o¿y³a w Grêbowie ochronkê dla sierot,
nigdy nie odprawia³a z pustymi rêkami
biednego dziecka. Kocha³a cudze dzieci,
gdy¿ los nie obdarzy³ jej w³asnymi. Naj-
wiêksz¹ radoœci¹ jej powojennego ¿ycia by-
³o to, ¿e w pa³acu zamieszkuj¹ dzieci. To po-
mog³o jej w chwilach rozpaczy z powodu
konfiskaty maj¹tku.

Jesteœmy optymistami, co do dalszej dzia-
³alnoœci placówki. Otwarci na wszelkie zmia-
ny organizacyjne, poszukujemy sposobów,
aby dostosowaæ siê do potrzeb edukacyjnych
oœwiaty i do potrzeb naszych dzieci.

Planów i zamierzeñ mamy du¿o. Wierzy-
my, ¿e uda nam siê je zrealizowaæ.
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Anna Klinik, Zenon Gajdzica (red.)
W¥TKI ZANIEDBANE, ZANIECHA-
NE, NIEOBECNE W PROCESIE
EDUKACJI I WSPARCIA SPO£ECZ-
NEGO OSÓB NIEPE£NOSPRAW-
NYCH. Wydawnictwo Uniwersytetu
Œl¹skiego, Katowice 2004, ss. 332

Prezentowana praca zawiera 31 artyku-
³ów poœwiêconych procesowi edukacji
i kwestii wsparcia spo³ecznego osób nie-
pe³nosprawnych. Znajdziemy w nich
m.in. wyniki badañ maj¹cych na celu
zweryfikowanie dotychczasowych roz-
wi¹zañ i próbê nazwania najbardziej pal¹-
cych problemów oraz potrzeb osób nie-
pe³nosprawnych, postaw ich rodzin oraz
nauczycieli. Wiele spoœród zawartych
w ksi¹¿ce artyku³ów jest prób¹ wieloa-
spektowej diagnozy funkcjonowania
uczniów niepe³nosprawnych w szkolnic-
twie polskim – zw³aszcza w systemie inte-
gracyjnym.

Autorzy tekstów pragnêli zwróciæ na-
sz¹ uwagê na zagadnienia, które ich zda-
niem s¹ w niedostatecznym stopniu obe-
cne we wspó³czesnej literaturze naukowej
b¹dŸ te¿ zupe³nie w niej nie podejmowa-
ne. Wskazuj¹ równie¿ na problemy ró¿-
nych grup osób niepe³nosprawnych, które
na skutek przemian spo³eczno-gospodar-
czych wymagaj¹ wprowadzenia nowych
rozwi¹zañ lub zintensyfikowania dotych-
czasowych.

Artyku³y prezentowane s¹ w siedmiu
rozdzia³ach tematycznych. Pierwszy
z nich „Edukacja i wsparcie spo³eczne
osób niepe³nosprawnych na tle zmiany
spo³ecznej i kulturowej” zawiera teksty
omawiaj¹ce: przemiany transformacyjne
w Polsce, które wp³ynê³y na funkcjono-
wanie spo³eczeñstwa (M. Gulda), filozo-
ficzne koncepcje osoby ludzkiej mog¹ce
kszta³towaæ postawê wobec cz³owieka

niepe³nosprawnego (W. Dykcik), zaga-
dnienie integracji w polskim spo³eczeñ-
stwie i szkolnictwie (J. Kuczyñska–Kwa-
pisz) oraz teoriê empatii i jej znaczenie
w procesie edukacji (J. Stochmia³ek).

Czêœæ druga – „Rodzinne uwarunkowa-
nia rozwoju dziecka niepe³nosprawnego”
– zawiera szereg artyku³ów (J. Wyczesa-
ny, T. Borowska, A. Maciarz, B. Sidor),
omawiaj¹cych problemy i potrzeby cz³on-
ków rodzin – zw³aszcza rodziców i ro-
dzeñstwa osób niepe³nosprawnych oraz
sposoby radzenia sobie z sytuacjami trud-
nymi.

W rozdziale nastêpnym „Wokó³ kom-
petencji i postaw pedagogów specjal-
nych” znajdziemy rozwa¿ania i wyniki
badañ dotycz¹cych: wp³ywu poziomu
idealizmu nauczycieli na ich stosunek do
nauczania integracyjnego (M. Chodkow-
ska, Z. Kazanowski), syndromu wypale-
nia zawodowego i jego symptomów (M.
Seku³owicz), pedagogicznych zadañ fizjo-
terapeuty (A. Klinik, J. Rottermund) oraz
sposobów kszta³cenia pedagogów specjal-
nych i ich pracy w Republice Czeskiej (P.
Franiok, Z. Filipkova).

Kolejny rozdzia³ „Kierunki moderniza-
cji procesu kszta³cenia specjalnego” oma-
wia: stan rozwoju form organizacji kszta³-
cenia uczniów niepe³nosprawnych w Pol-
sce (G. Szumski), zagadnienie edukacji
dzieci ze specyficznymi trudnoœciami
w nauce (L. Wiatrowska), znaczenie wy-
chowania fizycznego dla rozwoju osób
niepe³nosprawnych intelektualnie i ko-
niecznoœæ zmian w jego dotychczasowych
formach (E. Dyduch) oraz wybrane, ma³o
obecne w rozwa¿aniach naukowych, za-
gadnienia z obszaru zainteresowañ dy-
daktyki specjalnej (Z. Gajdzica).

W pi¹tym rozdziale „Obszar szko³y ja-
ko miejsce nabywania kompetencji pro-
gramowych” przeczytamy o roli i ko-
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niecznoœci zmian w formach edukacji eko-
nomicznej i ekologicznej osób niepe³no-
sprawnych (M. Kupisiewicz, K. Parys),
o sposobach przygotowywania dzieci
z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym do
roli ucznia, maj¹cych zapobiec niepowo-
dzeniom szkolnym (A. Jegier) oraz o rea-
lizacji obowi¹zku szkolnego przez dzieci
z Warszawskiego Programu Implantów
Œlimakowych w ró¿nych typach szkó³ (J.
Szuchnik, A. Œwiêcicka, D. Wojewódzka).

Czêœæ szósta ksi¹¿ki, zatytu³owana
„Przestrzeñ szko³y jako miejsce wszech-
stronnego rozwoju”, zawiera ciekawe wy-
niki badañ dotycz¹cych sytuacji uczniów
niepe³nosprawnych w œrodowisku dzieci
pe³nosprawnych, w szko³ach integracyj-
nych lub ogólnodostêpnych. Wyniki ba-
dañ mog¹ budziæ niepokój – wskazuj¹ na
niepe³n¹ spo³eczn¹ integracjê, a nawet na
izolacjê i odrzucenie uczniów niepe³no-
sprawnych (zw³aszcza tych niepe³no-
sprawnych intelektualnie), okazywan¹
czêsto nawet poprzez agresjê i przemoc ze
strony dzieci pe³nosprawnych (A. Nowic-
ka, H. Ochoczenko, A. Mikrut). Propozy-
cj¹ maj¹c¹ na celu poprawê stosunków
spo³ecznych miêdzy dzieæmi w kszta³ce-
niu integracyjnym mo¿e byæ uczenie
w kooperacji (J. B¹bka). Na nieprawid³o-
woœci procesu edukacji mo¿e wskazywaæ
równie¿ np. fakt, ¿e nauczyciele pracuj¹cy
z dzieæmi z wad¹ s³uchu, nie s¹ do tego
odpowiednio przygotowani, czêsto nie
chc¹ siê dokszta³caæ i nie wspó³pracuj¹
z innymi nauczycielami dla pe³nego roz-
woju ich uczniów. Wed³ug nauczycieli
form¹ pomocy uczniom niepe³nospraw-
nym jest jedynie obni¿enie poziomu wy-
magañ (U. Bartnikowska, M. Wójcik).
Okazuje siê te¿, ¿e proces kszta³cenia mo-
¿e mieæ negatywny wp³yw na kszta³towa-
nie siê zachowañ lêkowych dzieci niepe³-
nosprawnych – zw³aszcza z MPD (S. Mi-
hilewicz). W omawianym rozdziale mo¿e-
my przeczytaæ tak¿e o tym, co mo¿e
wp³ywaæ na poziom aspiracji edukacyjno-
-zawodowej m³odzie¿y z wad¹ s³uchu,
koñcz¹cej gimnazjum (M. Klaczak).

W rozdziale ostatnim „Poza szko³¹ –
w pod¹¿aniu ku doros³oœci i staroœci”
znajdziemy rozwa¿ania na temat realizo-
wania celów przez pozaszkolne formy in-
tegracji osób niepe³nosprawnych (zw³a-
szcza przez obozy rehabilitacyjno-integra-
cyjne) (A. Zamkowska). Jeden z artyku-
³ów podnosi trudn¹ kwestiê dorastania
osób z g³êbsz¹ niepe³nosprawnoœci¹ inte-
lektualn¹ (E. Minczakiewicz). Pozosta³e
artyku³y omawiaj¹ bariery, jakie napotkaæ
mo¿e osoba niepe³nosprawna w œrodowi-
sku lokalnym (A. Klinik, J. Rottermund),
a tak¿e wsparcie, jakiego mog¹ doœwiad-
czaæ w spo³eczeñstwie ludzie w pode-
sz³ym wieku (G. £ój).

Materia³ zawarty w omawianej pracy
jest bardzo bogaty. Autorzy podjêli wiele
ciekawych w¹tków dotycz¹cych edukacji
i wsparcia spo³ecznego osób niepe³no-
sprawnych.

Magdalena Pawlica

Ma³gorzata Kupisiewicz: JAK
KSZTA£TUJE SIÊ U DZIECI ROZU-
MIENIE WARTOŒCI PIENI¥DZA.
Wyd. APS, Warszawa 2004, ss. 51.

Zdolnoœæ operowania pieniêdzmi w ra-
mach istniej¹cego systemu monetarnego
jest wyznacznikiem samodzielnoœci i doj-
rza³oœci spo³ecznej zarówno dzieci pe³no-
sprawnych, jak i niepe³nosprawnych. Za-
znajamianie dzieci z pieniêdzmi i kszta³-
towanie umiejêtnoœci do sporz¹dzania
obliczeñ pieniê¿nych s¹ uzale¿nione od
korzystnego zharmonizowania dzia³añ
edukacyjnych z rzeczywistymi kompeten-
cjami uczniów. 

W prezentowanej publikacji autorka
przedstawia metody diagnostyczne do
okreœlania poziomu kompetencji w zakre-
sie rozumienia wartoœci pieni¹dza i umie-
jêtnoœci dokonywania obliczeñ pieniê¿-
nych u dzieci w normie intelektualnej,
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niepe³nosprawnych intelektualnie i nie-
s³ysz¹cych. 

Praca sk³ada siê z czterech czêœci.
W pierwszej zaprezentowano genezê me-
tod badawczych w zakresie rozumienia
przez dzieci wartoœci pieni¹dza oraz
umiejêtnoœci operowania nim. Autorka
zwraca uwagê na niemo¿noœæ skorzysta-
nia z gotowych wzorców badawczych, ze
wzglêdu na znikom¹ wiedzê na ten temat
oraz opisuje czynniki, które bra³a pod
uwagê konstruuj¹c metody badawcze.
Podkreœla, i¿ opracowuj¹c je, wzorowa³a
siê na metodach do badania operacyjnego
rozumowania dzieci przez J. Piageta i jego
wspó³pracowników.

Czêœæ druga recenzowanej publikacji
zapoznaje czytelnika z celem i zakresem
diagnozowania dzieciêcych kompetencji.
Autorka przedstawia charakterystykê za-
dañ diagnostycznych oraz wymienia cen-
ne wskazówki do interpretacji wyników
badañ. 

Pakiet metod „Rozumiem sens pieni¹dza”,
to tytu³ trzeciej czêœci omawianej pozycji.
Autorka zamieœci³a w niej narzêdzia dia-
gnostyczne sk³adaj¹ce siê z nastêpuj¹cych
serii: znam monety, banknoty i umiem siê ni-
mi pos³ugiwaæ, potrafiê gospodarowaæ pie-
niêdzmi. W rozdziale tym omówione zo-
sta³y równie¿ wiadomoœci u³atwiaj¹ce in-
terpretacjê wyników diagnostycznych
oraz rezultaty przeprowadzonych badañ. 

W ostatniej czêœci ksi¹¿ki autorka pre-
zentuje wartoœæ psychometryczn¹ zesta-
wu metod do badania kompetencji dzieci
w zakresie rozumienia wartoœci pieni¹dza
oraz umiejêtnoœci dokonywania obliczeñ
pieniê¿nych. M. Kupisiewicz opisuje sto-
pieñ trudnoœci i moc dyskryminacyjn¹ za-
dañ diagnostycznych w poszczególnych
grupach badawczych. Ponadto autorka
udowadnia bardzo wysok¹ rzetelnoœæ ze-
stawu zadañ diagnostycznych dla wszyst-
kich grup dzieci w poszczególnych
przedzia³ach wiekowych.

Niew¹tpliwie recenzowana publikacja
wzbudza ciekawoœæ poznawcz¹. Dziêki
badaniom przeprowadzonym przez M.

Kupisiewicz mo¿na okreœliæ poziom rze-
czywistych kompetencji dzieci w zakresie
rozumienia wartoœci pieni¹dza i umiejêt-
noœci dokonywania obliczeñ pieniê¿nych
oraz skutecznie zmodyfikowaæ oddzia³y-
wania edukacyjne. Wnikliwa analiza sta-
tystyczna narzêdzia badawczego wskaza-
³a na jego wysok¹ rzetelnoœæ i trafnoœæ.

Jêzyk pracy jest poprawny, styl narracji
czytelny, czemu niew¹tpliwie s³u¿¹ wy-
t³uszczenia tekstu, fotografie, tabele oraz
wykresy. Recenzowana ksi¹¿ka zas³uguje
na wyró¿nienie, tak ze wzglêdu na wybór
treœci, jak i sposób ich zaprezentowania.
Ponadto przedstawione materia³y œwiad-
cz¹ o imponuj¹cej znajomoœci porusza-
nych problemów przez autorkê. Z uwagi
na wskazane wartoœci publikacjê warto
poleciæ nauczycielom, wychowawcom,
rodzicom oraz studentom studiów peda-
gogicznych. 

Ewa Drozd

Edward M. Hallowell, John J. Ratey:
W ŒWIECIE ADHD. NADPOBUDLI-
WOŒÆ PSYCHORUCHOWA W ZA-
BURZENIU UWAGI U DZIECI I DO-
ROS£YCH. Wyd. Media Rodzina, Po-
znañ 2004, ss. 350

W Polsce w ostatnich latach wiele zaczê-
to mówiæ o zespole nadpobudliwoœci psy-
choruchowej u dzieci, ukaza³o siê te¿ sze-
reg poradników psychologicznych i peda-
gogicznych dotycz¹cych tego zaburzenia.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e nie ma w tej
chwili takiej klasy szkolnej, w której cho-
cia¿ jeden uczeñ nie zosta³ zdiagnozowa-
ny jako „dziecko z ADHD”. Wbrew jed-
nak obiegowym opiniom, zaburzenie to
nie jest zjawiskiem nowym, niedawno wy-
krytym i opisanym. Wrêcz przeciwnie –
zespó³ ADHD znany jest na œwiecie od
prawie 150 lat. W ró¿nych okresach leka-
rze opisuj¹c charakterystyczne dla niego
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objawy, pos³ugiwali siê innymi okreœlenia-
mi, jak np. „zespó³ minimalnej dysfunkcji
mózgu”, „lekka encefalopatia”, „zespó³ hi-
perkinetyczny wieku dzieciêcego” itp.
Obecnie, zgodnie z Klasyfikacj¹ Amery-
kañskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
DSM–I obowi¹zuje termin Attention Deficit
Hyperactivity Disirder (ADHD), czyli „Ze-
spó³ nadpobudliwoœci psychoruchowej
z zaburzeniami koncentracji uwagi”. 

Omawiana publikacja jest jednym z nie-
licznych dostêpnych w Polsce opracowañ
traktuj¹cych nie tylko o problemach dzie-
ci z ADHD, ale przedstawiaj¹cych rów-
nie¿ specyfikê funkcjonowania osób doro-
s³ych z tym zaburzeniem. Dotychczasowy
brak materia³ów dotycz¹cych osób doro-
s³ych wynika³ czêœciowo z funkcjonuj¹ce-
go przez wiele lat przekonania, ¿e ADHD
jest zaburzeniem wieku dzieciêcego,
z którego wyrasta siê w okresie dojrzewa-
nia. Najnowsze badania dowiod³y, ¿e tyl-
ko jedna trzecia populacji cierpi¹cej na
ADHD wyrasta z choroby, natomiast
u dwóch trzecich objawy utrzymuj¹ siê
równie¿ w ¿yciu doros³ym. Ksi¹¿ka sta-
nowi dog³êbn¹ analizê wp³ywu wystêpo-
wania tego zespo³u u osoby doros³ej na
w³aœciwie wszystkie zasadnicze p³aszczy-
zny funkcjonowania ¿yciowego. Warto
podkreœliæ, i¿ autorzy, praktykuj¹cy ame-
rykañscy psychiatrzy, przedstawiaj¹
w sposób zrozumia³y zagadnienia me-
dyczne dotycz¹ce ADHD. Dziel¹c siê
swoj¹ wiedz¹ teoretyczn¹ oraz zdobytym
doœwiadczeniem klinicznym, ukazuj¹
w³asne problemy i strategie radzenia so-
bie z nimi, gdy¿ obaj zdiagnozowali u sie-
bie wstecznie ten w³aœnie zespó³.

Recenzowana pozycja zosta³a podzielo-
na na dziewiêæ rozdzia³ów. W I rozdziale
podjêto próbê wyjaœnienia istoty zespo³u
ADRO poprzez analizê przypadków 4 pa-
cjentów cierpi¹cych na to zaburzenie –
w tym 3 osób doros³ych – oraz ich rodzin,
z którymi autorzy prowadzili terapiê.
Wystêpowanie zespo³u ADRO u dzieci to
temat rozdzia³u II, w którym podkreœlone
zostaj¹ problemy w zdiagnozowaniu tego

zaburzenia oraz konsekwencje braku
wczesnego rozpoznania, a co za tym idzie
skutki braku podjêcia prawid³owego le-
czenia. Prezentuj¹c studium przypadku
mê¿czyzny z ADHD zawieraj¹ce opis ka-
riery szkolnej oraz zawodowej, autorzy
wskazuj¹ na istotne ró¿nice pomiêdzy
pierwotnymi a wtórnymi objawami AD-
HD. Objawy pierwotne to: sk³onnoœæ do
rozpraszania uwagi, impulsywnoœæ,
podenerwowanie, nadruchliwoœæ itd., na-
tomiast objawy wtórne rozwijaj¹ siê, to-
warzysz¹c pierwotnemu zaburzeniu,
które nie zosta³o rozpoznane. S¹ to: niska
samoocena, depresja, nieudane kontakty
z rówieœnikami, czasami nadu¿ywanie
œrodków psychoaktywnych lub zachowa-
nia agresywne z powodu rosn¹cej frustra-
cji. Im póŸniej zostanie rozpoznane zabu-
rzenie, tym trudniej pokonaæ trudnoœci
zwi¹zane z objawami wtórnymi.

W rozdziale III odnaleŸæ mo¿na suge-
rowane kryteria diagnostyczne pozwala-
j¹ce rozpoznaæ ADRO u osób doros³ych,
opracowane przez Hallowela i Rateya na
podstawie doœwiadczeñ zdobytych
w pracy terapeutycznej z setkami doro-
s³ych pacjentów. Analiza podanych kry-
teriów pozwala dostrzec trzy objawy obe-
cne ju¿ w dzieciñstwie – impulsywnoœæ,
³atwoœæ rozpraszania uwagi i nadruchli-
woœæ oraz dodatkowo problemy ze
zmiennoœci¹ nastroju, depresj¹ i poczu-
ciem w³asnej wartoœci. Czêœæ teoretyczna
tego rozdzia³u zosta³a wzbogacona
o krótkie fragmenty historii ¿ycia z AD-
RO kilku doros³ych pacjentów. Jest to do-
skona³e rozwi¹zanie, które u³atwia czy-
telnikowi zrozumienie relacji pomiêdzy
ogólnymi prawid³owoœciami dotycz¹cy-
mi zespo³u ADHD a konkretnymi zacho-
waniami wystêpuj¹cymi u pacjenta.
Podobnie jak u dzieci, u osób doros³ych
zaburzenie to mo¿e przybieraæ najró¿niej-
sze formy. £agodne postacie ADHD,
gdzie objawy maj¹ subtelny charakter
i nie zaburzaj¹ w sposób znacz¹cy co-
dziennego funkcjonowania pacjenta, czê-
sto pozostaj¹ nierozpoznane. Hallowell
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podaje tutaj przyk³ad z w³asnej praktyki
klinicznej, gdzie nie rozpozna³ objawów
ADHD u pacjenta, z którym prowadzi³
regularn¹ terapiê przez 5 lat. 

Kolejny rozdzia³ dotyka problemów
wystêpuj¹cych w zwi¹zkach, gdzie jedno
lub oboje z partnerów ma ADHD. Auto-
rzy podaj¹ tutaj ponad 20 prostych wska-
zówek, które mog¹ przyczyniæ siê do po-
prawy komunikacji i wzajemnych relacji
w zwi¹zku. 

Podobne rozwi¹zanie zastosowano
w rozdziale V (25 wskazówek), omawiaj¹-
cym wp³yw ADRO u jednego z cz³onków
rodziny na funkcjonowanie ca³ej rodziny
jako pewnego systemu oraz na poszcze-
gólnych jej cz³onków. 

Szczególnie interesuj¹cy jest rozdzia³
VI, w którym autorzy dokonuj¹ dok³ad-
nej analizy podtypów zespo³u ADHD,
przy czym jest to samodzielnie przez
nich opracowana w oparciu o rozleg³e
doœwiadczenie kliniczne klasyfikacja,
przestawiaj¹ca 12 podtypów ADHD,
nie wszystkie formalnie uznawane,
m.in. podtyp z uzale¿nieniem od sub-
stancji psychoaktywnych, podtyp z za-
burzeniami lêkowymi, podtyp u osób
twórczych czy podtyp z cechami osobo-
woœci pogranicznej. Zakoñczenie tego
rozdzia³u zawiera rozwa¿ania na temat
wspó³czesnego zjawiska spo³ecznego
bezpoœrednio zwi¹zanego z ADHD,
które zosta³o tutaj okreœlone jako pseu-
do-ADHD. Charakter zaburzenia, jakim
jest ADHD, w du¿ym stopniu wspó³gra
z dzisiejsz¹ kultur¹ i obowi¹zuj¹cym
modelem ¿ycia; mo¿na powiedzieæ, ¿e
¿yjemy w warunkach sprzyjaj¹cych
ADHD. Niemal ka¿dy z nas móg³by
rozpoznaæ u siebie szereg objawów tego
zespo³u. Autorzy podkreœlaj¹, ¿e nie
oznacza to jednak, ¿e wiêkszoœæ ludzi
ma ADHD. Zasadnicza ró¿nica pomiê-
dzy prawdziwym a pseudo-ADHD po-
lega na czasie trwania i natê¿eniu obja-
wów. 

Stawianie diagnozy to temat rozdzia³u
VII, w którym zosta³y zamieszczone tabe-

le przedstawiaj¹ce kryteria diagnostyczne
ADHD u dzieci, proponowane przez au-
torów publikacji kryteria diagnostyczne
ADHD u doros³ych, a tak¿e objawy, które
mog¹ towarzyszyæ temu zaburzeniu,
przypominaæ je lub maskowaæ. Du¿ym
u³atwieniem w dokonaniu wstêpnej dia-
gnozy swoich problemów samodzielnie
przez pacjenta mo¿e byæ opracowany
przez autorów w wersji roboczej kwestio-
nariusz. 

Dwa ostatnie rozdzia³y poœwiêcone zo-
sta³y omówieniu g³ównych aspektów le-
czenia, zw³aszcza niezwykle popularnego
w Stanach Zjednoczonych leczenia farma-
kologicznego oraz patomechanizmu po-
wstawania tego zespo³u. Najnowsze ba-
dania naukowe nad patogenez¹ ADHD
oraz pewne modyfikacje w terapii farma-
kologicznej czyni¹ niektóre z przedsta-
wionych tutaj informacji ju¿ nieaktualny-
mi; wynika to z faktu, ¿e orygina³ tej
ksi¹¿ki powsta³ w Stanach Zjednoczonych
w 1994. 

W za³o¿eniu autorów ksi¹¿ka ta prze-
znaczona jest nie tyle dla specjalistów, co
bezpoœrednio dla osób z zespo³em AD-
HD i ich rodzin, czego konsekwencj¹ jest
przedstawianie trudnych zagadnieñ me-
dycznych i terapeutycznych w sposób
jak najbardziej zrozumia³y, z du¿¹ daw-
k¹ poczucia humoru oraz uzupe³nianie
informacji teoretycznych przyk³adami
zaczerpniêtymi z w³asnego doœwiadcze-
nia ¿yciowego lub praktyki klinicznej.
Polecam tê pozycjê równie¿ pedagogom,
pedagogom specjalnym, psychologom,
wychowawcom oraz studentom powy¿-
szych kierunków. Pamiêtajmy, ¿e staty-
stycznie w ka¿dej klasie szkolnej jest
przynajmniej jedno dziecko z ADHD,
a dwie trzecie tych uczniów bêdzie pre-
zentowaæ objawy tego zaburzenia w ¿y-
ciu doros³ym; istnieje wiêc bardzo du¿e
prawdopodobieñstwo, ¿e nasz uczeñ,
dziecko, partner, wspó³pracownik mo¿e
mieæ ADHD. 

Kornelia Czerwiñska


