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O P R A C O W A N I A N A U K O W E

KATARZYNA WERESZKA
APS Warszawa

WCZESNA OPIEKA NAD DZIECKIEM Z WAD¥ S£UCHU
I JEJ WP£YW NA JEGO DALSZE LOSY

Prawidłowy rozwój i losy dziecka z wadą słuchu w dużym stopniu zale-
żą od jakości sprawowanej nad nim opieki. Dotyczy to prawidłowej dia-
gnozy, szybkiego zaopatrzenia w aparat słuchowy oraz możliwie wcze-
śnie podjętej rehabilitacji.
W niniejszym artykule autorka stara się ukazać na podstawie badań
własnych, w jakim zakresie działał w Polsce do 2002 roku system dia-
gnostyczno-rewalidacyjny małych dzieci z wadą słuchu w aspekcie
znaczenia dla prognozowania dalszych losów (przedszkolnych i szkol-
nych) dziecka.
Respondentami uczyniono 47 lekarzy (ginekologów, pediatrów i laryn-
gologów), zebrano dane z 19 Specjalistycznych Poradni Diagnozy i Re-
habilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głu-
chych (PZG). Badaniami objęto także 54-osobową grupę dzieci z wa-
dą słuchu w wieku 0–3 lat oraz dzieci w wieku przedszkolnym. 

Wed³ug definicji Wincentego Okonia (1996, s. 199), opieka nad dzieckiem to
„ogó³ dzia³añ podejmowanych przez odpowiednie instytucje lub osoby

w celu zaspokojenia codziennych potrzeb dzieci oraz wszechstronnego rozwoju
ich osobowoœci. Szczególnie intensywnej opieki wymagaj¹ dzieci pozostaj¹ce
w trudnych warunkach ¿yciowych i wychowawczych, a wiêc dzieci, których
rozwój jest zagro¿ony. Osoby lub instytucje sprawuj¹ce opiekê ponosz¹ odpo-
wiedzialnoœæ moraln¹ i prawn¹ za powierzone ich opiece dzieci“. Prawid³owy
rozwój i losy dziecka obci¹¿onego wad¹ s³uchu w du¿ym stopniu zale¿¹ od dia-
gnozy, czyli okreœlenia stanu, przyczyny, stopnia i rodzaju uszkodzenia, od
szybkiego zaopatrzenia w aparat s³uchowy oraz mo¿liwie wczeœnie podjêtego
usprawniania. 

Joint Committee on Infant Hearing (zespó³ amerykañskich specjalistów, do
którego nale¿¹ laryngolodzy, neonatolodzy, audiolodzy) zaleca badanie dzieci
z grupy ryzyka wystêpowania wady s³uchu nie póŸniej ni¿ do 3. miesi¹ca ¿ycia,
a w ci¹gu nastêpnych 45 dni zaopatrzenie dziecka w aparaty s³uchowe i podjê-
cie rewalidacji. Proces ten powinien zakoñczyæ siê nie póŸniej ni¿ do 6. miesi¹-
ca ¿ycia dziecka. Cel wytyczony przez Joint Committee jest obecnie powszech-
nie uznawany na ca³ym œwiecie przez wszystkie osoby zajmuj¹ce siê badaniami
przesiewowymi s³uchu u noworodków. Przedstawione za³o¿enia zaczêto reali-
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zowaæ w Polsce dopiero od 2003 r. w ramach Programu Powszechnych Przesie-
wowych Badañ S³uchu u Noworodków Fundacji Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy. Do 2002 r. w Polsce œredni wiek wykrywania wady s³uchu u dzieci to
ok. 2. rok ¿ycia (Kochanek i in. 2000). Oznacza³o to, ¿e dzia³aj¹cy w naszym kra-
ju system diagnostyczno-rewalidacyjny by³ niedoskona³y i nie gwarantowa³
wszystkim dzieciom mo¿liwoœci wczesnego rozpoznania ewentualnej wady,
wczesnego zaopatrzenia w aparaty s³uchowe i podjêcia wczesnej rewalidacji
s³uchu i mowy. Nie prowadzono badañ przesiewowych s³uchu w okresie nowo-
rodkowym w celu wczeœniejszego wykrywania wady s³uchu u dzieci i kierowa-
nia ich do dalszego postêpowania rewalidacyjnego. Przyczyn takiego stanu rze-
czy nale¿a³o szukaæ m.in. w nieprzystosowaniu placówek medycznych do pro-
wadzenia takich badañ, braku odpowiedniego sprzêtu, a tak¿e w niewiedzy
personelu medycznego zajmuj¹cego siê noworodkami i niemowlêtami na temat
samej wady s³uchu, jak i metod jej rozpoznawania.

Badania w³asne

Prezentowane badania prowadzono przez trzy lata i zakoñczono w 2002 r. Ce-
lem badañ by³a próba uchwycenia stanu istniej¹cego ówczeœnie systemu dia-
gnostyczno-rewalidacyjnego ma³ych dzieci z wad¹ s³uchu w aspekcie znaczenia
dla prognozowania dalszych losów (przedszkolnych i szkolnych) dziecka. Bio-
r¹c pod uwagê powy¿szy cel nale¿a³o odpowiedzieæ na nastêpuj¹ce pytania:
W jakim zakresie, prowadzone s¹ w Polsce badania przesiewowe dotycz¹ce wa-
dy s³uchu? Jakie czynniki utrudniaj¹ wczesn¹ diagnozê i rewalidacjê? Czy wy-
stêpuj¹ zwi¹zki miêdzy wczesn¹ diagnoz¹ i rewalidacj¹ a losami (przedszkolny-
mi i szkolnymi) dziecka?

W badaniach wykorzystano metodê sonda¿u diagnostycznego. W celu zbiera-
nia danych wykorzystano: 1) dwie skonstruowane przez autorkê badañ ankie-
ty; 2) wywiad; 3) obserwacjê; 4) analizê dokumentów.

Za pomoc¹ ankiety zbierano informacje od lekarzy, odpowiedzialnych za pro-
ces diagnozowania ma³ych dzieci z wad¹ s³uchu (ginekologów-po³o¿ników, pe-
diatrów i laryngologów). Metoda ta s³u¿y³a równie¿ zbieraniu informacji ze
Specjalistycznych Oœrodków, Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i M³odzie-
¿y z Wad¹ S³uchu Polskiego Zwi¹zku G³uchych. 

Drug¹ metod¹ stosowan¹ w badaniach by³ wywiad. Za pomoc¹ wywiadu
zbierano informacje dotycz¹ce czynników utrudniaj¹cych wczesn¹ diagnozê,
stanu wiedzy rodziców na temat procesu diagnozy i rehabilitacji oraz zwi¹zków
miêdzy wczesn¹ diagnoz¹ a rewalidacj¹ i wp³ywem wczesnej diagnozy na dal-
sze losy dziecka z wad¹ s³uchu.

Metodê obserwacji otwartej stosowano w celu okreœlenia stopnia opanowania
mowy przez dziecko z wad¹ s³uchu, którego rodzice odpowiadali na pytania za-
warte w kwestionariuszu wywiadu oraz w celu uzyskania odpowiedzi na pyta-
nie dotycz¹ce preferowanego sposobu porozumiewania siê dziecka z otocze-
niem.

KATARZYNA WERESZKA



SZKO£A SPECJALNA 5/2005 325

Analiza dokumentów (ksi¹¿eczek zdrowia dziecka, wyników badañ audiome-
trycznych i in.) s³u¿y³a zbieraniu informacji zwi¹zanych z przeprowadzanymi
badaniami przesiewowymi oraz orientacyjnymi w okresie noworodkowym
i niemowlêcym u dzieci z grupy ryzyka wystêpowania wady s³uchu. Metoda ta
by³a pomocna równie¿ przy pozyskaniu danych na temat przeprowadzania
przez lekarzy badañ zmierzaj¹cych do wykrycia wady s³uchu podczas obowi¹z-
kowych badañ bilansowych.

Dociekania naukowe dotycz¹ce wczesnej opieki nad dzieckiem z wad¹ s³uchu
podjêto w 2000/2001 i 2001/2002 roku szkolnym. Badaniami objêto 47 lekarzy
(ginekologów, pediatrów i laryngologów) o specjalnoœciach, które predestynuj¹
do diagnozowania ma³ych dzieci z wad¹ s³uchu. Lekarze ci pracuj¹ w Publicz-
nych Zak³adach Opieki Zdrowotnej, Samodzielnych Zak³adach Opieki Zdro-
wotnej, Niepublicznych Zak³adach Opieki Zdrowotnej, Poradniach Dzieciêcych,
w szpitalach: na oddzia³ach noworodkowych, na oddzia³ach dzieciêcych, na od-
dzia³ach laryngologicznych. 

W badaniach dotycz¹cych wczesnego rozpoznania wady i wczesnej rewalida-
cji zebrano dane pochodz¹ce z 19 Specjalistycznych Poradni/Oœrodków Diagno-
zy i Rehabilitacji Dzieci i M³odzie¿y z Wad¹ S³uchu PZG z terenu ca³ego kraju,
które swoj¹ opiek¹ obejmuj¹ dzieci i m³odzie¿ z wad¹ s³uchu w wieku 0–18 lat.

Badaniami objêto równie¿ 54-osobow¹ grupê dzieci z wad¹ s³uchu w wieku
0–3 lat oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci te uczêszczaj¹ do przedszko-
li dla dzieci s³abo s³ysz¹cych, dla dzieci nies³ysz¹cych oraz integracyjnych i po-
wszechnych na terenie Warszawy i dwóch innych miast polskich, albo nie uczê-
szczaj¹ do przedszkoli. 

Analiza wyników przeprowadzonych badañ

Szczegó³owa analiza statystyczna wyników przeprowadzonych badañ pozwo-
li³a ustaliæ, ¿e w Polsce badania dotycz¹ce wady s³uchu by³y prowadzone w nie-
wystarczaj¹cym zakresie i nie obejmowa³y wszystkich dzieci, w tym równie¿
dzieci nale¿¹cych do grupy wysokiego ryzyka wystêpowania wady s³uchu. Przy-
nale¿enie dziecka do grupy wysokiego ryzyka wystêpowania wady s³uchu nie
wp³ywa³o na objêcie go badaniami diagnostycznymi w celu wykrycia wady ani
na oddzia³ach noworodkowych, ani póŸniej w czasie wizyt patrona¿owych w do-
mu dziecka, czy podczas powszechnych profilaktycznych badañ lekarskich (bi-
lansów zdrowia). Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e badaniami diagno-
stycznymi objêtych zosta³o 15 dzieci, co stanowi 32% badanych dzieci z grupy ry-
zyka i 28% ogólnej liczby badanych dzieci. Najwiêksze szanse na podjêcie wobec
nich badañ diagnostycznych mia³y dzieci z g³uchot¹ pochodzenia genetycznego,
dzieci matek, które chorowa³y w czasie ci¹¿y oraz te, których matki przyjmowa³y
w tym czasie leki ototoksyczne. Badañ s³uchu nie podejmowa³o siê w przypadku,
gdy dzieci pochodzi³y z rodzin obci¹¿onych konfliktem serologicznym, dzieci,
których poród by³ powik³any oraz tych, które chorowa³y w okresie noworodko-
wym i niemowlêcym na choroby mog¹ce stanowiæ zagro¿enie dla s³uchu. 

WCZESNA OPIEKA NAD DZIECKIEM Z WAD¥ S£UCHU I JEJ WP£YW NA JEGO DALSZE LOSY
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Znikomy procent (5,7%) dzieci z wad¹ s³uchu trafia³o pod opiekê poradni re-
habilitacyjnych w pierwszym roku ¿ycia. Najwiêcej dzieci w pierwszym roku
¿ycia trafia³o pod opiekê poradni rehabilitacyjnych w du¿ych miastach (Kra-
ków) czy te¿ do poradni, które od wielu lat we w³asnym zakresie prowadz¹ ba-
dania przesiewowe s³uchu w domach dzieci, we wspó³pracy z pielêgniarkami
patrona¿owymi (Szczecin).

W Polsce u niewielkiej liczby dzieci wykrywano wadê w pierwszym roku ¿y-
cia. W 2002 roku pod opiek¹ 19 Specjalistycznych Poradni PZG by³o ³¹cznie 88
dzieci, które mia³y wykryt¹ wadê s³uchu w pierwszym roku ¿ycia, co stanowi
(0,6%) ogólnej liczby badanych 7353 dzieci. Tak niewielka liczba dzieci,
u których diagnozowano wadê w pierwszym roku ¿ycia, wynika m.in. z niedo-
statecznego zakresu opieki nad dzieckiem z wad¹ s³uchu i jego rodzin¹, w tym
równie¿ niedostatecznego systemu badañ s³uchu u dzieci z grupy ryzyka wy-
stêpowania wady s³uchu.

Równie¿ niewielki procent dzieci trafi³ pod opiekê poradni rehabilitacyjnych
w drugim i trzecim roku ¿ycia (odpowiednio 1,5% i 3,3%). Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
procent dzieci, które trafi³y pod opiekê poradni wzrasta w poszczególnych gru-
pach wiekowych. Jednak¿e na terenie ca³ego kraju istnia³y poradnie, w których
nie by³o dzieci w drugim i trzecim roku ¿ycia. Nie znaczy to, ¿e na terenie, który
obejmuj¹ dane poradnie nie by³o dzieci z wad¹ s³uchu w wieku niemowlêcym
i poniemowlêcym. Œwiadczy to raczej o niedostatecznej opiece nad dzieckiem
obci¹¿onym wad¹ s³uchu i jego rodzin¹.

Wnioski

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e proces wczesnego diagnozowania
i rewalidacji dziecka z wad¹ s³uchu w Polsce nie przebiega³ prawid³owo, by³
d³ugotrwa³y i wykracza³ poza pierwszy rok ¿ycia. Na wyd³u¿enie procesu dia-
gnozowania wp³ywa³o wiele czynników. Badania wykaza³y, ¿e ginekolodzy,
pediatrzy oraz laryngolodzy, którzy z racji posiadanej specjalnoœci lekarskiej
s¹ odpowiedzialni za proces profilaktyki, diagnozy, leczenia i rehabilitacji dys-
ponowali niewystarczaj¹c¹ wiedz¹ na temat czynników wywo³uj¹cych wadê
s³uchu i równoczeœnie bêd¹cych wskaŸnikiem do zakwalifikowania dziecka
do grupy wysokiego ryzyka wady s³uchu. Najmniejsz¹ wiedzê w tym zakre-
sie posiadali ginekolodzy, nieco wiêksz¹, lecz niewystarczaj¹c¹ – pediatrzy
i laryngolodzy.

Lekarze dysponowali niepe³nymi informacjami na temat badañ s³uchu, jakie
winny byæ przeprowadzone w wieku noworodkowym (tylko 8,5% lekarzy
udzieli³o prawid³owej odpowiedzi na to pytanie, wskazuj¹c badania orientacyj-
ne s³uchu i badania otoemisji akustycznych – OAE). Badani lekarze nie znali ro-
dzajów badañ s³uchu, nie wiedzieli kto prowadzi takie badania oraz gdzie siê je
wykonuje. Wszyscy ginekolodzy (100%), 70% laryngologów i 45,5% pediatrów
za prowadzenie takich badañ czyni³o odpowiedzialnych pediatrów. Jednak ¿a-
den z badanych pediatrów takich badañ nie wykonywa³.

KATARZYNA WERESZKA
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Niepe³na by³a wiedza lekarzy na temat orientacyjnych badañ s³uchu (których
model zosta³ opracowany przez zespó³ specjalistów z Instytutu Matki i Dziecka
w Warszawie w 1975 r.) prowadzonych podczas bilansów zdrowia. Wieku dzie-
ci, w którym wykonuje siê badania bilansowe nie zna³o ok. 38% lekarzy, ok. 54%
z nich nie zna³o rodzajów badañ. Niepokojem napawa fakt, ¿e 59% pediatrów
posiada³o na ten temat niewystarczaj¹c¹ wiedzê, a to ta grupa lekarzy odpowia-
da za prowadzenie takich badañ.

Lekarze badanych specjalnoœci (95,7%) widzieli koniecznoœæ kierowania dzie-
ci z wad¹ s³uchu do specjalistycznych poradni w celu dalszych badañ diagno-
stycznych, lecz nie byli w wystarczaj¹cym stopniu poinformowani o rodzajach
i adresach specjalistycznych placówek, w których wykonuje siê badania obiek-
tywne. Badani lekarze mylili poradnie specjalistyczne (w wiêkszoœci diagno-
styczne) z poradniami rehabilitacyjnymi. Nie znali adresów najbli¿szych pora-
dni rehabilitacji s³uchu i mowy.

Zdarza³o siê, ¿e lekarze spoza Warszawy kierowali swoich ma³ych pacjentów
na rehabilitacjê do znacz¹cych oœrodków diagnostyczno-rehabilitacyjnych, np.
w stolicy, podczas gdy dobrze dzia³aj¹ca poradnia rehabilitacyjna znajdowa³a
siê dwie ulice dalej od gabinetu lekarza. Rodzice niepotrzebnie nara¿ani byli na
dodatkowe koszty i stres, by w efekcie wróciæ do rodzinnego miasta i tutaj roz-
pocz¹æ systematyczn¹ pracê z dzieckiem. 

Przeprowadzone badania wykaza³y równie¿ powa¿ne braki badanych lekarzy
w znajomoœci przepisów reguluj¹cych problem wczesnego diagnozowania i re-
habilitacji dzieci. Niewielka grupa lekarzy zna³a aktualne zarz¹dzenia Minister-
stwa Zdrowia i Opieki Spo³ecznej na temat prowadzenia diagnostycznych ba-
dañ s³uchu wœród ma³ych dzieci. Niewiedza lekarzy wynika³a z tego, ¿e nie
wszyscy z nich mog¹ i chc¹ podnosiæ swoje kwalifikacje na szkoleniach, kursach
i konferencjach dotycz¹cych wczesnej diagnozy dzieci z wad¹ s³uchu. Wielu le-
karzy (w tym równie¿ pediatrzy) twierdzi³o, ¿e to zagadnienie ich nie dotyczy
i nie interesuje. Niewielka liczba lekarzy zdobywa³a wiedzê na temat problemu
wczesnego diagnozowania dzieci z wad¹ s³uchu poprzez czytanie specjalistycz-
nych czasopism na ten temat. 

Analiza wyników prowadzonych badañ wykaza³a równie¿, ¿e gabinety le-
karskie i oddzia³y szpitalne, w których pracowali lekarze badanych specjal-
noœci, by³y s³abo wyposa¿one w odpowiedni sprzêt diagnostyczny, który po-
zwoli³by na badanie s³uchu u dzieci w wieku noworodkowym, niemowlêcym
i poniemowlêcym. Lekarze dysponowali stroikami i audiometrami tonalny-
mi, a wiêc narzêdziami bezu¿ytecznymi w diagnozowaniu ma³ych dzieci
z wad¹ s³uchu.

Sytuacja ta powinna zmieniaæ siê od 2003 roku, gdy¿ Fundacja Wielkiej Orkie-
stry Œwi¹tecznej Pomocy (WOŒP) zakupi³a sprzêt do prowadzenia badañ prze-
siewowych s³uchu dla 440 oddzia³ów noworodkowych na terenie ca³ego kraju.
Ponadto uzupe³ni³a wyposa¿enie 53 oœrodków audiologicznych i laryngologicz-
nych oraz 9 oœrodków wczesnej interwencji

Kolejnym etapem prowadzonych badañ by³a próba oceny systemu informo-
wania rodziców dzieci z wad¹ s³uchu przez lekarzy o wyst¹pieniu uszkodze-

WCZESNA OPIEKA NAD DZIECKIEM Z WAD¥ S£UCHU I JEJ WP£YW NA JEGO DALSZE LOSY
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nia s³uchu, mo¿liwoœciach diagnozowania i rehabilitacji. Oceny takiej dokona-
li sami rodzice. Stwierdzili oni, ¿e nawet gdy ich dzieci powinny zostaæ za-
kwalifikowane do grupy ryzyka wystêpowania wady s³uchu nie byli informo-
wani przez lekarzy o mo¿liwoœci wyst¹pienia wady s³uchu u dziecka (ok. 80%
rodziców nie by³o przygotowanych do wychowania i rewalidacji dziecka ob-
ci¹¿onego wad¹ s³uchu). Rodzice w wiêkszoœci nie byli informowani przez le-
karzy o potrzebie i mo¿liwoœciach dalszego diagnozowania dziecka. Oceniaj¹c
dzia³anie systemu informowania o mo¿liwoœciach dalszej diagnozy, badani ro-
dzice ocenili go jako dostateczny (38%), niedostateczny (24%) lub stwierdzali,
¿e taki system nie istnieje (7,4%). Równie¿ system informowania rodziców
dziecka z wad¹ s³uchu o potrzebie i mo¿liwoœciach rehabilitacji by³ w okresie
badañ niedoskona³y i nie obejmuje wszystkich dzieci z wad¹ s³uchu. W 35%
zosta³ on oceniony jako niedostateczny lub nie funkcjonuj¹cy.

Lekarze (laryngolodzy, otolaryngolodzy i audiolodzy), którzy stwierdzali wa-
dê s³uchu u dzieci, zwracali uwagê rodziców na koniecznoœæ aparatowania
dziecka oraz potrzebê kontaktu z poradni¹ rehabilitacyjn¹.

W praktyce udzia³ lekarzy w procesie wczesnej rewalidacji sprowadza³ siê tyl-
ko do poinformowania rodziców o koniecznoœci i potrzebie rehabilitacji. Leka-
rze nie podejmowali ¿adnych dzia³añ, które pomog³yby rodzicom dziecka z wa-
d¹ s³uchu w dotarciu do odpowiednich specjalistów.

Lekarz, który przekaza³ nam informacje o wadzie s³uchu u naszego dziecka, nie po-
trafi³ wskazaæ nam placówki, w której mo¿emy szukaæ dalszej pomocy – mo¿e skiero-
waæ was do Centrum Zdrowia Dziecka do Warszawy – powiedzia³.

Pani dziecko chyba nie s³yszy – powiedzia³ lekarz. Co mam teraz robiæ? – spyta³am
– Nie wiem! – odpowiedzia³.

Fakt, ¿e dzieci trafiaj¹ pod opiekê poradni rehabilitacyjnych, w du¿ym stop-
niu zawdziêczaj¹ swoim rodzicom, którzy we w³asnym zakresie szukaj¹ kontak-
tu z tak¹ placówk¹ i dziêki temu umo¿liwiaj¹ rewalidacjê swoim dzieciom. 

Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e wszystkie
badane dzieci, które mia³y zdiagnozowan¹ wadê w pierwszym roku ¿ycia,
zosta³y zaopatrzone w aparaty s³uchowe. Wynika to z coraz lepszej opieki
nad dzieæmi z wad¹ s³uchu w tym zakresie. Na rynku jest obecnie du¿y wy-
bór technicznych œrodków korekcyjnych, poza tym osoba z wad¹ s³uchu jest
kojarzona z posiadanym aparatem s³uchowym, dlatego pierwszym dzia³a-
niem naprawczym jest wyposa¿enie dziecka z uszkodzonym s³uchem
w protezê s³uchow¹. 

Po przeprowadzonych badaniach nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e czas oczekiwa-
nia na aparat s³uchowy by³ zbyt d³ugi we wszystkich grupach wiekowych. Zda-
rza³o siê, ¿e dziecko z ju¿ postawion¹ diagnoz¹ czeka³o na protezê s³uchow¹ na-
wet do pó³ roku (45% dzieci) i d³u¿ej (11,7%). W tym okresie bezpowrotnie tra-
cony by³ bardzo wa¿ny dla usprawniania s³uchu i mowy czas, co mog³o byæ
przyczyn¹ s³abszych osi¹gniêæ dziecka w nauce mowy i utrudniaæ kontakty spo-
³eczne z rówieœnikami.

Zbyt d³ugi czas up³ywa³ równie¿ od momentu wyposa¿enia dziecka w aparat
s³uchowy do momentu objêcia go procesem rewalidacji. Na rozpoczêcie nauki
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mowy dzieci ju¿ zaopatrzone w aparat s³uchowy czeka³y od miesi¹ca (ok. 26%
dzieci), do roku (37% dzieci), a nawet kilka lat (ok. 17% dzieci).

W takim wypadku nie mo¿na mówiæ o wczesnej diagnozie, bowiem nawet
gdy dziecko zostanie zdiagnozowane w pierwszym roku ¿ycia, to d³ugi czas
oczekiwania na aparat s³uchowy i podjêcie rewalidacji sprawia, ¿e dziecko
to zaczyna usprawnianie s³uchu i naukê mowy w drugim albo trzecim roku
¿ycia. Wp³ywa to negatywnie na rozwój sfery poznawczej, intelektualnej,
spo³ecznej i w znacznym stopniu ogranicza szansê podjêcia przez dziecko
nauki w szkole powszechnej i integracyjnej. Nale¿y zatem stwierdziæ, ¿e
proces wczesnego diagnozowania i rewalidacji ma wp³yw na dalsze losy
przedszkolne oraz szkolne dziecka. Potwierdzi³y to równie¿ przeprowadzo-
ne badania. 

Dzieci, u których wykryto wadê s³uchu w pierwszym roku ¿ycia (57%),
mia³y wiêksz¹ szansê na opanowanie mowy w stopniu dobrym (36% dzieci)
i bardzo dobrym (21% dzieci). Dzieci z póŸno wykryt¹ wad¹ s³uchu w kon-
taktach z otoczeniem najczêœciej wykorzystywa³y gest po³¹czony z mow¹.
Odsetek dzieci, które jako narzêdzie w komunikacji wykorzystywa³y wy-
³¹cznie gest, wzrasta³ w grupie dzieci, które mia³y wykryt¹ wadê s³uchu
w trzecim roku ¿ycia. Czynnikami, które mog¹ zaburzyæ proces przyswaja-
nia mowy mog¹ byæ: zbyt d³ugie oczekiwanie na aparat s³uchowy, zbyt d³u-
gi czas oczekiwania na podjêcie rewalidacji, brak motywacji do mówienia
w sytuacji, gdy dziecko pochodzi z rodziny, w której narzêdziem porozumie-
wania siê jest gest.

Wiêkszoœæ dzieci (71%), które mia³y zdiagnozowan¹ wadê s³uchu w pierw-
szym roku ¿ycia, trafia³o do przedszkoli powszechnych (21%) lub integracyj-
nych (50%). Wiêkszoœæ dzieci (57%), które mia³y zdiagnozowan¹ wadê s³uchu
w pierwszym roku ¿ycia, trafi do szkó³ integracyjnych (50%) i powszechnych
(7%). Dzieci te trafi¹ do placówek, w których sposobem porozumiewania siê jest
mowa, czyli bêd¹ siê uczyæ razem ze s³ysz¹cymi rówieœnikami i w efekcie maj¹
szansê na w³¹czenie siê w szersze œrodowisko spo³eczne.

Dzieci, u których póŸno wykrywa siê wadê s³uchu, czêœciej trafia³y do przed-
szkoli specjalnych lub powszechnych, natomiast rzadziej do integracyjnych. Sy-
tuacja ta zmienia siê nieco w wypadku wyboru szko³y. Dzieci z tej grupy czê-
œciej trafi¹ do szkó³ specjalnych lub integracyjnych, natomiast zmniejsza siê licz-
ba tych, które trafi¹ do szkó³ powszechnych.

Krystalizacja pogl¹dów rodziców, co do wyboru szko³y dla swojego dziec-
ka obci¹¿onego wad¹ s³uchu, nastêpuje pod wp³ywem oceny postêpów
dziecka w procesie nauki mowy. Rodzice, po stwierdzeniu wady s³uchu
u dziecka, posiadaj¹ jeszcze znikome wiadomoœci na temat wady s³uchu. Nie
wiedz¹, jakie znaczenie ma s³uch dla prawid³owego rozwoju psychofizycz-
nego, oczekuj¹ od terapeutów cudu, który sprawi, ¿e dziecko zacznie nagle
prawid³owo mówiæ i bêdzie mog³o podj¹æ naukê w szkole powszechnej.
W³¹czani w proces rewalidacji zyskuj¹ nowe wiadomoœci i umiejêtnoœci, bar-
dziej realn¹ i korzystniejsz¹ dla dziecka drogê kszta³cenia, dopasowan¹ do
jego potrzeb i mo¿liwoœci.
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Podsumowanie

Podsumowuj¹c powy¿sze wnioski, uzasadnione wydaje siê byæ stwierdzenie,
¿e prowadzone w Polsce do 2002 r. badania dotycz¹ce s³uchu uznaæ nale¿y za
niewystarczaj¹ce i nie obejmuj¹ce wszystkich dzieci. Dlatego te¿ odsetek dzieci,
które maj¹ wykryt¹ wadê s³uchu w pierwszym roku ¿ycia, jest niewielki. Czyn-
nikiem, który utrudnia wczesn¹ diagnozê, jest m.in. s³abe (zarówno merytorycz-
ne jak i techniczne) przygotowanie kadry medycznej do profilaktyki i diagnozo-
wania wady s³uchu. Wczesn¹ diagnozê utrudnia równie¿ s³aby przep³yw infor-
macji o mo¿liwoœciach dalszego diagnozowania miêdzy lekarzami poszczegól-
nych specjalnoœci a rodzicami dzieci z wad¹ s³uchu oraz miêdzy poszczególny-
mi oœrodkami diagnostycznymi. Tylko niewielki procent dzieci z wad¹ s³uchu
podejmuje rewalidacje jeszcze przed ukoñczeniem pierwszego roku ¿ycia. Na
taki stan wp³ywa d³ugi czas oczekiwania na zaopatrzenie w aparaty s³uchowe
i skierowanie do odpowiedniej placówki rehabilitacyjnej. Dzieci zdiagnozowa-
ne i rehabilitowane w pierwszym roku ¿ycia maj¹ wiêksze szansê na podjêcie
kszta³cenia w systemie powszechnym, a przez to na integracje spo³eczn¹. Dzie-
ci póŸno diagnozowane i usprawniane czyni¹ mniejsze postêpy w nauce mowy,
co nie zachêca do podejmowania starañ integracyjnych.

Jednak stwierdziæ nale¿y, ¿e sytuacja ta ju¿ uleg³a nieco zmianie w zwi¹zku
z realizacj¹ od 2003 roku Programu Powszechnych Badañ Przesiewowych S³u-
chu u Noworodków Fundacji WOŒP. W zwi¹zku z tym, uwa¿am za niezbêdne
i konieczne podjêcie podobnych do opisanych powy¿ej badañ, które pozwoli³y-
by sprawdziæ, czy i w jakim zakresie program ten jest realizowany i jak pod je-
go wp³ywem zmieni³a siê opieka nad dzieckiem z wad¹ s³uchu i jego rodzin¹.
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Summary

In this article, based on her own research, the author tries to present the sco-
pe of use of the diagnostic-revalidation system for small children with hearing
disabilities up to 2002 in Poland, and its meaning for predicting the child's pre-
school and school future.
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MOBBING W KONTEKŒCIE DOŒWIADCZANIA PRZEMOCY
W KLASIE SZKOLNEJ (NOWE NARZÊDZIE DIAGNOSTYCZNE)

Mobbing, jako rodzaj psychoterroru uczniowskiego, jest jednym z naj-
bardziej destruktywnych i niepokojących zjawisk występujących w śro-
dowisku szkół masowych, ośrodków opiekuńczych, wychowawczych,
poprawczych w Polsce. Zjawisko mobbingu wśród uczniów, dostrzeżo-
ne w latach sześćdziesiątych, a objęte badaniami w następnych dzie-
sięcioleciach na terenie krajów skandynawskich, Anglii, Niemiec, Japo-
nii, Australii, Stanów Zjednoczonych, budzi od kilku lat zainteresowanie
wśród polskich nauczycieli – wychowawców. Stosowane w krajach za-
chodnich narzędzia pomiaru mobbingu w szkole nie w pełni odpowia-
dają polskim uwarunkowaniom. Zaprezentowana skala MOB-7 jest ze-
stawem wskaźników umożliwiającym rzetelnie i trafnie ocenić, czy
i w jakim stopniu uczniowie doświadczają mobbingu ze strony swych
rówieśników. Właściwości psychometryczne zostały przeanalizowane
na stosunkowo dużej populacji – 1311 uczniów. Lakoniczność i prosto-
ta narzędzia umożliwia jego sprawne wypełnienie przez uczniów, uła-
twia pedagogom szybkie obliczanie wyników, postawienie diagnozy
i wskazanie sposobu interwencji wychowawczej. 

Mobbing, bêd¹cy form¹ systematycznego stosowania przemocy, jest zjawi-
skiem doœæ powszechnym i wrêcz nieuchronnym. Przemoc przenika do

wszystkich kultur i œrodowisk w postaci jawnej lub zakamuflowanej. Nie ma
powodów by s¹dziæ, ¿e szko³y, czy wszelkie inne placówki gromadz¹ce dzieci
i m³odzie¿, s¹ miejscami ca³kiem wolnymi od przemocy.

Obowi¹zkiem placówek oœwiatowo-wychowawczych, jak powszechnie wia-
domo, jest ograniczanie tego zjawiska, gdy¿ godzi ono w najistotniejsze ludzkie
wartoœci i zagra¿a harmonijnemu rozwojowi ucznia-wychowanka. Badacze zaj-
muj¹cy siê skutkami przemocy w œrodowisku szkolnym, (np. Weiss 1996; Surzy-
kiewicz 2000; Wiliams i in. 2000; Guerin, Hannessy 2004), wskazuj¹ na ich
ogromn¹ rozmaitoœæ: stany napiêcia, rozdra¿nienie, moczenie nocne, problemy
z koncentracj¹ uwagi i pamiêci¹, pogorszenie wyników w nauce, lêk przed
szko³¹, niechêtne uczêszczanie do niej, czêsta absencja, wagarowanie, unikanie
zajêæ wychowania fizycznego, d³u¿sze przebywanie w sali lekcyjnej podczas
przerw lub po lekcjach, notoryczne spóŸnianie siê na lekcje w celu unikniêcia
spotkania z innymi uczniami, nerwowoœæ, nag³e (nieuzasadnione) wybuchy
agresji, zaburzenia snu, obni¿enie poczucia w³asnej wartoœci, stany wyczerpa-



nia, zaburzenia neurotyczne, stany depresyjne, próby samobójcze. Sourander
i wspó³pracownicy (2000) wykazali w badaniach pod³u¿nych, ¿e wiktymizacja
w wieku 8 lat pozwala przewidywaæ wyst¹pienie problemów psychologicznych
(np. depresji) w wieku 16 lat. Warto podkreœliæ te¿, ¿e badania ujawni³y znacz¹-
c¹ predyktywnoœæ wiktymizacji w wieku 8 lat wzglêdem wiktymizacji stwier-
dzanej 8 lat póŸniej. Mo¿na ten fakt interpretowaæ na dwa sposoby: doznanie
przemocy czyni dziecko bardziej eksponowanym na dalsz¹ przemoc (wt³acza
dziecko w rolê ofiary, oddzia³uj¹c na cechy osobowoœciowe lub na jego sytua-
cjê) lub podatnoœæ na doznawanie przemocy jest zdeterminowana wczeœniej
i jest wzglêdnie sta³¹ cech¹ cz³owieka, ujawniaj¹ca siê w ró¿nych okresach ¿ycia
w podobny sposób. W opinii Dambacha (2003), pozycja outsidera, urazy psy-
chiczne, lêki, upokorzenia obni¿aj¹ poziom autoprezentacji ucznia i mog¹ pro-
wadziæ do jego marginalizacji równie¿ w dalszym ¿yciu, np. zawodowym. Od-
krycie faktu, ¿e ktoœ zosta³ ofiar¹ mobbingu, wywo³uje czêœciej dystansowanie
ani¿eli solidaryzowanie siê – nawet wœród bliskich kolegów. 

W powszechnym odczuciu zjawiska przemocy nasilaj¹ siê, co wywo³uje spo-
³eczny niepokój i prowadzi do koncentracji uwagi na sprawcach. Tymczasem
równie wa¿ne – jeœli nie wa¿niejsze – jest zajêcie siê ofiarami przemocy, a w per-
spektywie profilaktyki – ofiarami potencjalnymi. Warunkiem skutecznoœci dzia-
³añ w tym zakresie jest rzetelna diagnoza. W niniejszym opracowaniu przedsta-
wiamy narzêdzie badawcze, które pozwala oceniæ poziom zagro¿enia uczniów
przemoc¹ w konkretnej klasie szkolnej, a w skali szko³y wyodrêbniæ klasy,
w których nasilenie tego zjawiska mo¿e szczególnie niepokoiæ.

Za³o¿enia teoretyczne

Przemoc, bullying, mobbing

W literaturze przemoc jest definiowana na ró¿ne sposoby (Pospiszyl 1989,
1994; Surzykiewicz 2000). W definicjach podkreœla siê, ¿e jest to: (1) wywo³uj¹-
ce szkodê (cierpienie, ograniczenie uprawnionego dostêpu do istotnych warto-
œci, zak³ócenie procesu rozwoju osobistego itp.), (2) nieprzypadkowe dzia³anie,
(3) przebiegaj¹ce jako wykorzystanie przewagi w warunkach braku równowa-
gi si³ (zob. Kwiatkowski 2001). Ostatni element definicji decyduje o odró¿nieniu
przemocy od agresji. Agresja jest pojêciem szerszym – przemoc jest wariantem
agresji (zawê¿amy pojêcie do relacji nierównowagi si³).

W warunkach instytucji (zak³ad pracy, szko³a, placówka wychowawcza itp.)
wyró¿nia siê najczêœciej dwie formy przemocy interpersonalnej – bullying
i mobbing. Podkreœla siê, ¿e obie te formy przemocy maj¹ postaæ systematycz-
nego, d³ugotrwa³ego przeœladowania, tyranizowania jednostki (Leymann 1996;
Olweus 1998; Surzykiewicz 2000). Leymann (1996, s. 168) definiuje mobbing ja-
ko wrog¹ i nieetyczn¹ komunikacjê, kierowan¹ systematycznie przez jedn¹ b¹dŸ
kilka osób wobec jednostki i wywo³uj¹c¹ w niej poczucie bezradnoœci i zagro¿e-
nia (jako, ¿e z sytuacj¹ t¹ jednostka nie mo¿e sobie poradziæ ani te¿ nie mo¿e jej
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unikn¹æ). W innej publikacji cytowany autor umieszcza podobn¹ definicjê,
z tym ¿e dodaje, i¿ d³ugotrwa³oœæ i wielokrotnoœæ aktów przemocy czyni z niej
sta³¹ relacjê miêdzy sprawc¹ (sprawcami) a ofiar¹ (Leymann 1993a, 1993b). Na-
stêpnie wymienia listê 45 „procesów“ przemocy i stwierdza, ¿e z mobbingiem
mamy do czynienia, jeœli jeden lub wiêcej z nich zdarza siê przynajmniej jeden
raz w tygodniu w okresie przynajmniej pó³rocznym. Ka¿dy z owych procesów
jest w istocie atakiem na jak¹œ istotn¹ dla jednostki wartoœæ (np. prawo do wy-
powiadania siê i komunikowania z innymi, dobre relacje z ludŸmi, dobra repu-
tacja, sytuacja zawodowa lub osobista, zdrowie, komfort i bezpieczeñstwo itp.).
Atak zaœ przybieraæ mo¿e przeró¿ne formy, np. poni¿aj¹ce spojrzenia i gesty,
rozpowszechnianie negatywnych informacji, wyznaczanie poni¿aj¹cych zadañ
itp. (tam¿e). 

Sytuacje takie wystêpuj¹ równie¿ poza relacj¹ mobbingu – jako mobbing s¹
traktowane jedynie wtedy, gdy spe³nione s¹ trzy warunki: a) d³ugi czas trwania,
b) wielokrotne powtarzanie siê, c) negatywne intencje sprawcy (wrogoœæ, z³oœli-
woœæ). Autor zauwa¿a, ¿e dzia³ania sprawcy mog¹ byæ jawne i silne, ale mog¹
te¿ byæ niezauwa¿alne dla osób spoza relacji z powodu „subtelnoœci“ i dyskret-
noœci (tam¿e).

W literaturze nie ma precyzyjnego rozró¿nienia pojêæ „bullyingu“ i „mob-
bingu“. Czêsto pojêcia te s¹ traktowane zamiennie, a u¿ywanie jednego b¹dŸ
drugiego uzale¿nione jest od tradycji jêzykowej (np. w Skandynawii przyjê-
³o siê s³owo mobbing lub mobbning, natomiast w Stanach Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii czy Australii bardziej popularne jest okreœlenie bullying).
Niektórzy badacze dokonuj¹ jednak rozró¿nienia miêdzy wymienionymi zja-
wiskami. Leymann (1996) proponuje u¿ycie s³owa bullying w odniesieniu do
przemocy w œrodowisku dzieci i m³odzie¿y (np. w szkole), zaœ mobbing
w odniesieniu do doros³ych (np. w pracy), ale nie podaje przekonuj¹cego nas
uzasadnienia. Schuster (1996) sugeruje zastosowanie innej regu³y. Odwo³uje
siê do biologii i etologii, gdzie mobbing oznacza zbiorow¹ (stadn¹) reakcjê
ataku w odpowiedzi na zagro¿enie przez drapie¿nika albo – rzadziej – przez
agresora tego samego gatunku. W naukach o cz³owieku pojêcie mobbingu
znalaz³o siê za spraw¹ Lorenza (wybitnego etologa), który u¿ywa³ go w od-
niesieniu do zachowañ grupy wobec outsiderów w szkole lub w armii,
a póŸniej Heinnemana, który pos³ugiwa³ siê nim do opisu zbiorowej agresji
u ludzi. Rozs¹dne zatem wydaje siê zawê¿enie pojêcia mobbing do opisu
przemocy zbiorowej. W³aœciwe bêdzie zatem przyj¹æ, ¿e ró¿nica miêdzy
mobbingiem a bullyingiem dotyczy postaci sprawcy (jednostka albo zbioro-
woœæ). Bullying oznacza przemoc jednostki wobec jednostki, zaœ mobbing
oznacza przemoc grupy wobec jednostki (Schuster 1996). Taki sposób rozu-
mienia podpowiada te¿ etymologia obu okreœleñ. S³owo mobbing pochodzi
bowiem od s³owa „mob“ – t³um, mot³och, ha³astra, zaœ bullying od s³owa
„bully“ – byczek, osi³ek, tyran. 

Istniej¹ oczywiœcie równie¿ postacie przemocy grupy wobec innej grupy (np.
w realiach drugiego ¿ycia placówki korekcyjnej), ale nie ma na to ogólnej na-
zwy. Znamy te¿ przemoc jednostki wobec grupy. Dwie ostatnie – choæ bardzo
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istotne ze spo³ecznego punktu widzenia – formy przemocy stosowanej wobec
ca³ych zbiorowoœci, nie s¹ jednak przedmiotem naszych dociekañ. 

W naszych dalszych rozwa¿aniach skupimy siê wy³¹cznie na przemocy
wobec jednostki, bez wzglêdu na postaæ sprawcy, poniewa¿ interesuje nas
zjawisko stawania siê ofiar¹, czyli tzw. wiktymizacja. W tym kontekœcie ma-
³o istotne jest ró¿nicowanie obu form – mobbingu i bullyingu – zw³aszcza,
¿e w indywidualnym doœwiadczeniu ofiary mog¹ one wspó³wystêpowaæ al-
bo pojawiaæ siê zamiennie, obejmuj¹c podobne zachowania sprawców i wy-
wo³uj¹c tego samego rodzaju skutki. Podobnie rzecz ujmuje Olweus (1998,
s. 16), zaznaczaj¹c jednak, ¿e bardziej stresuj¹ce i niszcz¹ce s¹ szykany ze
strony zbiorowoœci.

Wiktymizacja 

Pojêciem kluczowym jest dla nas wiktymizacja, czyli stawanie siê ofiar¹
b¹dŸ funkcjonowanie w roli ofiary (w jêzyku potocznym rolê tak¹ opisuje
termin kozio³ ofiarny). Z tej perspektywy – perspektywy ofiary – mo¿emy
diagnozowaæ zjawisko przemocy w instytucjach spo³ecznych. S¹dzimy, ¿e
w badaniach typu self-report ³atwiej uzyskaæ rzetelne dane na temat wiktymi-
zacji, ani¿eli uzyskaæ przyznanie siê do sprawstwa przemocy. Sprawstwo
w tym zakresie jest bezprawne i ob³o¿one sankcjami spo³ecznymi lub pra-
wnymi. Tymczasem bycie ofiar¹ jest po³o¿eniem silnie frustruj¹cym, a to wy-
daje siê raczej sprzyjaæ ekspresji, hamowanej jedynie obaw¹ przed powtórn¹
wiktymizacj¹. Jeœli wp³yw tej obawy uda siê zminimalizowaæ odpowiedni¹
organizacj¹ badañ i konstrukcj¹ sonda¿u, to uzyskaæ mo¿emy rzeczywisty
obraz zjawiska przemocy.

Zwrócimy wiêc uwagê na psychologiczny i spo³eczny portret ofiary szykan
oraz na ustalenia empiryczne i ujêcia teoretyczne, wyjaœniaj¹ce proces stawania
siê ofiar¹. Jak twierdzi Olweus (1998, s. 39–40 oraz 60), portret ofiary przemocy
w szkole jest wyrazisty. Z podanej przez tego autora charakterystyki – opartej
na badaniach empirycznych – wynika, ¿e ofiary mobbingu na tle innych
uczniów wyró¿niaj¹ trzy cechy: 1) zdecydowanie mniejsza pewnoœæ siebie (nie-
œmia³oœæ, p³aczliwoœæ, niezdarnoœæ, wycofywanie siê i biernoœæ, niska samooce-
na, wstydliwoœæ itp.), 2) osamotnienie i brak oparcia w grupie rówieœniczej, 3)
mniejsza sprawnoœæ fizyczna (si³a, koordynacja ruchowa). S¹ to cechy rozpozna-
wane przez sprawców jako sygna³y bezradnoœci – niezdolnoœci do skutecznego
przeciwstawienia siê presji z ich strony. Nale¿y podkreœliæ, ¿e wspomniana bez-
radnoœæ ofiar powiêksza siê w miarê powtarzania kolejnych aktów przemocy
(oczywiœcie w tym samym procesie spo³ecznym u sprawców, wskutek doœwiad-
czanych wzmocnieñ, wzrasta poczucie mocy i skutecznoœci). 

Charakterystyka ofiary i jej sytuacji jest w wielu elementach zbie¿na z za³o¿e-
niami jednej z wa¿niejszych teorii wiktymologicznych – teorii dzia³añ rutyno-
wych. W teorii tej rozwa¿a siê trzy kluczowe elementy: 1) sprawcê posiadaj¹ce-
go motywacjê, 2) wybrany przedmiot przestêpstwa, 3) nieobecnoœæ osób, które
mog³yby obroniæ przedmiot przestêpstwa i udaremniæ naruszenie prawa (Co-
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hen, Felson, za: Schneider 1998). Najwiêksze ryzyko pope³nienia przestêpstwa
wystêpuje wtedy, gdy ofiara jest najdogodniejszym celem: jest bardzo widoczna
spo³ecznie, ma najwiêksz¹ si³ê przyci¹gania, jest do niej naj³atwiejszy dostêp,
a przedmiot przestêpstwa jest najs³abiej chroniony (tam¿e). Bliskoœæ sprawcy
i ofiary w przestrzeni i czasie jest warunkiem koniecznym przemocy (w warun-
kach szko³y jest owa bliskoœæ oczywista, a ofiara nie mo¿e w ¿aden sposób tego
zmieniæ). Z bliskoœci tej jednak niewiele wynika. Aby dosz³o do przemocy
sprawca musi zwróciæ uwagê na swoj¹ ofiarê. Typowe ofiary cechuje swego ro-
dzaju spo³eczna widocznoœæ – rzucaj¹ siê w oczy na tle grupy, przyci¹gaj¹ uwa-
gê swoim zachowaniem, a niekiedy te¿ posiadanymi przedmiotami o wartoœci
materialnej lub symbolicznej. O tym czy dojdzie do aktu przemocy decyduje ³a-
twoœæ jego dokonania w sposób bezkarny (ofiara sama nie obroni siê, bo jest
s³absza, nie ma te¿ oparcia spo³ecznego – ochrony, zaplecza). Z badañ Hodgesa
i Perry'ego wynika, ¿e ch³opcy, w mniejszym stopniu przyznaj¹ siê do bycia
ofiar¹ ani¿eli dziewczêta. Badacze ci sugeruj¹ przy tym odmienne oddzia³ywa-
nia wychowawcze wobec ch³opców i dziewcz¹t (za: Urban 2005, s. 44).

Niektórzy badacze stwierdzaj¹ doœæ mocne powi¹zania miêdzy indywidual-
nymi czynnikami ryzyka wiktymizacji, co sk³ania ich do wniosku, ¿e za te inter-
korelacje odpowiedzialny jest pewien ukryty wymiar osobowoœci – sk³onnoœæ
(predyspozycja) do stawania siê ofiar¹. Krytycy takiego podejœcia zarzucaj¹ mu
rozumowanie na zasadzie b³êdnego ko³a, które nic nie wyjaœnia (ofiary staj¹ siê
ofiarami, poniewa¿ s¹ ofiarami). O tym, ¿e ktoœ ma predyspozycje do roli ofia-
ry przekonuje nas to, ¿e doœwiadcza przemocy, zaœ owo doœwiadczenie wyja-
œniamy przyczynowo predyspozycjami.

Mo¿liwoœci diagnozy mobbingu i dzia³añ przemocowych w szkole

Bezpoœrednia diagnoza (poprzez obserwacjê) agresji w warunkach szkolnych
jest trudna. Akty agresji s¹ najczêœciej pope³niane w takich miejscach lub wtedy,
gdy nie ma tam doros³ych. Liczba tych zachowañ jest te¿ relatywnie niewielka,
na tle ca³okszta³tu zachowañ wystêpuj¹cych w œrodowisku szkolnym. Poza tym
agresja bywa niekiedy mocno zakamuflowana (Pellegrini, Bartini 2000, s. 360).
Z tego powodu badacze stosuj¹ ró¿ne, komplementarne formy diagnozowania
przemocy poœrednio. Wœród tych form wymieniæ nale¿y kwestionariusze typu
self-report, analizê dzienników-pamiêtników oraz skale szacunkowe lub techniki
nominacyjne (formy badania socjometrycznego) wype³niane przez rówieœników
lub przez nauczycieli. Ka¿da z tych technik ma swoje zalety i wady, które oma-
wiaj¹ cytowane autorki (tam¿e). Self-report nie doszacowuj¹ wystêpowanie prze-
mocy, jeœli pytania dotycz¹ sprawstwa (ze wzglêdu na zmienn¹ aprobaty spo-
³ecznej lub obawê przed kar¹). Skale szacunkowe wype³niane przez nauczycie-
li podatne s¹ na b³¹d atrybucji, polegaj¹cy na przypisywaniu pewnym grupom
uczniów wiêkszej sk³onnoœci do agresji (np. ch³opcom). W dodatku nauczyciele
maj¹ szanse obserwowaæ podopiecznych jedynie w ograniczonej liczbie doœæ ty-
powych sytuacji, wiêc ich wiedza na temat zachowañ dzieci jest mocno niekom-
pletna.
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Doœæ k³opotliwym faktem wydaj¹ siê wzglêdnie s³abe interkorelacje miê-
dzy ró¿nymi miernikami zjawisk przemocy. Dla przyk³adu, w badaniach cy-
towanych autorek korelacje te mieœci³y siê w przedziale od 0,07 do 0,34 – je-
œli nie liczyæ korelacji rzêdu 0,80 dwóch miar nominacyjnych dla rówieœni-
ków (Pellegrini, Bartini 2000, s. 364). Mo¿e to oznaczaæ, z jednej strony du¿y
b³¹d pomiaru ka¿dej z technik, lecz z drugiej strony jest mo¿liwe, ¿e ka¿da
z tych technik mierzy nieco inne zjawiska w zró¿nicowanych kontekstach sy-
tuacyjnych i st¹d brak kontyngencji rezultatów. Analiza macierzy korelacji
zdaje siê potwierdzaæ drug¹ tezê. Otó¿ w przypadku wiktymizacji najwy¿-
sze korelacje wystêpuj¹ miêdzy jedn¹ z technik nominacyjnych dla rówieœni-
ków a bezpoœredni¹ obserwacj¹ nauczycieli (oznacza to wzajemne potwier-
dzanie siê obserwacji uczniów-œwiadków i nauczycieli – przypis P.K.; A.S.)
oraz miêdzy danymi self-report a danymi z pamiêtników uczniowskich (co
wskazuje na rzetelnoœæ deklaracji w badaniach self-report – przypis P.K.;
A.S.). Dla porównania – najni¿sze korelacje wyst¹pi³y miêdzy bezpoœredni¹
obserwacj¹ a danymi z self-report oraz danymi z pamiêtników (oznacza to,
¿e zupe³nie nie da siê przewidywaæ indywidualnego doœwiadczenia wikty-
mizacji uczniów na podstawie spostrze¿eñ nauczycieli w tym zakresie). Naj-
wyraŸniej nauczyciele rejestruj¹ jedynie niewielk¹ cz¹stkê tego, co dzieje siê
w relacjach uczniowskich. 

Na podstawie przedstawionych danych narzêdzia typu samoopis wydaj¹ siê
byæ najlepszymi miernikami zjawiska wiktymizacji. Choæ i te oczywiœcie nie s¹
pozbawione mankamentów. Na przyk³ad Swain stwierdza, ¿e badania self-re-
port nie doszacowuj¹ wiktymizacji uczniów starszych, którzy w pe³ni rozumie-
j¹ deprecjonuj¹cy status bycia ofiar¹, a poza tym zawê¿aj¹ oni pojêcie przemo-
cy do doœæ ekstremalnych jej form (za: Krahe 2005, s. 119). Zwolennikiem podej-
œcia samoopisowego do diagnozy przemocy jest Olweus, którego skala jest chy-
ba najbardziej rozpowszechnionym narzêdziem badawczym w omawianym ob-
szarze. 

Konstrukcja nowego narzêdzia

Jeœli narzêdzie badawcze ma byæ stosowane w masowych badaniach, to po-
winno spe³niaæ dwa warunki: 1) rzetelnoœæ i trafnoœæ pomiaru oraz 2) krótka for-
ma (dla zapewnienia szybkoœci badania i jego analizy). Skracanie narzêdzia pro-
wadzi do spadku rzetelnoœci pomiaru. Natomiast zbytnie wyd³u¿anie testów
równie¿ zmniejsza rzetelnoœæ, zw³aszcza u osób o nasilonej impulsywnoœci, czy
te¿ dzieci i m³odzie¿y o symptomach niedostosowania spo³ecznego (por. Sze-
cówka 2004). Konieczne jest wiêc pos³u¿enie siê procedur¹ ograniczaj¹c¹ do mi-
nimum utratê mocy diagnostycznej.

Pierwotna wersja narzêdzia badawczego (MOB-20), uwzglêdniaj¹ca pol-
skie uwarunkowania, sk³ada siê z 20 twierdzeñ (por. Szecówka 2005), inspi-
rowanych propozycjami badaczy zachodnioeuropejskich, zajmuj¹cych siê od
wielu lat mobbingiem w szkole (Olweus 1998, 1999; Weiss 2000; Dambach
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2003). Stosowane w krajach zachodnich narzêdzia pomiaru mobbingu
w szkole nie w pe³ni odpowiadaj¹ polskim uwarunkowaniom. Niektóre prze-
jawy tego zjawiska nie wystêpuj¹ w Polsce, inne zaœ, specyficzne dla naszego
pod³o¿a kulturowego, nie zosta³y ujête w tamtejszych kwestionariuszach czy
nawet opisach zjawiska. 

Do pomiaru mobbingu w warunkach polskiej szko³y uwzglêdniono m.in. su-
gestie Weissa (2000), który wœród codziennego szykanowania i aktów przemo-
cy wyró¿nia wykluczanie ze spo³ecznoœci klasowej; zatrzymywanie dla siebie
wa¿nych informacji; fa³szywe oskar¿anie; czatowanie na ofiarê wzd³u¿ drogi
szkolnej; uszkodzenie lub niszczenie materia³ów wytworzonych na lekcji; nie-
uczciwe postêpowanie podczas lekcji wychowania fizycznego; chowanie, ni-
szczenie lub kradzie¿ przyborów szkolnych, czêœci ubrañ; wyœmiewanie, czy-
nienie rani¹cych uwag; wykluczanie ze wspólnych gier, zabaw, rozmów; szan-
ta¿, gro¿enie przemoc¹; molestowanie seksualne; bicie na korytarzach i boisku
szkolnym.

W celu urealnienia zastosowanego w niniejszych badaniach narzêdzia i nada-
nia mu optymalnego kszta³tu, przeprowadzono wiele konsultacji. Zorganizowa-
no cykl wspólnych spotkañ, których uczestnikami byli pedagodzy szkolni, dy-
rektorzy szkó³, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, wizytato-
rzy, pracownicy nadzoru i administracji szkolnej1. W toku dyskusji stopniowo
uzupe³niano poszczególne stwierdzenia w kwestionariuszu, koryguj¹c te, które
rozmija³y siê z obserwowan¹, polsk¹ rzeczywistoœci¹. Poszczególne wersje kwe-
stionariusza by³y stopniowo doskonalone na podstawie dostarczanych na bie¿¹-
co materia³ów, obejmuj¹cych uczniowskie zachowania mobbingowe, w œwietle
obserwacji i wywiadów czynionych przez pedagogów szkolnych oraz codzien-
nych spostrze¿eñ dokonywanych w tym zakresie przez nauczycieli.

Metoda redukcji liczby twierdzeñ oparta by³a na analizie statystycznej. Wyko-
naliœmy analizê czynnikow¹ metod¹ g³ównych sk³adowych ca³ej wersji pier-
wotnej. Potwierdzi³a ona mo¿liwoœæ pos³u¿enia siê rozwi¹zaniem 1-czynniko-
wym. Wyeliminowaliœmy te pozycje, które mia³y ³adunki poni¿ej 0,30 i po-
wtórzyliœmy obliczenia. Wybraliœmy 3 pozycje o najwy¿szych ³adunkach czyn-
nikowych, które stworzy³y rdzeñ nowej wersji narzêdzia. Do tego zestawu do-
³¹czaliœmy stopniowo kolejne twierdzenia, pos³uguj¹c siê statystycznym kryte-
rium. Pomocna okaza³a siê tu procedura analizy czynnikowej nazywana ML
(maximum likelihood – najlepszego dopasowania), zawarta w pakiecie STATI-
STICA 6. Pozwala ona oceniæ dobroæ dopasowania sk³adników do zadanego
modelu czynnikowego za pomoc¹ testu chi-kwadrat, który jeœli ma wartoœæ
istotn¹ statystycznie, to oznacza s³abe dopasowanie danych do modelu. Do pu-
li do³¹czyliœmy jako czwart¹ pozycjê tê, której wprowadzenie przynios³o naj-
mniej istotn¹ wartoœæ ML chi-kwadrat. W ten sam sposób do³¹czaliœmy do ze-

1 Pragniemy przy tej okazji serdecznie podziêkowaæ wszystkim uczestnikom za niezawodny,
twórczy udzia³ w spotkaniach i wszelk¹ pomoc organizacyjno-techniczn¹ w trakcie prowadzo-
nych badañ. Odrêbne podziêkowania nale¿¹ siê Radzie Miasta Raciborza i tamtejszemu Prezyden-
towi za zainteresowanie i pomoc techniczn¹ w przeprowadzeniu badañ we wszystkich racibor-
skich gimnazjach.
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stawu kolejne pozycje. Po uzyskaniu ostatniej nieistotnej wartoœci ML chi-kwa-
drat, do zestawu dodaliœmy tylko jedno twierdzenie – to, dla którego istotnoœæ
by³a najbardziej zbli¿ona do krytycznej wartoœci 0,05. W ten sposób wyselekcjo-
nowaliœmy zestaw 7 pozycji diagnostycznych, co do których mo¿na bez wiêk-
szego ryzyka za³o¿yæ, ¿e ka¿da mierzy tê sam¹ jedn¹ zmienn¹. Kiedy skorelo-
waliœmy wynik tej skali z wynikiem ogólnym prototypu (20 pozycji minus te,
których ³adunek czynnikowy by³ mniejszy od 0,30), okaza³o siê, ¿e korelacja jest
bardzo wysoka ok. 0,95. Oznacza to, ¿e krótka wersja jest ekwiwalentna wobec
wersji pe³nej i redukcja liczby twierdzeñ nie powinna os³abiæ znacz¹co mocy
diagnostycznej testu. Ni¿ej przedstawiamy skrócony zestaw wskaŸników wraz
z ich charakterystyk¹ psychometryczn¹.

W³aœciwoœci psychometryczne

W pierwszej kolejnoœci podajemy wyniki eksploracyjnej analizy czynniko-
wej metod¹ najlepszego dopasowania (ML). W tabeli zawarte s¹ dane w odnie-
sieniu do ca³ej populacji oraz osobno w odniesieniu do dziewcz¹t i ch³opców. S¹
one bardzo podobne we wszystkich grupach. We wszystkich grupach ujawni³a
siê struktura 1-czynnikowa. Czynnik wyjaœnia ponad 32% wariancji. Nastêpnie
wykonaliœmy konfirmacyjn¹ analizê czynnikow¹. Wszystkie pozycje maj¹ ³a-
dunki istotne statystycznie na poziomie lepszym ni¿ 0,001. WskaŸniki dobroci
dopasowania z tej analizy mo¿na uznaæ za bardzo dobre. Wszystkie indeksy do-
pasowania s¹ wy¿sze ni¿ 0,95 (nawet te najbardziej konserwatywne, jak np. AG-
FI) (zob. tabela 1). Inaczej mówi¹c, nie ma ju¿ potrzeby dalszego ulepszania na-
rzêdzia (pod k¹tem jego jednorodnoœci).

Rzetelnoœæ 
Wyniki analiz czynnikowych pozwala³y spodziewaæ siê wysokiej rzetelnoœci

pomiaru omawianym narzêdziem. Przewidywanie to uzyska³o potwierdzenie
w toku dokonanej analizy rzetelnoœci wewnêtrznej. WskaŸniki alfa Cronbacha
wynosz¹ 0,75 w ca³ej populacji (identyczne s¹ wartoœci w grupie dziewcz¹t
i grupie ch³opców). Bior¹c pod uwagê niewielk¹ liczbê pozycji skali, wynik ten
jest w pe³ni zadowalaj¹cy i uzasadnia podjêcie w dalszych analizach oceny traf-
noœci. W osobnych badaniach (na ma³ej populacji, N = 53) obliczyliœmy wskaŸni-
ki stabilnoœci testu w odstêpie 2 miesiêcy. Korelacja test-retest wynios³a 0,78. Za-
tem pomiar prezentowanym narzêdziem dotyczy wzglêdnie sta³ej w³aœciwoœci
jednostki. Jest to zgodne z definicj¹ mobbingu-bullyingu, w której zak³ada siê
wielokrotnoœæ doznawanej przemocy w d³u¿szym okresie czasu.

Trafnoœæ kryterialna
Oceniliœmy jedynie trafnoœæ diagnostyczn¹ poprzez porównanie dwóch

grup osób <MOB> (osoby doœwiadczaj¹ce przemocy fizycznej – samoopis)
oraz <mob> (osoby zaprzeczaj¹ce takiemu doœwiadczeniu). Porównaliœmy
odpowiedzi na poszczególne pytania skali oraz wynik ogólny. Aby przeko-
naæ siê o mocy diagnostycznej wykonaliœmy analizê dyskryminacyjn¹ u¿ywaj¹c

PIOTR KWIATKOWSKI, ADAM SZECÓWKA



SZKO£A SPECJALNA 5/2005 339

7 pozycji jako zmiennych niezale¿nych a podzia³u na grupy kryterialne jako
zmiennej zale¿nej. Okazuje siê, ¿e na podstawie 7 pozycji mo¿na precyzyjnie
okreœliæ przynale¿noœæ do grup kryterialnych w ponad 80% – jest to wynik
zadawalaj¹cy. 

Tabela
W³aœciwoœci psychometryczne poszczególnych pozycji i ca³ej skali MOB-7 w œwietle ba-

dañ gimnazjalistów z Raciborza
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Przy tym z wiêksz¹ precyzj¹ (blisko 90% poprawnoœci klasyfikowania) mo-
¿emy wnioskowaæ o braku doœwiadczeñ przemocy ani¿eli o istnieniu takich
doœwiadczeñ (poprawnoœæ klasyfikacji niewiele ponad 30%). Wynik ten nie
dziwi, jeœli siê weŸmie pod uwagê rozmaitoœæ form przemocy rówieœniczej:
od ignorowania i marginalizowania, przez plotkê i oczernianie, zastraszanie,
a¿ po przemoc fizyczn¹, wymuszenia rozbójnicze itp. 

Trafnoœæ teoretyczna
Oceny trafnoœci teoretycznej dokonaliœmy poprzez wykazanie, ¿e wyniki te-

stu wchodz¹ w zale¿noœci oczekiwane w œwietle teorii, która stanowi podsta-
wê jego konstrukcji. Wziêliœmy pod uwagê fakt, ¿e ofiary mobbingu w szko-
le rekrutuj¹ siê spoœród osób: 1) s³abszych fizycznie; 2) posiadaj¹cych nisk¹
pozycjê w spo³ecznoœci szkolnej; 3) funkcjonuj¹cych poza relacjami wsparcia
spo³ecznego. Spodziewaliœmy siê wiêc korelacji miêdzy tymi zjawiskami
a wynikiem naszego kwestionariusza. Przeprowadzone badania na populacji
ponad 1300 uczniów gimnazjów z Raciborza, pozwalaj¹ zweryfikowaæ po-
wy¿sze za³o¿enia. 

Wyniki skali MOB-7 znacz¹co koreluj¹ z samoocen¹ si³y fizycznej respon-
dentów (osoby opisuj¹ce siebie jako „s³abych“ maj¹ zdecydowanie najwy¿sze
wskaŸniki wiktymizacji); wynikami w nauce (im gorsze wyniki w nauce, tym
wy¿sze wskaŸniki wiktymizacji); sytuacj¹ materialn¹ rodziny (im lepsza sy-
tuacja materialna – mierzona posiadaniem dóbr tj. mieszkanie, samochód,
sprzêt komputerowy – tym ni¿sze wskaŸniki wiktymizacji); dostêpnoœci¹
wsparcia spo³ecznego (najwy¿sze wskaŸniki wiktymizacji ujawniaj¹ ucznio-
wie deklaruj¹cy brak jakichkolwiek osób, z którymi mogliby porozmawiaæ
o szkolnych problemach). 

Uwagi koñcowe

Skala MOB-7 jest jednorodnym zestawem wskaŸników. Pomiar tym narzê-
dziem jest rzetelny i prowadzi do rezultatów zbie¿nych z oczekiwaniami wy-
nikaj¹cymi z teorii. Za pomoc¹ tego narzêdzia mo¿na trafnie oceniæ, czy oso-
ba badana doœwiadcza przemocy w klasie, choæ nie mo¿na stwierdziæ, z jak¹
form¹ przemocy mamy do czynienia. Narzêdzie jest krótkie, co umo¿liwia je-
go szybkie wype³nienie przez uczniów oraz upraszcza proces obliczania wy-
ników. 

Celowe wydaje siê w dalszych badaniach ustalenie mocy prognostycznej te-
stu w badaniach pod³u¿nych oraz uzupe³nienie danych na temat trafnoœci te-
oretycznej (o korelacje ze zmiennymi psychologicznymi, np. asertywnoœæ, sa-
moocena, poziom lêku). Nale¿a³oby te¿ powtórzyæ na nowej grupie respon-
dentów konfirmacyjn¹ analizê czynnikow¹ i analizê rzetelnoœci wewnêtrznej
oraz ustaliæ stabilnoœæ testu w ró¿nych perspektywach czasowych. Wydaje siê
równie¿ celowe podjêcie badañ nad wra¿liwoœci¹ skali na zmienn¹ aprobaty
spo³ecznej. Warto by³oby te¿ w badaniach eksperymentalnych okreœliæ wp³yw
interwencji terapeutycznych lub profilaktycznych na wskaŸniki uzyskiwane
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przez respondentów, co z jednej strony wskazywa³oby na trafnoœæ testu,
a z drugiej na jego przydatnoœæ w ewaluacji programów antyprzemocowych. 
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ZA£¥CZNIKI

Pierwotna, rozszerzona wersja kwestionariusza mobbingu MOB-20, zaprezentowana
jest poni¿ej kwestionariusza MOB-7 (jego praktyczne zastosowanie zobacz tak¿e w in-
nym miejscu: Szecówka 2005). 

KWESTIONARIUSZ MOB-7 

Drodzy uczniowie
W kwestionariuszu jest 7 stwierdzeñ, do których spróbujcie siê ustosunkowaæ zgodnie

z w³asnym odczuciem, podkreœlaj¹c odpowiedni¹ kategoriê: tak, raczej tak, raczej nie,
nie. Kwestionariusz jest anonimowy. Gwarantujemy Wam pe³n¹ dyskrecjê. W razie po-
trzeby pomoc¹ s³u¿y Wam prowadz¹cy badania. 

Bardzo dziêkujemy
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UZUPE£NIJ LUB ODPOWIEDNIO PODKREŒL:

a. Jestem:   dziewczyn¹   ch³opcem

b. Mam.........lat

c. Jestem oceniany jako uczeñ:
bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczaj¹cy, bardzo s³aby

d. Nie powtarza³em ¿adnej klasy
Powtarza³em:........klasê........razy

........klasê........razy

........klasê........razy

e. Do mojej klasy nale¿y: (ilu?)........kolegów oraz (ile?).......kole¿anek, z którymi dobrze
siê zna³em przed podjêciem nauki w tej szkole.

f. Nie mam rodzeñstwa
Mam.....siostry w wieku....................lat
Mam.....braci w wieku.....................lat

g. Wychowujê siê w rodzinie:
pe³nej
niepe³nej – tylko z matk¹
niepe³nej – tylko z ojcem
zrekonstruowanej – z ojczymem
zrekonstruowanej – z macoch¹

h. Moja rodzina posiada: dom jednorodzinny, mieszkanie w bloku (ile pokoi?....), samochód,
(samochody – ile?.....) komputer

i. Pod wzglêdem warunków fizycznych zaliczam siê w klasie do grona: silnych, œrednich,
s³abszych

j. O swoich powa¿niejszych problemach w szkole najchêtniej zwierzam siê:
pracownikom szko³y, rodzinie, komuœ innemu (komu?).....................................
nie mam komu siê zwierzyæ.

KWESTIONARIUSZ MOB-20

MOBBING W KONTEKŒCIE DOŒWIADCZANIA PRZEMOCY W KLASIE SZKOLNEJ
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Poziom mobbingu i sposób interwencji
Punktacja: tak – 4 pkt.; raczej tak – 3 pkt.; raczej nie – 2 pkt.; nie – 1 pkt.
W kwestionariuszu MOB-20 badani mog¹ uzyskaæ od 20 do 80 punktów. Natomiast
w MOB-7 badani mog¹ uzyskaæ od 7 do 28 punktów.
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Summary

As a sort of school psychoterror, mobbing is one of the most destructive and
alarming phenomena observed in Polish public schools, childcare centres, and
youth custody centres. School mobbing, noticed in the sixties and researched in
the following decades in the Scandinavian countries, England, Germany, Japan,
Australia, and the USA, has recently aroused the interest of Polish teachers – tu-
tors. The instruments for measuring school mobbing applied in the Western co-
untries do not fully suit the Polish conditions. The MOB-7 scale presented above
is a set of factors allowing a reliable and accurate judgement whether (and to
what degree) students experience mobbing from their peers. The psychometric
properties of the instrument have been tested on a relatively large population of
1311 students. The instrument's brevity and simplicity helps students to comple-
te it efficiently and makes it easy for teachers to count scores, diagnose, and sug-
gest appropriate tutorial intervention.

MOBBING W KONTEKŒCIE DOŒWIADCZANIA PRZEMOCY W KLASIE SZKOLNEJ
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JUSTYNA STRYKOWSKA
UAM Poznañ

PROPOZYCJA DZIA£AÑ PROFILAKTYCZNO-
-TERAPEUTYCZNYCH WOBEC DZIECI ZAGRO¯ONYCH
NIEDOSTOSOWANIEM SPO£ECZNYM

Niniejszy artykuł stanowi kolejny z cyklu trzech artykułów będących opi-
sem zjawiska niedostosowania społecznego w odniesieniu do dzieci
w młodszym wieku szkolnym.
Dla potrzeb tego cyklu została przyjęta definicja niedostosowania spo-
łecznego jako wynik niepomyślnej socjalizacji, przejawiającej się w nie-
właściwie ukształtowanych strukturach poznawczych, moralnych, emo-
cjonalnych i społecznych jednostki. W przyjętym sposobie rozumienia
pojęcia niedostosowania istotny jest element jego rozwoju wyrażający
się w poziomie zaburzeń. Zatem poziom niedostosowania – to natęże-
nie i jakość powstających nieprawidłowości.
Pierwszy artykuł (Strykowska 2005a) zawierał opis rozmiarów i pozio-
mu niedostosowania społecznego oraz analizę symptomów w zależno-
ści od głębokości niedostosowania. W drugim (Strykowska 200b) zo-
stała przedstawiona analiza trzech grup czynników wpływających na
poziom niedostosowania: czynniki indywidualne, czynniki środowiska
rodzinnego oraz czynniki środowiska szkolnego i rówieśniczego. Pre-
zentowany artykuł zawiera propozycję działań, jakie można podjąć wo-
bec dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

Zasady dzia³añ

Najwiêcej pomocy potrzebuj¹ dzieci z objawami charakterystycznymi dla po-
ziomu trzeciego. S¹ to dzieci z najwiêkszymi nieprawid³owoœciami, ich zaburze-
nia s¹ najg³êbsze i najtrwalsze. Pierwszy etap podejmowanych dzia³añ – to na-
wi¹zanie z nimi relacji i zachêcenie ich do wziêcia udzia³u w ró¿nych zajê-
ciach. Wymaga to od doros³ego niezwyk³ej cierpliwoœci, delikatnoœci, a tak¿e
wytrwa³oœci. Jak wykaza³y badania, s¹ to dzieci niepos³uszne, agresywne, potra-
fi¹ce k³amaæ, a tak¿e nieufne wobec doros³ych. Dzieci te najczêœciej niechêtnie
korzystaj¹ z oferowanej im pomocy, dlatego te¿ doros³emu powinno bardziej
zale¿eæ na tych dzieciach ni¿ im samym na sobie. Kolejne nieudane próby za-
chêcenia ich do brania udzia³u w zajêciach oraz do pracy nad sob¹ nie mogê
zniechêcaæ doros³ych i przyczyniaæ siê do zaprzestania dzia³añ wobec tych dzie-
ci. Konieczne jest zatem podejmowanie wielu rozmów. Wa¿ne jest, aby dziecko,
które chcemy zachêciæ do zajêæ, nie poczu³o siê oceniane, tylko by odczu³o, ¿e
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doros³ym zale¿y na nim. Najczêœciej tak siê dzieje, ¿e dopiero w momencie, kie-
dy dziecko samo powie o doros³ym, ¿e „on jest w porz¹dku“, istnieje szansa na
rozpoczêcie procesu naprawy. Dodatkowym utrudnieniem jest to, ¿e dzieci
z g³êbszymi objawami niedostosowania czêsto s¹ cz³onkami nieformalnych
grup rówieœniczych, stanowi¹cych wzmocnienie dla ich nieprawid³owych za-
chowañ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e dzieci te polubi³y ju¿ to, ¿e mog¹ robiæ to, co
chc¹. Grupy rówieœnicze i spêdzanie czasu z nimi s¹ swego rodzaju konkuren-
cj¹ wobec propozycji doros³ych. Powinny wiêc byæ one na tyle atrakcyjne, aby
skutecznie przyci¹gnê³y dzieci z objawami niedostosowania. Pomocna jest sytu-
acja, gdy uda siê nam przekonaæ do siebie lidera danej grupy, bo za nim pójd¹
inni. Czêsto zdarza siê tak, ¿e jedno dziecko przyprowadza drugie. Najlepsza
sytuacja jest wtedy, gdy dzieci widz¹, ¿e ich rodzice równie¿ anga¿uj¹ siê w pro-
ponowane zajêcia. Dzia³ania wobec dzieci zosta³y podzielone na trzy bloki: za-
jêcia socjoterapeutyczne, system kontroli, stworzenie dla dzieci z objawami nie-
dostosowania specjalnych klas terapeutyczno-wyrównawczych.

Blok pierwszy, zajêcia socjoterapeutyczne, to forma pomocy ukierunkowanej
g³ównie na pracê z dzieæmi prze¿ywaj¹cymi ró¿nego rodzaju trudnoœci.

Konieczne jest utworzenie oddzielnych grup dla dzieci z ró¿nym poziomem
niedostosowania i w ró¿nym wieku. Po³¹czenie w jednej grupie podczas zajêæ
dzieci z pierwszego i trzeciego poziomu niedostosowania mo¿e spowodowaæ
uruchomienie mechanizmu uczenia siê nieprawid³owych zachowañ. Dzieci
z trzeciego poziomu niedostosowania wykazuj¹ najg³êbsze zaburzenia. Naj-
czêœciej w³aœnie u nich wystêpuje po³¹czenie nieprawid³owych czynników in-
dywidualnych z nieprawid³owoœciami w obrêbie rodziny. Grupy dla tych
dzieci powinny liczyæ od piêciu do siedmiu uczniów, bowiem tylko taka ma³a
grupa daje mo¿liwoœæ nawi¹zania bliskiego, indywidualnego kontaktu pomiê-
dzy prowadz¹cymi a uczestnikami, wytworzenia bezpiecznego klimatu, a tak-
¿e zaspokojenia podstawowych potrzeb psychicznych. Poza tym ma³a grupa
jest szans¹ na utrzymanie dyscypliny i wyæwiczenie u dzieci przestrzegania
zasad wspó³dzia³ania z innymi. Zmotywowanie uczestników zajêæ do zaanga-
¿owania siê i zmiany zachowania mo¿e zabraæ du¿o czasu, niekiedy koniecz-
ne s¹ wielokrotne rozmowy indywidualne. Dla dzieci z pierwszego poziomu
niedostosowania grupy mog¹ byæ wiêksze (do 12 osób), poniewa¿ s¹ to dzie-
ci m³odsze, wykazuj¹ce mniejsze nasilenie niepos³uszeñstwa i wiêksz¹ chêæ do
wspó³pracy. Tematy i treœci realizowane w grupach dla dzieci z ró¿nych po-
ziomów niedostosowania bêd¹ podobne. Ró¿niæ siê bêd¹ czasem osi¹gniêcia
celów. W stosunku do dzieci z g³êbszymi zaburzeniami istnieje koniecznoœæ
poœwiêcenia wiêkszej iloœci czasu i du¿ego urozmaicenia form, aby osi¹gn¹æ
za³o¿ony cel.

W przypadku dzieci przebadanych w trakcie badañ w³asnych, podejmowane
dzia³ania by³yby skierowane na internalizacjê norm i kszta³towanie dojrza³oœci
emocjonalnej. Czêsto prze¿ywane przez nie emocje s¹ skrajne (albo wielka ra-
doœæ, albo wielki smutek). Emocje okazywane s¹ w sposób gwa³towny, niedo-
stosowany do sytuacji. Mo¿na zaobserwowaæ nieadekwatnoœæ reakcji emocjo-
nalnej wobec si³y dzia³aj¹cego bodŸca. Dzieci te szybko trac¹ panowanie nad so-
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b¹. Maj¹ problem z radzeniem sobie z frustracj¹. Czêsto charakteryzuj¹ siê tak-
¿e du¿ym pobudzeniem fizycznym. Zajêcia zwi¹zane z kszta³towaniem dojrza-
³oœci emocjonalnej mog¹ przybieraæ formê zajêæ mówi¹cych wprost o emocjach
i o tym, jak sobie z nimi radziæ, lub zajêæ, podczas których mo¿liwe jest roz³a-
dowanie emocji.

Przyk³adem zajêæ pierwszego typu jest program pt. Ja czujê.... Opiera siê on na
nastêpuj¹cym schemacie powstawania reakcji emocjonalnej: powstanie emocji,
stopieñ uœwiadomienia emocji, ekspresja lub zahamowanie emocji. W ramach
tego schematu kszta³towane s¹ u dzieci nastêpuj¹ce umiejêtnoœci: rozpoznawa-
nie i nazywanie emocji u siebie i innych, rozpoznawanie przyczyn powstawania
emocji i odpowiednie ich wyra¿anie. Specyfik¹ tych spotkañ jest to, ¿e dzieci
tworz¹ ksi¹¿eczkê na temat swoich uczuæ i o tym, jak sobie z nimi radziæ. Na
spotkaniach powstaj¹ kolejne strony ksi¹¿eczki.
Umiejêtnoœæ rozpoznawania emocji kszta³tuj¹ nastêpuj¹ce zadania:

Dzieci otrzymuj¹ kartkê z napisem: Co oni czuj¹? oraz zdjêcia z ró¿nymi po-
staciami, ka¿da z nich wyra¿a jakieœ emocje. Zadaniem dziecka jest przykleje-
nie postaci i napisanie, co ka¿da z nich mo¿e czuæ.
Dzieci dostaj¹ wyciête z papieru oczy, nos i usta, które wyra¿aj¹ ró¿ne stany
emocjonalne. Zadanie polega na po³¹czeniu ich i napisaniu, jakie to emocje
i po czym je poznajemy.
Dzieci koñcz¹ zdanie: Kiedy cz³owiek siê z³oœci to...
Dzieci rysuj¹, jak wygl¹da ich okreœlone uczucie, np. smutek.

Umiejêtnoœæ rozpoznawania przyczyn powstawania emocji kszta³tuj¹ nastêpuj¹ce za-
dania:

Czytamy dzieciom opis sytuacji, w której dziewczynka zostaje ok³amana
przez swoj¹ przyjació³kê. Rozmawiamy z dzieæmi o tym, jak bohaterka tej hi-
storii mo¿e siê czuæ. Wa¿ne jest, aby dzieci podawa³y konkretne uczucia, mo-
g¹ równie¿ zrobiæ ilustracjê do – opowiadania.
Dzieci wypisuj¹ w³asne, ró¿ne, ale konkretne sytuacje, w których odczuwa³y
z³oœæ, radoœæ, zazdroœæ, opowiadaj¹ o tych sytuacjach. Wa¿ne jest, aby odpo-
wiednimi pytaniami naprowadziæ dzieci na bezpoœrednie przyczyny danych
uczuæ.

Umiejêtnoœæ odpowiedniego wyra¿ania emocji kszta³tuj¹ nastêpuj¹ce zadania: 
Dzieci odgrywaj¹ scenki zwi¹zane z pojawieniem siê emocji i nastêpuj¹cym po
nim zachowaniem, np. Kolega zabra³ ci twoj¹ torbê, co w tej sytuacji czujesz? Co
zrobisz? Jak siê zachowasz? Dzieci i osoba prowadz¹ca podaj¹ przyk³ady, jak
mo¿na siê zachowaæ: powiedzieæ, aby j¹ odda³, jeszcze raz powtórzyæ proœbê
o oddanie, zwróciæ siê o pomoc do osoby doros³ej, nale¿y podkreœliæ, ¿e nie
wolno szarpaæ ani biæ kolegi. Dzieci pokazuj¹ proponowane zachowania.
Dzieci przypominaj¹ sobie sytuacjê, w której odczuwa³y z³oœæ i opowiadaj¹,
jak ona siê zakoñczy³a. Ka¿de dziecko opowiada o tym, co narysowa³o i w ja-
ki sposób poradzi³o sobie ze z³oœci¹. Dzieci sporz¹dzaj¹ listê, jak mo¿na roz-
³adowaæ z³oœæ w taki sposób, aby nie raniæ innych: mo¿na gnieœæ kartkê, mo¿-
na rysowaæ z³oœæ, mo¿na uprawiaæ sport, mo¿na opowiedzieæ o swojej z³oœci.
Istotna jest tak¿e nauka mówienia w jêzyku „ja“, czyli mówienia o swoich
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uczuciach, które s¹ spowodowane przez czyjeœ zachowanie, bez oceniania te-
go zachowania.
Drugi typ zajêæ – to zajêcia plastyczne, muzyczno-ruchowe, sportowe i rekre-

acyjno-turystyczne, g³ównie wyjazdy na biwaki, wycieczki i obozy. Bardzo wa¿-
ne jest, aby dostarczyæ dzieciom pozytywnych doœwiadczeñ zwi¹zanych z prze-
¿yciem czegoœ ciekawego i poznaniem nowych rzeczy. Socjoterapia mo¿e zatem
przybieraæ formê ró¿nych zajêæ. Mog¹ to byæ zajêcia opieraj¹ce siê na kulturo-
technikach, sporcie, rekreacji, turystyce, a tak¿e dramie, zabawie i zajêciach psy-
choedukacyjnych. Istotne jest, aby uda³o siê trafiæ z dan¹ form¹ zajêæ do po-
szczególnych dzieci. Wiadomo przecie¿, ¿e ka¿dy ma swoje upodobania i zain-
teresowania.

Drugi blok dzia³añ – stworzenie systemu wyci¹gania konsekwencji i kon-
troli rodzice – wychowawca – psycholog – kurator. Wa¿ne by³oby zwrócenie
siê o pomoc do s¹du rodzinnego dla nieletnich, w wyniku czego dane dziecko
otrzyma³oby nadzór kuratorski. Nastêpnie konieczna by³aby bardzo œcis³a
wspó³praca domu, szko³y, kuratorów s¹dowych i policji. Pomiêdzy dzieckiem,
psychologiem szkolnym i rodzicami zawarty by³by kontrakt, w którym okre-
œlonoby bardzo dok³adnie zasady i konsekwencje ich nieprzestrzegania. Istot-
ne by³yby konsekwencje. Niestety, na terenie szko³y nie ma zbyt du¿o mo¿li-
woœci wyci¹gania konsekwencji, dlatego konieczny jest udzia³ rodziców,
którzy maj¹ wiêcej takich mo¿liwoœci. Nauczyciel na ka¿dej lekcji zaznacza³by
okreœlonym znakiem, czy dane niew³aœciwe zachowanie wyst¹pi³o, czy nie.
Rodzice dziêki takiemu zapisowi byliby od razu poinformowani, jak zachowu-
je siê jego dziecko, mogliby od razu porozmawiaæ z nim. Co kilka dni przepro-
wadzane by³yby spotkania z danym uczniem, na których wspólnie analizowa-
no by ich dobre i z³e zachowania. Jeœli w ci¹gu tygodnia nasilenie niew³aœci-
wych zachowañ by³oby du¿e, uczeñ musia³by ponieœæ wczeœniej ustalone kon-
sekwencje. Wa¿ne jest, aby nie zapominaæ tak¿e o dobrych zachowaniach ucz-
nia, za które by³yby przewidziane nagrody. Kurator by³by równie¿ informo-
wany o zachowaniu ucznia na terenie szko³y i ze swojej strony odwiedza³by
go oraz stara³ siê wp³ywaæ na to, aby zachowañ z³ych by³o coraz mniej, a do-
brych coraz wiêcej. Istotne by³oby tak¿e to, aby wizyty te by³y czêste i syste-
matyczne. Problemem wymagaj¹cym szczególnej uwagi jest koordynacja
podejmowanych dzia³añ.

Trzeci blok – stworzenie dla dzieci z objawami niedostosowania specjalnych
klas terapeutyczno-wyrównawczych. Praca w takiej klasie wymaga du¿ego za-
anga¿owania ze strony nauczyciela i psychologa. Liczba uczniów nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ dziesiêciu. Praca musi byæ dostosowana do indywidualnych po-
trzeb dzieci, dlatego wa¿na jest dobra znajomoœæ ka¿dego z nich. Na pierwszym
poziomie pracy wobec dzieci wykazuj¹cych nisk¹ motywacjê do nauki, mo¿na
stosowaæ zadania odpowiadaj¹ce ich zainteresowaniom, a stopieñ ich trudnoœci
nie mo¿e przekraczaæ progu obecnych mo¿liwoœci uczniów. Zajêcia powinny
byæ prowadzone metodami aktywizuj¹cymi, daj¹cymi uczniom mo¿liwoœæ wy-
konywania konkretnych czynnoœci i zadañ. Treœci kszta³cenia powinny byæ tak
dobierane, aby mo¿na by³o za ich pomoc¹ kszta³towaæ pozytywne postawy spo-
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³eczne. W pracy z tak¹ klas¹ obowi¹zywaæ powinna dominacja pracy wycho-
wawczej. Oznacza to zwiêkszenie czasu na:
– zajêcia wychowawcze, takie jak: uroczystoœæ z okazji imienin czy urodzin

uczniów, Dnia Matki, Dnia Ojca, Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, ró¿nego rodzaju
wêdrówki i wycieczki;

– zajêcia socjoterapeutyczne, których celem jest kszta³towanie okreœlonych
umiejêtnoœci spo³ecznych oraz korygowanie nieprawid³owo ukszta³towanych
postaw;

– spotkania z rodzicami;
– stworzenie rozbudowanego systemu nagród i kar za pomoc¹ punktów lub ¿e-

tonów.
Praca dydaktyczna powinna byæ nastawiona na zwiêkszenie motywacji do nau-
ki poprzez:
– kszta³towanie podstawowych umiejêtnoœci edukacyjnych,
– stopieñ trudnoœci wykonywanych zadañ, który nie mo¿e przekraczaæ aktual-

nych umiejêtnoœci i mo¿liwoœci dziecka,
– stopniowanie trudnoœci – rozpoczynanie od zadañ ³atwiejszych, gdy dane za-

danie oka¿e siê zbyt trudne dla ucznia – powrót do poprzedniego,
– zadania dostosowane w miarê mo¿liwoœci do zainteresowañ dziecka,
– stworzenie sta³ego miejsca ekspozycji ró¿nych prac dzieci,
– zastosowanie obok oceny cyfrowej oceny opisowej,
– stosowanie g³ównie metod aktywizuj¹cych (np. nauka przez zabawê, scenki,

rysunki, plakaty), daj¹cych uczniom mo¿liwoœæ wykonywania konkretnych
czynnoœci i zadañ,

– zajêcia z zakresu terapii pedagogicznej.

Dzia³ania podejmowane wobec dzieci wagaruj¹cych

W dzia³aniach skierowanych na rozwi¹zanie problemu wagarowania koniecz-
ne jest ci¹g³e monitorowanie obowi¹zku szkolnego, czyli sprawdzanie obecno-
œci uczniów w szkole. W chwili pojawienia siê pierwszych nieusprawiedliwio-
nych nieobecnoœci nale¿y rozpoznaæ przyczyny takiego stanu. W pierwszej czê-
œci tej pracy wyró¿niono dwie grupy motywów wagarowania: pierwsza zawie-
ra te motywy, które maj¹ swe Ÿród³o w niechêci do szko³y, druga motywy zwi¹-
zane z atrakcyjnoœci¹ œrodowiska pozaszkolnego.

Niechêæ do szko³y wyp³ywa najczêœciej z lêku przed z³¹ ocen¹ i reakcj¹ nau-
czyciela na nieprzygotowanie siê do lekcji czy nieodrobienie zadania domowe-
go. Dzieci opuszczaj¹ce szko³ê – to uczniowie, którzy doznaj¹ niepowodzeñ
w nauce, czêsto maj¹ zaleg³oœci w przerabianym materiale. W takim wypadku
profilaktyka wagarów by³aby równoznaczna z profilaktyk¹ niepowodzeñ szkol-
nych. Uczniowie chodz¹ na wagary równie¿ z innych powodów, np. dlatego, ¿e
Ÿle siê czuj¹ w szkole, w klasie, nie s¹ lubiani przez rówieœników, s¹ przez nich
odrzucani, nieakceptowani, ignorowani, wyœmiewani, szykanowani czy te¿ bi-
ci. Dzieci te bardzo ³atwo wyszukuj¹ sobie podobnych i razem anga¿uj¹ siê
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w coraz bardziej nieprawid³owe zachowania, tym samym izoluj¹c siê od spo-
³ecznoœci klasowej i szkolnej. W takiej sytuacji wskazane s¹ dzia³ania zmierzaj¹-
ce do zmiany pozycji tych dzieci w klasie. Jest to mo¿liwe dziêki wzrostowi czê-
stotliwoœci i intensywnoœci pozytywnych kontaktów z grup¹. Podobnie jak po-
przednie, tak i to zadanie nie jest ³atwe, gdy¿ wymaga du¿ego zaanga¿owania
wychowawcy klasy i osoby wspomagaj¹cej go – pedagoga lub psychologa.

Wychowawca klasy musi zwróciæ szczególn¹ uwagê na dzieci niedostosowa-
ne spo³ecznie, które s¹ izolowane lub odrzucane przez klasê. Istotne jest zapre-
zentowanie danego dziecka w korzystnym dla niego œwietle poprzez pokazanie
innym osobom z klasy, ¿e posiada ono pozytywne cechy i jest w czymœ dobre.
Jest to mo¿liwe dziêki w³¹czeniu danego ucznia do ¿ycia klasy. Mo¿na powie-
rzyæ mu konkretne zadania, ale takie, w których ono siê sprawdzi. Zorganizo-
wanie np. zabawy klasowej lub konkursu plastycznego czy wspó³udzia³ w ak-
cji zbierania prezentów na Miko³aja przyniesie tym dzieciom pochwa³ê wycho-
wawcy przed klas¹, jak równie¿ uznanie wyra¿ane przez kolegów. Problem po-
lega na tym, ¿e dzieci spo³ecznie niedostosowane same z siebie bardzo niechêt-
nie bior¹ udzia³ w takich akcjach, dlatego potrzebuj¹ specjalnej zachêty. W spo-
sób szczególny wychowawca powinien zachêcaæ te dzieci do podejmowania za-
dañ zwi¹zanych z ¿yciem klasy oraz do przejawiania inicjatywy w nawi¹zywa-
niu kontaktów. Wa¿ne s¹ tak¿e indywidualne rozmowy, podczas których nale-
¿y pomóc uczniowi w odnalezieniu jego mocnych stron, a tak¿e tych cech i za-
chowañ, które mog¹ budziæ niechêæ ze strony innych dzieci, oraz wyjaœniæ mu,
ile traci przez swoje zachowanie. Dobrym sposobem na integracjê klasy s¹
wspólne zabawy, podczas których dzieci mog¹ poznaæ siê wzajemnie i nawi¹-
zaæ g³êbsze relacje. Nauczyciel-wychowawca mo¿e przeprowadziæ w klasie cykl
zaj¹æ integracyjnych, podczas których dzieci bêd¹ mia³y okazjê lepiej siê poznaæ,
prze¿yæ razem ciekawe sytuacje. Takie ró¿ne od typowej lekcji wspólne bycie ze
sob¹ uczniów jest znakomit¹ okazj¹ do pog³êbiania wzajemnych relacji, a co za
tym idzie zwiêkszania stopnia integracji.

Je¿eli przyczyn¹ niechodzenia do szko³y jest lêk, mo¿na zastosowaæ kilka
technik terapeutycznych, pozwalaj¹cych zmniejszyæ jego natê¿enie. Nale¿¹ do
nich: systematyczna desensytyzacja (odwra¿liwienie) i technika emotywno-wy-
obra¿eniowa. Istot¹ tych metod jest skojarzenie sytuacji lêkowych, czyli konkret-
nych sytuacji szkolnych ze stanem relaksacji lub z wyobra¿on¹ scen¹, która wy-
wo³uje przyjemne uczucia, takie jak radoœæ, zadowolenie czy poczucie pewno-
œci siebie. Wytworzenie takiego po³¹czenia skojarzeniowego powinno spowodo-
waæ ca³kowite lub czêœciowe zamienienie lêku wystêpuj¹cego w danej sytuacji
na relaksuj¹ce i przyjemne doznania.

Dzia³ania podejmowane wobec dzieci niepos³usznych

Najlepszym sposobem zapobiegania niepos³uszeñstwu jest odpowiednie wy-
chowanie, w szczególnoœci wyznaczanie dzieciom granic i uczenie ich regu³.
A. Kast-Zahn (1999) pisze o nastêpuj¹cych krokach w uczeniu siê dzieci regu³:
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dawanie jasnych komunikatów i wskazówek, zamienianie s³ów w czyny, zawar-
cie uk³adu. Wa¿ne jest, aby rodzice i doroœli potrafili jasno okreœliæ, gdzie jest
granica miêdzy zachowaniem akceptowanym i nieakceptowanym. Takie rozpo-
znanie daje mo¿liwoœæ jasnego komunikowania dziecku tego, co powinno zro-
biæ. W sytuacji gdy dziecko nie s³ucha doros³ego, nie przestrzega zasad, powin-
no odczuæ naturalne konsekwencje takiego zachowania. Nieprzestrzeganie opi-
sanych zaleceñ prowadzi czêsto do b³êdów wychowawczych, czego efektem jest
w³aœnie niepos³uszeñstwo. W takich wypadkach konieczna jest interwencja
w œrodowisko rodzinne. Podstawowym, a zarazem najtrudniejszym zadaniem
jest pozyskanie rodziców do wspó³pracy i motywowanie ich do dokonywania
zmian we w³asnym postêpowaniu. Aby by³o to mo¿liwe, konieczne jest nawi¹-
zanie dobrego kontaktu, opieraj¹cego siê na wzajemnym zaufaniu i poczuciu
bezpieczeñstwa.

Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ przeprowadzania specjalnych zajêæ z dzieæmi.
W zale¿noœci od przyjêtej koncepcji celem takich zajêæ jest: 1) uczenie b¹dŸ
przekszta³cenie sposobu myœlenia i norm, czego konsekwencj¹ bêdzie zmia-
na zachowania; 2) uczenie po¿¹danych zachowañ, które spowoduj¹ zmianê
sposobu myœlenia i internalizacjê norm. W pierwszym wypadku wykorzystu-
je siê na zajêciach szczególnie metody i techniki zaczerpniête z psychologii
poznawczej i humanistycznej, w drugim natomiast – pomocne s¹ techniki be-
hawioralne.

Celem programów opieraj¹cych siê na behawioryzmie jest modyfikacja zacho-
wania. Do najczêœciej stosowanych podczas ich realizacji technik nale¿y system
punktowy (ekonomia ¿etonowa) i intencjonalne modelowanie. System punkto-
wy opiera siê na podstawowym za³o¿eniu behawioryzmu, ¿e okreœlone zacho-
wanie mo¿na ukszta³towaæ za pomoc¹ wzmocnieñ. Jeœli dane zachowanie jest
nagradzane i przynosi zysk, to wzrasta prawdopodobieñstwo, ¿e zachowanie to
bêdzie powtarzane. Technika ekonomii ¿etonowej obejmuje trzy kroki: okreœle-
nie zachowania docelowego, wybranie ¿etonów, wybranie przedmiotów, przy-
wilejów i innych pozytywnych wzmocnieñ, stanowi¹cych nagrodê za popraw-
ne zachowanie.

Przyk³adem opisanym w literaturze (Ostrihanska 1997) jest program wdra¿a-
ny w Stanach Zjednoczonych wœród uczniów VII-IX klas, wybranych na zasa-
dzie ujawnianych przez nich zaburzeñ w zachowaniu. Uczniowie ci w wydzie-
lonych klasach uczyli siê jêzyka ojczystego, matematyki, nauk spo³ecznych
i przyrodniczych. Nauczyciele stosowali programy i metody specjalnie dostoso-
wane do indywidualnych potrzeb i mo¿liwoœci uczniów. Za dobre wyniki w na-
uce i dobre zachowanie uczestnicy otrzymywali punkty wymieniane w czasie
zajêæ popo³udniowych na ró¿ne drobne przyjemnoœci (upominki, s³odycze),
a tak¿e na mo¿liwoœæ uczestniczenia w zajêciach muzycznych, sportowych, pla-
stycznych. Za z³e zachowanie otrzymywali kartê z nagan¹. Dwie takie karty po-
wodowa³y wykluczenie z programu (ponowne do niego przyjêcie mog³o nast¹-
piæ dopiero po wspólnej konferencji z rodzicami). Program zosta³ oceniony po-
zytywnie: zmniejszy³a siê liczba zaburzeñ w zachowaniu uczniów na terenie
szko³y, pojawi³o siê wiêcej promocji do nastêpnej klasy, podniós³ siê poziom
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wiedzy tych uczniów i zniknê³y ró¿nice w zakresie absencji szkolnej w stosun-
ku do uczniów nieobjêtych programem.

Kolejn¹ technik¹ modyfikuj¹c¹ zachowanie jest intencjonalne modelowanie,
czyli proces, w którym model demonstruje zachowanie, którego inna osoba ma
siê nauczyæ. Z modelowaniem nieod³¹cznie zwi¹zane jest naœladowanie, a wiêc
robienie tego, co prezentuje model. W wypadku przedstawianej pracy psycho-
logiczno-pedagogicznej, która mo¿e mieæ miejsce zarówno w szkole, jak i poza
ni¹, modelem jest osoba doros³a, a osob¹ naœladuj¹c¹ dziecko. Wa¿ne jest, aby
zachowania naœladowcze zosta³y nagrodzone. Je¿eli dziecko, które naœladowa³o
po¿¹dane zachowanie, zostanie nagrodzone, wówczas bêdzie to zachowanie po-
wtarzaæ. Modelowanie mo¿e byæ zarówno nieplanowane, jak i planowane inten-
cjonalnie. W pierwszym wypadku dziecko naœladuje przypadkowe zachowania,
które mog¹ byæ dobre lub z³e. W drugim za³o¿eniu – modelowanie odbywa siê
wed³ug nastêpuj¹cych zasad: precyzyjne okreœlenie, jakiego zachowania zamie-
rzamy uczyæ, zdefiniowanie tego zachowania i dostosowanie do poziomu roz-
wojowego dziecka, zachowanie powinno byæ uproszczone – podzielone na
mniejsze kroki, konieczna jest koncentracja dziecka na danym zachowaniu, za-
chowanie musi byæ modelowane w sposób czytelny i konsekwentny. Istotne s¹
wzmocnienia, które powinny mieæ znacz¹cy charakter dla dziecka.

Dzia³ania podejmowane wobec dzieci biernych

Dzieci bierne cechuj¹ siê nieœmia³oœci¹, zamkniêciem w sobie, wycofaniem,
nadmiern¹ kontrol¹ wewnêtrzn¹ i brakiem poczucia w³asnej wartoœci. Nauczy-
ciele takie dzieci okreœlaj¹ jako spokojne i niesprawiaj¹ce k³opotów, dlatego te¿
czêsto zostaj¹ pomijane i nie udziela siê im pomocy.

Oddzia³ywania psychologiczno-pedagogiczne wobec zachowañ biernych – to
przede wszystkim pomoc w przezwyciê¿eniu nieœmia³oœci. Nieœmia³oœæ najczê-
œciej ujawnia siê w sytuacjach spo³ecznych, wtedy gdy jednostka ma podj¹æ
dzia³ania w obecnoœci innych osób. Dzieci nieœmia³e odczuwaj¹ w takich sytua-
cjach lêk, niepewnoœæ, niepokój, zawstydzenie, co widoczne jest w spowolnie-
niu reakcji. Nieœmia³oœæ jest doznaniem parali¿uj¹cym, uniemo¿liwiaj¹cym pod-
jêcie okreœlonego dzia³ania, któremu towarzysz¹ równie¿ reakcje fizjologiczne,
takie jak bledniêcie, czerwienienie siê, pocenie, napiêcie miêœniowe, trudnoœci
mowy, niezrêcznoœæ ruchów oraz dr¿enie r¹k (Roykiewicz 1993). Nieœmia³oœci
towarzyszy zazwyczaj zani¿ony obraz siebie. Dzieci takie charakteryzuje posia-
danie wyidealizowanego obrazu „ja“ idealnego, du¿a rozbie¿noœæ miêdzy „ja“
realnym a „ja“ idealnym, niska samoocena i niski poziom samoakceptacji.

Dzia³ania zwi¹zane z pomoc¹ w przezwyciê¿eniu nieœmia³oœci u dzieci to:
– pomoc w zrozumieniu swojej nieœmia³oœci,
– rozpoznawanie wstydu oraz kszta³towanie umiejêtnoœci radzenia sobie z nimi,
– wzmacnianie poczucia w³asnej wartoœci,
– kszta³towanie i rozwijanie umiejêtnoœci spo³ecznych.

Zadania te mo¿na realizowaæ poprzez stwarzanie sytuacji do bezpiecznego
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wystêpowania przed innymi i odnoszenia w nich sukcesów oraz zajêcia socjote-
rapeutyczne. Osi¹ przewodni¹ takich zajêæ mog¹ byæ nastêpuj¹ce pytania: co ro-
bi, czuje i myœli o sobie dziecko lub osoba doros³a, gdy siê wstydzi, w jakich sy-
tuacjach i dlaczego siê wstydzimy, jak radziæ sobie ze wstydem. Interesuj¹cy
cykl scenariuszy lekcji wychowawczych poœwiêconych przezwyciê¿eniu nie-
œmia³oœci zamieszcza H. Hamer (2000) w ksi¹¿ce pt. Oswoiæ nieœmia³oœæ. Wskazu-
je ona na wagê rozmowy z uczniami na temat nieœmia³oœci, jej przyczyn, korzy-
œci i strat wynikaj¹cych z faktu bycia nieœmia³ym. Oswojenie siê z nieœmia³oœci¹
– to bli¿sze przyjrzenie siê sytuacjom, w których jej doœwiadczamy, to tak¿e po-
szukanie zestawu pomys³ów, jak radziæ sobie ze zmartwieniami i nieprzyjemny-
mi reakcjami innych ludzi.

Zrozumienie w³asnej nieœmia³oœci – to przemyœlenie przez dziecko, co dla
niego oznacza nieœmia³oœæ, jakie s¹ jej przyczyny i jakie mog¹ byæ jej konse-
kwencje. Jest to wiêc odpowiedŸ na pytania: co wywo³uje we mnie uczucie nie-
œmia³oœci, jak czêsto siê ono pojawia, jak jest silne, co wtedy czujê i myœlê, jak
siê wtedy zachowujê, jak sobie radzê z tak¹ sytuacj¹. Do rozpoznania okolicz-
noœci nieœmia³oœci Zimbardo proponuje zastosowaæ stanfordzki kwestionariusz
nieœmia³oœci. Proponuje równie¿ sporz¹dzenie tabelek, przedstawiaj¹cych listê
osobistych kosztów i zysków p³yn¹cych z nieœmia³oœci, a tak¿e podjêcie dzia³añ,
które z pozoru mog¹ wydawaæ siê zbyt ryzykowne.

Poczucie w³asnej wartoœci mo¿na wzmocniæ poprzez uœwiadomienie sobie
w³asnych talentów, zalet i sfer dzia³alnoœci, w których jest siê dobrym. Wa¿nym
jest tak¿e doœwiadczanie siebie jako osoby znacz¹cej i potrafi¹cej poradziæ sobie
w danej sytuacji. Takie doœwiadczenia dziecko zbiera, gdy jest traktowane
podmiotowo, to znaczy czuje siê sprawc¹ podejmowanego przez siebie dzia³a-
nia. Mo¿na tutaj wykorzystaæ wszystkie æwiczenia typu: Moje zalety to..., Moje
dobre strony to..., Jestem mistrzem w..., Jestem dumny z tego ¿e..., Kto potrafi
zrobiæ najwy¿sz¹ wie¿ê z klocków...

Wa¿nym doœwiadczeniem dla dziecka by³aby analiza jego wyobra¿enia „ja“
idealnego, czyli tego, jakim chcia³oby byæ. „Ja“ idealne u dzieci nieœmia³ych
bardzo czêsto zawiera nierealistyczne, wyidealizowane wzory osobowe, które
staj¹ siê Ÿród³em wysokich wymagañ wobec siebie (Tyszkowa 1978.) Wskaza-
ne by³oby podjêcie próby przeformu³owania u dziecka tego idealnego obrazu,
czyli wskazanie, ¿e niemo¿liwe jest bycie najlepszym we wszystkich dziedzi-
nach, ¿e ka¿dy ma prawo do b³êdów i otrzymania pomocy od innych. Nie jest
to zadanie ³atwe, gdy¿ dzieci takie maj¹ g³êbokie przekonanie, ¿e innym byæ
nie warto. Si³a tego przekonania wynika z ³¹cznoœci z systemem wartoœci. Ta-
kie „ja“ idealne mo¿e mieæ tak¿e swoje korzenie w zbyt wymagaj¹cej postawie
rodziców. 

Kolejny element pracy – to kszta³towanie i rozwijanie umiejêtnoœci spo³ecz-
nych, pozwalaj¹cych odnaleŸæ siê w sytuacjach spo³ecznych, takich jak koniecz-
noœæ zabrania g³osu w grupie czy publicznego wyst¹pienia, a tak¿e nawi¹zania
satysfakcjonuj¹cych relacji z innymi ludŸmi. Szczególnie istotne jest tutaj prze-
konanie nieœmia³ych dzieci do podjêcia wysi³ku dzia³ania. W tym celu mo¿na
zastosowaæ technikê odgrywania ról. Dziecko, które odegra³o nietypow¹ dla sie-
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bie rolê, tak¹, której w rzeczywistoœci by siê nie podjê³o, zdobywa doœwiadcze-
nie, ¿e potrafi zachowaæ siê w okreœlony sposób. Pozytywny przebieg takiej sce-
ny i uzyskanie aprobaty osób ogl¹daj¹cych jest wzmocnieniem dla dziecka, in-
formuj¹cym, ¿e warto podejmowaæ okreœlone dzia³ania.

Dzia³ania podejmowane wobec dzieci agresywnych

Profilaktyka agresji – to oddzia³ywanie na czynniki j¹ wywo³uj¹ce, takie jak:
niezaspokojone potrzeby, z³y przyk³ad doros³ych lub zak³ócenia i zaburzenia
w rozwoju emocjonalnym. Programy socjoterapeutyczne, których celem jest
ograniczenie agresji, ukierunkowane s¹ na umiejêtnoœæ stawiania granic przez
doros³ych, kszta³towanie systemu wartoœci i rozwój emocjonalny, czyli doskona-
lenie kompetencji emocjonalnych. W szczególnoœci zwraca siê uwagê na umie-
jêtnoœæ radzenia sobie z niechcianymi uczuciami.

Opanowanie tej umiejêtnoœci wymaga tak¿e zdobycia podstawowej wiedzy
na temat w³aœciwoœci emocji, czyli znajomoœci cech i przebiegu procesów emo-
cjonalnych. Mo¿na wyró¿niæ cztery cechy emocji: si³a, znak, treœæ i ekspresja
emocji. Si³a oznacza wielkoœæ fizjologicznego pobudzenia uk³adu nerwowego
charakterystycznego dla aktualnie prze¿ywanej emocji. Wielkoœæ pobudzenia
emocjonalnego wyra¿a siê w: pobudzeniu uk³adu autonomicznego, wzroœcie
napiêcia miêœniowego, wzroœcie ogólnej ruchliwoœci, wzroœcie intensywnoœci
procesów umys³owych, pobudzeniu gruczo³ów wydzielania wewnêtrznego,
przyspieszeniu akcji serca, wzroœcie ciœnienia krwi i wydzielania adrenaliny.
Znak emocji mo¿e byæ pozytywny lub negatywny. Emocje negatywne – to emo-
cje niechciane. Brak umiejêtnoœci radzenia sobie z nimi mo¿e powodowaæ po-
wstawanie agresji. Znak zwi¹zany jest z tendencj¹ do podtrzymania lub prze-
rwania kontaktu z danym obiektem, a tak¿e kontynuowania lub przerwania da-
nej czynnoœci. Nie powinno siê oceniaæ emocji, gdy¿ ¿adna z nich nie jest ani do-
bra, ani z³a. Nale¿y oceniaæ zachowania, które s¹ nastêpstwem danego stanu
wewnêtrznego. Cz³owiek w wiêkszym stopniu ma wp³yw na zachowania ni¿ na
powstawanie emocji. Kolejn¹ cech¹ emocji jest treœæ, czyli np. strach, gniew, ra-
doœæ, poczucie winy. Ekspresja emocji – to wewnêtrzne d¹¿enie do uzewnêtrz-
nienia tego, co dzieje siê w cz³owieku, to chêæ przekszta³cenia prze¿ywanych
uczuæ w jakieœ dzia³anie. Istniej¹ indywidualne ró¿nice pod wzglêdem wyrazi-
stoœci w wyra¿aniu emocji, mog¹ one zale¿eæ tak¿e od stopnia emocjonalnego
pobudzenia.

Proces emocjonalny przebiega wed³ug nastêpuj¹cych etapów:
– wzbudzenie emocji,
– uœwiadomienie lub brak uœwiadomienia sobie emocji,
– ekspresja lub zahamowanie emocji.

Dok³adna analiza ka¿dego z tych etapów – to nabywanie umiejêtnoœci radze-
nia sobie z emocjami. Pierwszy krok – to uœwiadamianie sobie prze¿ywanych
przez siebie emocji, które odbywa siê na poziomie fizjologicznym i intelektual-
nym. Fizjologicznie odczuwamy stan pobudzenia i teraz konieczne jest okreœle-

SZKO£A SPECJALNA 5/2005 355

PROPOZYCJA DZIA£AÑ PROFILAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNYCH WOBEC DZIECI...



SZKO£A SPECJALNA 5/2005356

nie tego pobudzenia, czyli nazwanie prze¿ywanej emocji, odnalezienie jej treœci.
Nie jest to sprawa ³atwa, gdy¿ piêæ podstawowych emocji, jakimi s¹ gniew, stra-
ch, smutek, radoœæ i wstrêt maj¹ ró¿ne odcienie. W przypadku gniewu czy z³o-
œci nale¿y przeprowadziæ zajêcia obejmuj¹ce nastêpuj¹ce tematy:
– jak rozpoznawaæ swój gniew, swoj¹ z³oœæ,
– co siê ze mn¹ wtedy dzieje,
– jak reaguje mój organizm,
– jak rozpoznajê sytuacje, w których odczuwam gniew, z³oœæ,
– zastanowienie siê, czy mo¿na takich sytuacji unikn¹æ.

Kolejny krok – to ekspresja emocji, czyli okreœlony sposób zachowania. Bar-
dzo wa¿nym zadaniem jest nauczenie dziecka umiejêtnoœci odraczania natych-
miastowej reakcji i umiejêtnoœci wyboru sposobu zachowania. Istnieje oczywi-
œcie kilka sposobów, jak w danym momencie opanowaæ z³oœæ i nie zraniæ przy
tym nikogo. Oto kilka z nich:
– po prostu powiedzieæ, co siê czuje,
– mo¿na policzyæ do 10,
– powtarzaæ sobie w myœlach STOP,
– pomyœleæ o czymœ przyjemnym,
– zrobiæ kilka g³êbokich oddechów,
– wyt³umaczyæ sobie dan¹ sytuacjê,
– wyobraziæ sobie coœ przyjemnego,
– przenieœæ siê w wspomnieniach do miejsca i czasu, kiedy by³o nam dobrze,
– odejœæ,
– zgnieœæ kartkê papieru,
– „namalowaæ“ z³oœæ,
– podj¹æ jakiœ wysi³ek fizyczny,
– mo¿na tak¿e, bêd¹c samemu w pokoju, wykrzyczeæ swoj¹ z³oœæ.

Wa¿ne jest tak¿e zastanowienie siê jak wyjaœniaæ sytuacje zwi¹zane ze z³oœci¹.
Jest to odpowiedŸ na pytania: czy powinienem z kimœ porozmawiaæ?, jak powi-
nienem z nim rozmawiaæ? Istotne jest tak¿e zaznajomienie dzieci ze zjawiskiem
przenoszenia z³oœci na innych, zazwyczaj s³abszych od siebie.

W literaturze mo¿na znaleŸæ kilka przyk³adów programów zmierzaj¹cych do
ograniczenia agresji. Jednym z nich jest program Olweusa realizowany w nor-
weskich szko³ach. Program ten zak³ada³ stworzenie w szkole ciep³ej atmosfery
z pozytywnym zaanga¿owaniem doros³ych, ale jednoczeœnie z jasno okreœlony-
mi granicami nieakceptowanego zachowania i zasadami stosowania sankcji
w przypadku pogwa³cenia tych granic. Wystêpuj¹ tu trzy poziomy dzia³ania:
szko³a, klasa i indywidualny uczeñ. Obszar dzia³añ szkolnych obejmowa³ bada-
nia, okreœlaj¹ce rozmiar agresji na terenie szko³y, spotkania pedagogiczne po-
œwiêcone zjawiskom agresji oraz spotkanie nauczycieli i personelu szko³y z ro-
dzicami. Obszar dzia³añ klasowych – to: zaradcze œrodki przeciwko agresji
i przemocy (diagnoza, regu³y, sankcje, pochwa³y), realizacja programów profi-
laktycznych (na lekcjach wychowawczych), spotkania wychowawcy z rodzica-
mi i uczniami, wspólne zajêcia klasowe (wyjazdy, wycieczki itp.). Obszar dzia-
³añ indywidualnych – to rozmowy z ofiarami i agresorami, rozmowy z rodzica-
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mi uczniów zarówno ofiar, jak i agresorów, pomoc ze strony grupy wsparcia dla
rodziców agresorów i rodziców ofiar, ostateczne decyzje (przeniesienie do innej
klasy, ze szko³y do szko³y). Podstawow¹ zalet¹ tego programu jest tworzenie
w szkole spójnego i przemyœlanego systemu ca³oœciowego dzia³ania przeciwko
agresji.

Program wdra¿any w szko³ach w New Haven zak³ada³, ¿e agresjê wœród
uczniów mo¿na zmniejszyæ poprzez kszta³towanie umiejêtnoœci pozwalaj¹cych
im lepiej funkcjonowaæ w roli ucznia. Do umiejêtnoœci tych zalicza siê: s³ucha-
nie poleceñ i informacji przekazywanych przez doros³ych i rówieœników, tole-
rancja frustracji, czekanie bez przeszkadzania, pos³ugiwanie siê posiadanymi
wiadomoœciami, anga¿owanie siê w okreœlone dzia³anie, reagowanie na potrze-
by innych oraz umiejêtnoœci interpersonalne. W Los Angeles zosta³ przeprowa-
dzony program autorstwa N. i S. Feshbachów, którego celem by³o zapobiega-
nie agresji poprzez uczenie empatii. Zajêcia obejmowa³y æwiczenia z zakresu
trzech dyspozycji: zdolnoœæ do rozpoznawania cudzych uczuæ, zdolnoœæ do
przyjmowania perspektywy innych osób i wczuwania siê w ich rolê oraz zdol-
noœæ do uczuciowej reakcji.

Dzia³ania podejmowane wobec dzieci k³ami¹cych

W przypadku podejmowania dzia³añ wobec k³amstwa, podobnie jak wobec
innych symptomów niedostosowania, wskazane jest zdiagnozowanie przyczyn
takiego zachowania. Dzieci k³ami¹ najczêœciej: ze strachu przed kar¹, dla unik-
niêcia poni¿enia i wstydu, dla osobistej korzyœci, np. unikniêcia konsekwencji
niewykonania czegoœ, w celu zwrócenia na siebie uwagi lub zdobycia akcepta-
cji, dla uwolnienia siê od obowi¹zków szkolnych. Przy rozpoznawaniu przy-
czyn nale¿y zwróciæ tak¿e uwagê na postawê dziecka wobec k³amstwa. Przede
wszystkim ustaliæ, czy przyznaje siê do k³amstwa, a nastêpnie jak ocenia fakt, ¿e
sk³ama³o, czy jest to dla niego coœ z³ego, czy zamierza siê zmieniæ, czy widaæ ju¿
pierwsze oznaki postawy k³amliwoœci. Po takim rozpoznaniu nale¿y zaplano-
waæ dalsze dzia³ania.

K³amanie ze strachu – to najczêœciej obawa przed kar¹ wymierzon¹ przez su-
rowych rodziców. Byæ mo¿e rodziców charakteryzuje niew³aœciwa postawa ro-
dzicielska. W takiej sytuacji nale¿y podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do uruchomie-
nia u rodziców motywacji do zmiany postêpowania. Istotne by³oby wytworze-
nie takiej atmosfery i sytuacji wzajemnego zaufania pomiêdzy rodzicami
a dzieæmi, ¿eby te drugie chcia³y mówiæ o swoim postêpowaniu nawet wtedy,
gdy wiedz¹, ¿e za dane zachowanie gro¿¹ konsekwencje. Oczywiœcie wobec
dziecka równie¿ nale¿y podj¹æ dzia³ania. Fakt, ¿e nie chce ono powiedzieæ o ja-
kimœ swoim zachowaniu, boj¹c siê kary, oznacza, ¿e jest to zachowanie nieak-
ceptowane przez doros³ych, a wiêc najczêœciej niew³aœciwe.

K³amanie w celu zwrócenia na siebie uwagi lub zdobycia akceptacji zwi¹za-
ne jest z brakiem umiejêtnoœci interpersonalnych, umo¿liwiaj¹cych nawi¹zywa-
nie satysfakcjonuj¹cych relacji z innymi osobami. Tutaj wskazana by³aby praca

PROPOZYCJA DZIA£AÑ PROFILAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNYCH WOBEC DZIECI...



SZKO£A SPECJALNA 5/2005358

z dzieckiem i kszta³towanie u niego tych umiejêtnoœci. Gdy dziecko k³amie
w celu unikniêcia poni¿enia i wstydu, oznacza to, ¿e jest wyœmiewane i czêsto
nieakceptowane w grupie ze wzglêdu na biedê, trudn¹ sytuacjê panuj¹c¹ w do-
mu czy z powodu podejmowanych przez rodziców zajêæ. Dzieci czêsto wstydz¹
siê tego, co robi¹ ich rodzice, i tego, ¿e nie staæ ich na modne ubrania b¹dŸ inne
przedmioty oraz wyjazd na wakacje. W takiej sytuacji konieczna jest interwen-
cja skierowana na zmianê postaw agresorów, czyli tych, którzy u¿ywaj¹ agresji
s³ownej wobec dzieci ró¿ni¹cych siê od nich. K³amanie dla osobistej korzyœci,
np. uwolnienia siê od obowi¹zków szkolnych, najczêœciej spowodowane jest
brakiem motywacji do nauki. Co z kolei wynika z doznawanych pora¿ek i trud-
noœci podczas uczenia siê.

Dopuszczanie siê przez dziecko k³amstwa w ka¿dej sytuacji wymaga inter-
wencji, stanowi bowiem przejaw nieprawid³owoœci. Sytuacja komplikuje siê,
gdy dziecko nie chce przyznaæ siê do k³amstwa pomimo dowodów, ¿e tak w³a-
œnie post¹pi³o. Takie zachowanie mo¿e byæ wzmacniane przez postawê rodzi-
ców, którzy nie dopuszczaj¹ myœli, ¿e ich dziecko mo¿e k³amaæ. Nie chc¹ spoj-
rzeæ na nie obiektywnie, staraj¹ siê je broniæ za wszelk¹ cenê.

Dzia³ania podejmowane we wspó³pracy z rodzicami

Dzia³ania podejmowane wobec rodziców – to bardzo wa¿na sfera profilakty-
ki, a jednoczeœnie bardzo trudna. Zmiana zachowañ osób doros³ych, jest zada-
niem d³ugotrwa³ym, a w niektórych przypadkach prawie niemo¿liwym. Pierw-
szym, a zarazem najtrudniejszym krokiem w organizowaniu takich dzia³añ, jest
zachêcenie rodziców do brania w nich udzia³u. Konieczne jest uruchomienie
u rodziców motywacji do podejmowania tego rodzaju dzia³añ. Wyró¿nia siê
trzy komponenty motywacyjne: wartoœci, oczekiwania oraz elementy afektyw-
ne. S¹ one zwi¹zane z odpowiedzi¹ na nastêpuj¹ce pytania: Dlaczego mia³bym
podj¹æ dane dzia³anie?, Czy jestem w stanie wykonaæ zadania zwi¹zane z da-
nym dzia³aniem?, Jakie uczucia wzbudza we mnie to dzia³anie? Nale¿y zatem
przedstawiæ cel danego dzia³ania, jego znaczenie dla poszczególnych rodzin,
a nawet dla pojedynczego rodzica. Komponent afektywny mo¿e wyp³ywaæ
z wczeœniejszych doœwiadczeñ rodziców. Czêsto spotkania zwi¹zane z wycho-
waniem kojarzone s¹ ze szko³¹, z któr¹ nie ka¿dy rodzic ma pozytywne do-
œwiadczenia. Mo¿na nawet mówiæ o swoistym lêku rodziców przed szko³¹.
Przeszkod¹ w korzystaniu z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nazna-
czanie takich osób przez otoczenie. W praktyce czêsto jest tak, ¿e czas motywo-
wania rodziców do zmiany w sobie i w swoim postêpowaniu jest doœæ d³ugi.
Czasami rodzice przyznaj¹ siê do w³asnych b³êdów wobec dzieci dopiero wte-
dy, gdy te wkraczaj¹ na drogê przestêpcz¹.

W sytuacjach, gdy rodzice nie interesuj¹ siê dzieckiem, nie utrzymuj¹ kontak-
tu ze szko³¹, konieczne jest zwrócenie siê o pomoc do s¹du. Czêsto bowiem in-
terwencja ze strony s¹du powoduje, ¿e rodzice uaktywniaj¹ siê w swoich obo-
wi¹zkach rodzicielskich.
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Szczególnie trudna jest sytuacja, gdy w rodzinie wystêpuje alkoholizm. Ko-
nieczne jest zmotywowanie osoby uzale¿nionej do podjêcia leczenia – nieste-
ty, jest to zadanie niezwykle skomplikowane. W przypadku tej choroby dzia³a
bowiem bardzo trudny do prze³amania mechanizm zaprzeczania. Uzale¿niani
przez d³ugie lata nie przyznaj¹ siê do swoich problemów z alkoholem. Obecny
w rodzinie problem alkoholowy niszczy j¹ od wewn¹trz. 

Istniej¹ nastêpuj¹ce formy wsparcia i pomocy kierowane do rodziców: peda-
gogizacja rodziców, poradnictwo, terapia rodzinna, organizowanie grup psy-
choedukacyjnych i wsparcia, a tak¿e pomoc socjalna. Pedagogizacja rodziców –
to forma dzia³añ psychologiczno-pedagogicznych skierowana do ogó³u rodzi-
ców chc¹cych podnieœæ swoje kompetencje wychowawcze. W szczególnoœci
chodzi tutaj o wiedzê i umiejêtnoœci zwi¹zane z procesami wychowawczymi
i rozwojowymi oraz zagro¿eniami czyhaj¹cymi na dzieci. Poradnictwo – to spe-
cyficzna forma wspó³pracy z rodzicami. Jej specyfika polega na tym, ¿e rodzice
nie zg³aszaj¹ siê ze sob¹, lecz z powodu niew³aœciwego zachowanie swojego
dziecka. Psycholog czy pedagog mo¿e us³yszeæ od rodziców komunikat typu
„Proszê zrobiæ coœ z moim dzieckiem“, jakby to tylko ono mia³o problem. Nie-
stety, najczêœciej niew³aœciwe zachowanie dziecka jest objawem problemów ca-
³ej rodziny. Taka niezbyt jasna sytuacja zwi¹zana z wieloma zaprzeczeniami wy-
maga odpowiedniego podejœcia w stosunku do rodziców. Terapia rodzinna skie-
rowana jest do osób, które prze¿ywaj¹ okreœlone problemy oraz trudnoœci i chc¹
je rozwi¹zaæ.

Grupy psychoedukacyjne i wsparcia. Celem spotkañ psychedukacyjnych jest
doskonalenie umiejêtnoœci wychowawczych i oddzia³ywanie na postawy rodzi-
cielskie. Takie spotkania mog¹ byæ realizowane na podstawie programu J. Sa-
kowskiej (1999) Szko³a dla rodziców i wychowawców. Program ten powsta³ na pod-
stawie ksi¹¿ki T. Gordona pt. Wychowanie bez pora¿ek i ksi¹¿ek A. Faber i E. Ma-
zlish z serii Jak mówiæ, ¿eby dzieci nas s³ucha³y, jak s³uchaæ, ¿eby dzieci do nas mówi-
³y oraz doœwiadczeñ zebranych przez Z. Œpiewak podczas pracy z polskimi ro-
dzicami. Program zawiera osiem nastêpuj¹cych tematów: 1) poznanie siê, inte-
gracja; 2) granice; 3) uczucia, jak pomóc dzieciom, by radzi³y sobie z uczuciami;
4) zachêcanie do wspó³pracy; 5) rozwi¹zywanie problemów i konfliktów; 6) za-
chêcanie do samodzielnoœci; 7) wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od gra-
nia ról; 8) pomocna pochwa³a i zachêta. Program Szko³a dla rodziców i wychowaw-
ców, opieraj¹c siê na psychologii humanistycznej i komunikacji, przedstawia
wychowanie jako proces dwupodmiotowy. Podmiotami s¹ tu wychowawca
i wychowanek. Byæ podmiotem jakiejœ sytuacji, zdarzenia, to znaczy byæ
Ÿród³em przyczynowoœci. Cz³owiek uwa¿a siê za sprawcê i przyczynê zdarzeñ,
gdy dokonuje wyboru ról, zadañ, partnerów swojej dzia³alnoœci, gdy od niego
jest zale¿ny poziom jego w³asnej aktywnoœci, gdy to on podejmuje decyzje,
wp³ywa na przebieg zdarzeñ i ich skutków.

Celem oddzia³ywania jest takie przekszta³cenie postaw rodzicielskich, aby
uzyskaæ zmianê zachowania rodziców wobec dziecka. Podstaw¹ w³aœciwego
zachowania powinien byæ pozytywny emocjonalny kontakt. Praca z rodzica-
mi powinna polegaæ w wiêkszym stopniu na rozwijaniu i kszta³towaniu pra-
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wid³owych postaw ni¿ na krytykowaniu i ocenianiu wystêpuj¹cych postaw
niew³aœciwych. Je¿eli u rodziców wystêpuje postawa unikania kontaktu
z dzieckiem zamiast wspó³dzia³ania, proponowane jest znalezienie wspól-
nych obszarów dzia³ania rodziców i dzieci. Przy postawie nadmiernie wyma-
gaj¹cej nale¿y pracowaæ nad rozwojem postawy uznawania praw. Chodzi
o to, aby uczyæ rodziców patrzenia na dziecko jako na rozwijaj¹c¹ siê indywi-
dualnoœæ, posiadaj¹c¹ wiele zalet. Istotne jest tak¿e kreowanie postawy bycia
konsekwentnym i ustalenie systemu kar i nagród. W sferze tej nale¿y ograni-
czyæ (przepracowaæ) uleg³oœæ matek wobec dzieci w wyniku ich okreœlonych
zachowañ manipuluj¹cych, wymuszaj¹cych, a nawet szanta¿uj¹cych. Zacho-
wania te to przymilanie siê, proœby, p³acz, a w wypadku starszych dzieci
agresja i autoagresja. Rodzice nie mog¹ zwracaæ uwagi na takie zachowanie
dziecka i musz¹ egzekwowaæ ustalone konsekwencje. Szczególnie trudna jest
sytuacja, gdy dziecko w momencie, kiedy któreœ z rodziców czegoœ mu zabra-
nia, reaguje agresj¹ w stosunku do niego, m³odszego rodzeñstwa albo siebie.
Konieczna jest tutaj indywidualna praca terapeutyczna. Jeœli uda³oby siê za-
chêciæ rodziców do terapii, zosta³aby ona ukierunkowana na poprawê relacji
pomiêdzy rodzicami oraz rodzicami i dzieæmi. W szczególnoœci wa¿na by³a-
by tu komunikacja.

Z. Gaœ (1993), opisuj¹c liczne programy profilaktyczne skierowane do rodzi-
ców, podzieli³ je na trzy grupy:
1. Rozwijaj¹ce okreœlone umiejêtnoœci wychowawcze:
– trening efektywnego rodzicielstwa opracowany przez T. Gordona,
– program edukacji rodziców opracowany przez H.G. Ginota,
– systematyczny trening efektywnego rodzicielstwa autorstwa Dinkmeyera,
– system treningu rodziców opracowany przez Streita;
2. Stymuluj¹ce interakcje rodzinne:
– wzajemne zrozumienie,
– jaka jest wasza rodzina?,
– Interakcje Rodzinne;
3. Ruchy samopomocy:
– rodzice przeciw narkomanii,
– ruch Al-Anon.

Zakoñczenie

Artyku³ ten koñczy seriê poœwiêcon¹ niedostosowaniu spo³ecznemu. Cykl ten
zawiera³ analizê tego zjawiska pod k¹tem jego rozmiarów, poziomu, widocz-
nych symptomów, grup czynników, a tak¿e propozycje dzia³añ minimalizuj¹-
cych jego szkodliwoœæ. Powsta³ on na podstawie badañ przeprowadzonych
w jednej z poznañskich szkó³, a tak¿e doœwiadczeñ zebranych przez autorkê
podczas pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹. Mam nadziejê, ¿e bêdzie on stanowi³ po-
moc dla tych wszystkich, którzy pragn¹ pracowaæ wœród dzieci i m³odzie¿y za-
gro¿onej niedostosowaniem spo³ecznym.
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Summary

The article describes proposed actions regarding children with social maladju-
stment. It includes three general rules for taking action as well as specific actions
regarding truant, disobedient, passive, aggressive and lying children and actions
taken together with parents.
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MODEL NIEPE£NOSPRAWNOŒCI W MEDIACH A POSTAWY
WOBEC OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH

Osoby niepełnosprawne stanowią największą mniejszość na świecie.
Podobnie jak członkowie innych grup mniejszościowych, stają się czę-
sto bohaterami nie mających wiele wspólnego z prawdą, pełnych ste-
reotypów, twierdzeń. Ponieważ nie zawsze istnieje możliwość skon-
frontowania swoich przekonań z rzeczywistością, w postawach społe-
czeństwa wobec tych osób odbijają się irracjonalne lęki, nieuzasadnio-
ne niczym sądy, których efektem są zniekształcenia w postrzeganiu,
a także uprzedzenia żywione wobec członków danej grupy. 

W przypadku osób niepe³nosprawnych ma to szczególne znaczenie,
gdy¿ negatywne postawy spo³eczne stanowi¹ dla nich najwiêksz¹

barierê w codziennym funkcjonowaniu (Larkowa 1980; Sêkowski 1991).
Stosunek œrodowiska mo¿e modyfikowaæ spostrzeganie. Spostrzeganie po-
zytywne – sprawia, ¿e zwraca siê uwagê na dodatnie cechy i mo¿liwoœci
osoby niepe³nosprawnej. Nastawienia negatywne natomiast powoduj¹
uwypuklenie braków, wad i ograniczeñ (Sêkowska 1998). Podkreœla siê na-
wet, ¿e „stopieñ niepe³nosprawnoœci jest wyznaczony przez zakres toleran-
cji œrodowiska, np. brak akceptacji leworêcznoœci, porozumiewania siê za
pomoc¹ migów […] czyni wiele osób bardziej niepe³nosprawnymi, ni¿ wy-
nika³oby to z samego fizycznego defektu“ (Kornas-Biela 1988, s. 9).

Warto równie¿ dodaæ, ¿e powszechna ignorancja i skrêpowanie wobec tej
grupy spo³ecznej sprawiaj¹, ¿e jej cz³onkowie doœwiadczaj¹ rzeczy obcych
wiêkszoœci osób sprawnych (Fairbairn, Fairbairn 2000).

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e troska o kszta³towanie pozytywnych postaw wobec
osób niepe³nosprawnych powinna staæ siê przedmiotem zainteresowania wielu
œrodowisk, zw³aszcza tych, które bior¹ udzia³ w wychowaniu m³odych pokoleñ.
Pojawia siê pytanie, jak kszta³towaæ pozytywne postawy najskuteczniej.

W. Anthony (za: Kirenko 1991) stwierdzi³, ¿e aby postawy spo³eczeñstwa
wobec niepe³nosprawnych by³y pozytywne i aby niepe³nosprawni czuli siê
w spo³eczeñstwie akceptowani, potrzebny jest wzajemny kontakt. Wyniki
sonda¿y przeprowadzonych przez CBOS w 2000 r. wskazuj¹, ¿e mamy pro-
blem ze zrealizowaniem tego kryterium: ponad 68% doros³ych Polaków
zna osoby niepe³nosprawne tylko z widzenia, a 17% nie zna wcale przed-
stawicieli tej grupy spo³ecznej (Or³owska 2001). Respondenci nie maj¹ wiêc
¿adnych osobistych doœwiadczeñ, które mog³yby stanowiæ podstawê do
kszta³towania adekwatnej opinii w danej kwestii.
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Polakom brakuje równie¿ rzeczowej wiedzy dotycz¹cej niepe³nospraw-
noœci a ta, zdaniem W. Anthony'ego (za: Kirenko 1991), jest drugim czyn-
nikiem warunkuj¹cym skuteczny rozwój pozytywnych postaw. I w tym
wypadku, wed³ug badañ OBOP, co siódmy mieszkaniec naszego kraju
nadal twierdzi, ¿e niepe³nosprawnoœæ jest kar¹ za grzechy. Obawia siê oso-
bistych spotkañ z tymi, którzy wed³ug potocznych opinii, na co dzieñ prze-
bywaj¹ pod opiek¹ specjalistów. To ostatnie przekonanie prowadzi do wy-
tworzenia stereotypu, ¿e obcowanie z osob¹ niepe³nosprawn¹ wymaga
specjalnych umiejêtnoœci, wyj¹tkowych przymiotów duszy i cia³a, eliminu-
j¹c tym samym mo¿liwoœæ nawi¹zywania spontanicznych kontaktów.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e w takiej sytuacji ratunkiem dla naszej orienta-
cji w œwiecie s¹ media, dziêki którym poznaæ mo¿emy to, co dot¹d by³o od-
leg³e, dalekie i wrêcz niepoznawalne. Œrodki masowego przekazu kszta³tu-
j¹ nasz pogl¹d na œwiat, zastêpuj¹ kontakt z instytucjami oœwiatowymi –
jak dowodz¹ wyniki badañ, 70% naszych rodaków po zakoñczeniu nauki
w szko³ach ca³¹ wiedzê o rzeczywistoœci czerpie tylko z telewizji (I³owiec-
ki 1996). Media zaspokajaj¹ i tworz¹ ró¿nego rodzaju potrzeby czy upodo-
bania, prowadz¹ do przewartoœciowania postaw twórczych (Gajda i in.
2002), wreszcie, jak stwierdzi³ M. Medwed, „to w³aœnie one wskazuj¹ nam, co
ma byæ normalne“ (I³owiecki 2003, s. 5).

Poniewa¿ zgodnie ze s³owami A. Hulka (1991, s. 5), „od sposobu prezen-
towania problemów ludzi niepe³nosprawnych i s³u¿b rehabilitacyjnych
przez ksi¹¿kê, prasê, radio, telewizjê i sztukê zale¿y jakoœæ jednostkowych
i spo³ecznych opinii o nich, a tak¿e s¹dów i postaw“, niebezzasadne wyda-
j¹ siê troska o w³aœciwe prezentowanie niepe³nosprawnoœci w mediach
i zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób medialny wizerunek osób niepe³no-
sprawnych wp³ywa na postawy wobec nich odbiorców mediów.

Medialna reprezentacja osób niepe³nosprawnych wci¹¿ jest schematyczna
i stereotypowa: du¿¹ czêœæ materia³ów telewizyjnych, w których poruszany jest
temat niepe³nosprawnoœci, ilustruj¹ zdjêcia osób poruszaj¹cych siê na wóz-
kach. Dla wiêkszoœci Polaków zatem, niepe³nosprawnoœæ czy inwalidztwo kojarz¹
siê przede wszystkim z uszkodzeniami narz¹du ruchu; tym, co widoczne jest
w pierwszym kontakcie z osob¹ niepe³nosprawn¹ (Ostrowska 1997). 

W raporcie „Integracji“ (5/2003) podkreœlono, ¿e najczêœciej pokazuje siê
niepe³nosprawnych w dwóch skrajnych wymiarach: „biednego niepe³no-
sprawnego“ – nieod³¹cznym atrybutem jego ¿ycia jest cierpienie i wszech-
obecne litoœæ oraz wspó³czucie lub „superinwalidy“, wrêcz herosa, który
nie bacz¹c na przeciwnoœci losu, pokonuje przeszkody, zdobywaj¹c tym sa-
mym nasz podziw i uznanie. Stereotypy te ³¹cz¹ siê z dwoma sposobami
postrzegania niepe³nosprawnoœci: modelem spo³ecznym i indywidualnym.

Zgodnie z podejœciem spo³ecznym problem niepe³nosprawnoœci umiej-
scowiony jest w spo³eczeñstwie i traktowany jako kwestia spo³eczna. Zwo-
lennicy tego modelu twierdz¹, ¿e to spo³eczeñstwo, z racji stawianych jed-
nostkom ograniczeñ i barier (uzale¿nienie od pomocy profesjonalnej, brak
odpowiednich s³u¿b wspomagaj¹cych, bariery architektoniczne, ekono-
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miczne) stanowi istotê problemu. Postuluj¹ traktowanie osób niepe³no-
sprawnych jako konsumentów, którzy s¹ akceptowani spo³ecznie, maj¹
mo¿liwoœæ samodzielnego dokonywania wyboru w wielu ¿yciowych spra-
wach i œwiadomie korzystaj¹ z praw im przys³uguj¹cych. Wynikiem przy-
jêcia takiego stanowiska ma byæ akceptacja jednostki w spo³eczeñstwie
oraz zmiana spo³eczna.

Ci natomiast, którzy opowiadaj¹ siê za modelem indywidualnym, twierdz¹,
¿e celem nadrzêdnym jest adaptacja jednostki. Dokonuje siê ona na drodze re-
habilitacji, prowadzonej na osobie niepe³nosprawnej – pacjencie – pod okiem
doœwiadczonych fachowców (lekarzy, rehabilitantów, terapeutów), którzy spra-
wuj¹ nad tym procesem pe³n¹ kontrolê. Niepe³nosprawnoœæ jednostki traktuje
siê jako tragediê osobist¹, której sednem jest choroba, uszkodzenie fizyczne czy
utrata mo¿liwoœci wykonywania zawodu (Kirenko 2002).

Cel i problematyka badañ

Celem przeprowadzonych badañ by³a próba okreœlenia zale¿noœci miê-
dzy sposobem ukazywania osób niepe³nosprawnych w mediach a postawa-
mi spo³ecznymi wobec nich. Aby zrealizowaæ ów cel, przeprowadzono eks-
peryment wed³ug modelu grup równoleg³ych z pomiarem pocz¹tkowym
i koñcowym. Badanie przeprowadzono zgodnie z planem: 

1. Pomiar pocz¹tkowy postaw uczestników eksperymentu wobec osób
niepe³nosprawnych. Dokonano go za pomoc¹ nastêpuj¹cych technik: Skala
Postaw wobec Osób Niepe³nosprawnych (A.E. Sêkowski), Kwestionariusz do Ba-
dania Postaw Wobec Osób Niepe³nosprawnych (A. Ostrowska), wykorzystano
równie¿ kwestionariusz ankiety w³asnego autorstwa.

2. Prezentacja materia³u eksperymentalnego, w sk³ad którego wchodzi³y
fragmenty programów telewizyjnych (filmów fabularnych i dokumental-
nych, reporta¿y, programów dla m³odzie¿y i publicystycznych, magazy-
nów) oraz wycinki prasowe, artyku³y zamieszczane w Internecie,
w których poruszano temat osób niepe³nosprawnych – przedstawiano ich
sylwetki, ¿ycie codzienne, problemy i radoœci itp.

3. Koñcowy pomiar postaw osób badanych wobec niepe³nosprawnych.
Aby zaobserwowaæ, który ze sposobów ukazywania osób niepe³nospraw-

nych w mediach przynosi skutek w postaci wiêkszej poprawy postaw wo-
bec tych osób, uczestników eksperymentu podzielono na dwie grupy.
Pierwszej z nich, zwanej dalej „model spo³eczny“ lub „S“, zaprezentowano
materia³ eksperymentalny ukazuj¹cy osoby niepe³nosprawne zgodnie
z ujêciem spo³ecznym; drugiej – „model indywidualny“, „I“ – z ujêciem in-
dywidualnym niepe³nosprawnoœci.

Porównano postawy osób badanych wobec niepe³nosprawnych przed
i po zaprezentowaniu materia³u eksperymentalnego w obrêbie jednej gru-
py oraz pomiêdzy obiema grupami.
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Charakterystyka badanych osób

W badaniu wziê³o udzia³ 57 siedemnastolatków z klas drugich I LO im.
St. Staszica w Lublinie. Kobiety stanowi³y 73,7% badanych (42 osoby). Pra-
wie 90% uczestników eksperymentu (51osób) na sta³e mieszka w mieœcie.
Wiêkszoœæ badanych osób pochodzi z rodzin, w których oboje rodzice ma-
j¹ wykszta³cenie wy¿sze (ponad 75% matek i 69% ojców badanych z grupy
„S“ oraz po 71% ojców i matek z grupy „I“).

Tylko jedna z badanych osób jest zdania, ¿e stosunek Polaków do osób
niepe³nosprawnych jest bardzo dobry, 17 – okreœla go jako dosyæ dobry; 18
osób twierdzi, ¿e jest on raczej niedobry, a 7, ¿e wrêcz z³y. Pozostali udzie-
lili odpowiedzi trudno powiedzieæ.

Blisko po³owa badanych (49,12%) zna osoby niepe³nosprawne tylko z wi-
dzenia; 15,79% twierdzi, ¿e w ogóle nie zna osób z niepe³nosprawnoœci¹.
Trzynaœcie osób ma osoby niepe³nosprawne wœród swoich znajomych
(22,81%), a szeœæ ma takie osoby w rodzinie. Tylko jedna z badanych osób
(1,75% ogó³u) przyznaje, ¿e sama siebie uwa¿a za osobê niepe³nosprawn¹.

Analiza wyników badañ

W odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce zale¿noœci miêdzy sposobem ukazy-
wania osób niepe³nosprawnych w mediach a postawami wobec nich usta-
lono, ¿e prezentowanie w mediach osób niepe³nosprawnych zgodnie z za-
³o¿eniami modelu spo³ecznego wp³ywa korzystniej na kszta³towanie pozy-
tywnych postaw wobec tej grupy spo³ecznej, ni¿ upowszechnianie ich wi-
zerunku zgodnego z modelem indywidualnym.

W tabeli 1 zamieszczono wartoœci œrednie uzyskane przez uczestników
eksperymentu za pomoc¹ skali Postaw Wobec Osób Niepe³nosprawnych
A.E. Sêkowskiego (po przeliczeniu uzyskanych odpowiedzi na punkty
mo¿na otrzymaæ wyniki mieszcz¹ce siê w przedziale 0–180; uzyskane war-
toœci interpretuje siê zgodnie z zasad¹: im wy¿szy wynik, tym bardziej po-
zytywna postawa wobec osób niepe³nosprawnych).

Tabela 1
Skala PWON – porównanie œrednich uzyskanych w obu grupach – test T dla par

zale¿nych (przed eksperymentem i po eksperymencie)
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Mimo ¿e pod wzglêdem uzyskanych wartoœci œrednich „model spo³ecz-
ny“ prezentuje siê mniej korzystnie (ma to zwi¹zek z poziomem wyjœcio-
wym nastawieñ wobec osób niepe³nosprawnych), to jednak zdecydowanie
wiêksz¹ ró¿nicê pomiêdzy wynikami w badaniu „przed“ i „po“ obserwuje
siê w³aœnie w tej grupie. Œrednia wartoœæ uzyskana przez osoby z grupy
„S“" wzros³a o 6,889 pkt, w grupie „I“ o zaledwie 0,476 pkt. W modelu spo-
³ecznym ró¿nica jest zbli¿ona do wymaganego poziomu istotnoœci (t0

–1,902; p = 0,074) na korzyœæ badania „po“. Œwiadczy to o pozytywnym
wp³ywie prezentowanego materia³u na postawy osób badanych wobec nie-
pe³nosprawnych. Wniosek ten potwierdza analiza miar pozycyjnych uzy-
skanych wyników.

Tabela 2
Skala Postaw Wobec Osób Niepe³nosprawnych – porównanie wyników uzyska-

nych w obu grupach „przed“ eksperymentem i „po“

Poprawê stosunku do osób niepe³nosprawnych w grupie „S“ ilustruje
wzrost: wartoœci minimalnej (z 68 do 83 pkt) i maksymalnej (ze132 do 145
pkt). Zmieni³ siê równie¿ zakres najwiêkszej liczby uzyskanych wyników –
z przedzia³u 95–115 pkt do 96,75–124,5 pkt (na 180 mo¿liwych). W grupie
„I“ stwierdzono znaczny spadek wartoœci minimalnej z 88 pkt do 60, pozo-
sta³e wartoœci nie zmieni³y siê znacz¹co, dlatego szczegó³ow¹ analizê tych
zmian pominiêto.

Osoby badane przed eksperymentem przypisywa³y niepe³nosprawnym
wiele cech, które mo¿na uznaæ za stereotypowe. Wœród nich najczêœciej wy-
mieniane by³y nastêpuj¹ce epitety: silny, wytrwa³y, odwa¿ny, ale te¿ niesa-
modzielny, bezradny czy niepewny siebie. Zaobserwowano ponadto, ¿e ba-
dani sk³onni s¹ przypisywaæ osobie niepe³nosprawnej konkretn¹ cechê
w krañcowym jej wymiarze (np. albo silny, albo s³aby), rzadko stwierdza-
j¹c, ¿e dany przymiot mo¿e charakteryzowaæ niepe³nosprawnych w rów-
nym stopniu.

Po zapoznaniu z materia³em eksperymentalnym dostrze¿ono nastêpuj¹ce
zmiany w odpowiedziach osób badanych: zmala³a liczba cech skrajnych
przypisywanych osobom niepe³nosprawnym, zw³aszcza tych negatyw-
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nych, a wzros³a liczba odpowiedzi stwierdzaj¹cych, ¿e nie mo¿na jedno-
znacznie przypisaæ ca³ej grupie inwalidów konkretnego przymiotu w jed-
nym tylko wymiarze. Pojawi³a siê tendencja do przyporz¹dkowywania nie-
pe³nosprawnym cech w wymiarze neutralnym, co odwo³uj¹c siê do wcze-
œniejszego przyk³adu, mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹co: niepe³nosprawni s¹
i s³abi, i silni – zale¿y to od konkretnej jednostki i jej osobowoœci. Pozwala
to wysun¹æ przypuszczenie, ¿e d³ugotrwa³e i zaplanowane dzia³ania
w tym kierunku prowadziæ mog¹ do wykszta³cenia rzeczywistego obrazu
osoby niepe³nosprawnej. Interesuj¹c¹ jest kwestia, ¿e po zapoznaniu siê
przez badanych z materia³em eksperymentalnym, zmala³a liczba podawa-
nych przez uczestników badania cech, które mo¿na by by³o zgeneralizowaæ
i przypisaæ ca³ej populacji osób niepe³nosprawnych. Œwiadczy to o przy-
chyleniu siê respondentów do zdania, ¿e grupa osób niepe³nosprawnych
jest na tyle ró¿norodna, i¿ nie sposób zamkn¹æ jej charakterystyki w kilku
stereotypowych okreœleniach. Zwraca uwagê równie¿ fakt, ¿e w grupie "I"
wymieniono cechy, które z regu³y podaje siê opisuj¹c profil niepe³nospraw-
nego w modelu indywidualnym oraz to, ¿e wœród wymienianych najczê-
œciej cech dominuj¹ te pozytywne, które daj¹ przede wszystkim obraz cz³o-
wieka, a nie obraz niepe³nosprawnoœci.

Badani okreœlili równie¿, kto jest zobligowany do udzielania pomocy oso-
bom niepe³nosprawnym.

Rys.1. Osoby zobligowane do pomocy niepe³nosprawnym w opinii respondentów
przed eksperymentem i po nim. Zobligowani do pomocy: R – rodzina, SZ – s³u¿ba

zdrowia, PS – pomoc spo³eczna, OR – organizacje religijne, P – przyjaciele, GS –
grupy samopomocowe,  I – inne – wolontariat

W grupie „S“ zaobserwowano tendencjê do szukania wsparcia i opieki
dla osób niepe³nosprawnych w organizacji spo³eczeñstwa – w grupach sa-
mopomocowych (odsetek odpowiedzi wskazuj¹cych tê mo¿liwoœæ wzrós³
z 24,12% do 37,50%). Zmala³a natomiast liczba odpowiedzi umiejscawiaj¹-
cych wsparcie w pomocy spo³ecznej i s³u¿bie zdrowia, co równie¿ œwiad-
czy o wzrastaj¹cej preferencji modelu spo³ecznego niepe³nosprawnoœci.
Ostatnim dowodem na to jest wymienienie wolontariatu jako Ÿród³a wspar-
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cia – w grupie „model indywidualny“ nie pada ani jedno takie stwierdze-
nie. Ale za to obserwuje siê w niej wzrost roli pomocy spo³ecznej i s³u¿by
zdrowia, co sugeruje uto¿samianie niepe³nosprawnoœci z chorob¹, uszko-
dzeniem, czyli jest zgodne z ujêciem indywidualnym niepe³nosprawnoœci.

Preferencja modelu, zgodnie z którym prezentowano badanym niepe³no-
sprawnoœæ uwidoczni³a siê równie¿ w odpowiedziach na pytanie o to, ko-
mu respondenci zgodziliby siê udzieliæ pomocy.

Tabela 3
Chêæ udzielenia pomocy ze wzglêdu na rodzaj niepe³nosprawnoœci – aprobata

model spo³eczny: Przed N = 100% = 29; Po N = 100% = 24
model indywidualny: Przed N = 100% = 28; Po N = 100% = 21

Najmniej obaw maj¹ badani w odniesieniu do osób z niepe³nosprawno-
œci¹ sensoryczn¹ oraz deficytami parcjalnymi. Zdecydowana wiêkszoœæ za-
równo w pierwszej, jak i drugiej czêœci badania, deklaruje sw¹ pomoc bez
zastrze¿eñ. Chêtniej deklaruj¹ sw¹ pomoc cz³onkowie grupy „S“. Nie zaob-
serwowano okreœlonej tendencji rosn¹cej lub malej¹cej odnoœnie chêci po-
mocy. Wyniki kszta³tuj¹ siê na zbli¿onym poziomie, w odniesieniu do nie-
których kategorii nieznacznie rosn¹, w innych – malej¹.

Najmniejsz¹ liczbê odpowiedzi potwierdzaj¹cych chêæ pomocy bez za-
strze¿eñ odnotowano w stosunku do osób upoœledzonych umys³owo –
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w pierwszym badaniu uzyska³y one odpowiednio – w grupie „S“ 17,24%,
w „I“ – 17,86%. Przy powtórnym pytaniu o ten sam problem wyniki siê
zmieni³y – „S“ zmala³ do 8,33%, natomiast w grupie „I“ obawa wzros³a a¿
do 28,57%. Zarysowuje siê nastêpuj¹ca prawid³owoœæ dotycz¹ca badania
„po eksperymencie“: w grupie „model spo³eczny“ wyniki dotycz¹ce chêci
pomocy osobom z upoœledzeniem umys³owym, przewlekle chorym, niedo-
stosowanym spo³ecznie czy chorym psychicznie zdecydowanie malej¹.
W grupie „model indywidualny“ natomiast procent osób, które nie maj¹
nic przeciwko takiej pomocy wyraŸnie roœnie. Godny podkreœlenia jest tu
pozytywny wymiar, czêsto krytykowanego, modelu indywidualnego. Otó¿
w opiniach osób z grupy „I“ zauwa¿ono wyraŸne zmniejszenie obaw przed
osobami upoœledzonymi umys³owo i chorymi psychicznie. Mo¿na to wi¹-
zaæ z faktem, ¿e ukazywanie w sposób rzeczowy przyczyn i konsekwencji
tych rodzajów niepe³nosprawnoœci eliminuje nieuzasadnione lêki, pozwala
zlikwidowaæ obiegowe przekonanie, ¿e ze strony tych osób przeciêtnemu
cz³owiekowi grozi niebezpieczeñstwo i zdecydowanie u³atwia kontakt.
A je¿eli chodzi o ten ostatni to, zdaniem 90% badanych unikamy go z po-
wodu braku umiejêtnoœci zachowania siê wobec osób niepe³nosprawnych.

Wnioski z badañ

Konsekwencj¹ przeprowadzonych analiz jest wyprowadzenie nastêpuj¹-
cych wniosków i wskazówek istotnych dla nauczycieli i wychowawców:

1. Sposób prezentowania osób niepe³nosprawnych w mediach ma znacze-
nie dla kszta³towania postaw spo³ecznych wobec nich. Zintensyfikowane
oddzia³ywania wychowawcze prowadz¹ do wytworzenia w³aœciwych rela-
cji i poprawê nastawienia wychowanków wobec osób niepe³nosprawnych.
Opisany eksperyment by³ dzia³aniem jednorazowym i krótkim – prezenta-
cja materia³u trwa³a 45 minut. Okaza³o siê, ¿e nawet tak nied³uga ekspozy-
cja spowodowa³a poprawê w nastawieniach osób badanych. Uzasadnione
jest wiêc przypuszczenie, ¿e zaplanowane na szersz¹ skalê i powtarzane
oddzia³ywania w tym kierunku przynios¹ korzystn¹ i trwa³¹ zmianê po-
staw wobec osób niepe³nosprawnych.

3. Proponowane oddzia³ywania mog¹ przybraæ kszta³t projektów integra-
cyjnych coraz czêœciej prowadzonych wspólnie przez szko³y masowe i spe-
cjalne; programów edukacyjnych realizowanych podczas godzin wycho-
wawczych lub pojedynczych lekcji poœwiêconych poznawaniu zjawiska, ja-
kim jest niepe³nosprawnoœæ. Bez wzglêdu na formê oddzia³ywañ nauczy-
ciele powinni do³o¿yæ starañ, aby w ich czasie zrealizowaæ oba kryteria wa-
runkuj¹ce efektywne kszta³towanie pozytywnych postaw, a mianowicie
wiedzê i kontakt. W wypadku braku osobistego kontaktu z osobami niepe³-
nosprawnymi, mo¿na pos³u¿yæ siê medialn¹ reprezentacj¹ ich œrodowiska,
ale przy tym trzeba pamiêtaæ, ¿e:

4. Nale¿y dostarczaæ wychowankom obrazy medialne prezentuj¹ce osoby
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niepe³nosprawne zgodnie z za³o¿eniami obu modeli niepe³nosprawnoœci.
Ukazywanie osób niepe³nosprawnych w jednym tylko ujêciu prowadzi do
powstania jednostronnej i stereotypowej ich reprezentacji, przyczynia siê
równie¿ do postrzegania ca³ej populacji osób niepe³nosprawnych przez
pryzmat modelu, zgodnie z którym wychowankowie mieli szansê siê zapo-
znaæ. Natomiast w wyniku po³¹czenia dwóch ujêæ maj¹ oni szansê wytwo-
rzyæ w sobie prawid³owy obraz osoby niepe³nosprawnej, Ukazuj¹c zró¿ni-
cowanie œrodowiska osób niepe³nosprawnych, zapobiec mo¿na generaliza-
cji cech okreœlonej grupy na ca³¹ spo³ecznoœæ inwalidów. Uwewnêtrznia siê
tym samym przekonanie, ¿e cz³owiek niepe³nosprawny to przede wszyst-
kim cz³owiek; a niepe³nosprawnoœæ jest tylko jednym z aspektów jego ist-
nienia.

5. Ró¿norodnoœæ oferty programowej oraz wieloœæ informacji na temat
osób niepe³nosprawnych w mediach pozwala nauczycielom i wychowaw-
com na dokonanie wyboru treœci odpowiadaj¹cych stanowi wiedzy i pozio-
mowi postaw okreœlonej grupy wychowanków. Dziêki odpowiedniemu do-
borowi nauczyciel ma mo¿liwoœæ kszta³towania pe³nych, ca³oœciowych po-
staw swoich uczniów wobec osób niepe³nosprawnych lub poszczególnych
ich komponentów – w zale¿noœci od potrzeb.

Efektem proponowanych dzia³añ maj¹ byæ pozytywne postawy wobec
przedstawicieli najwiêkszej mniejszoœci na œwiecie i podejœcie do nich
zgodne ze s³owami Horacego: „nie dziwiæ siê, nie oburzaæ, lecz zrozu-
mieæ“.
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Summary

Attitudes towards handicapped people have significant influence on a re-
habilitation process and its results. Research proves that for an average Po-
le the media are the only source of exposure to persons with handicaps and
of information about them. An experiment was carried out in order to find
out how the way of presenting handicaps in the media influences attitudes
towards handicapped people. The persons to be tested were divided into
two groups. Each group saw the environment of handicapped people pre-
sented by the media in one of the two contexts – social (which treats a han-
dicapped person as a consumer) and individual (a handicapped person is
primarily a patient). Positive changes of attitudes were observed in the gro-
up which saw a handicap in a social context of. The members of each gro-
up tended to perceive handicapped people in relation to the model which
had been shown to them.

Conclusions from this research study can be helpful for teachers and tu-
tors when it comes to social integration of handicapped people.
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WSPIERANIE METODAMI KOMPUTEROWYMI
ALTERNATYWNEGO POROZUMIEWANIA SIÊ ZA POMOC¥
PIKTOGRAMÓW

Porozumiewanie siê jest jedn¹ z najwa¿niejszych potrzeb ka¿dego cz³owieka.
Cz³owiek komunikuje siê g³ównie w sposób werbalny, za pomoc¹ mowy. W wyni-
ku dysfunkcji oœrodkowego uk³adu nerwowego u dzieci z niepe³nosprawnoœci¹
umys³ow¹ czêsto wystêpuj¹ zaburzenia mowy lub jej brak, dlatego rodzice i wycho-
wawcy wspieraj¹ siê wzajemnie w d¹¿eniach, aby wypracowaæ odpowiedni dla ka¿-
dego dziecka i czytelny dla otoczenia sposób porozumiewania siê.

Z grup¹ moich uczniów w obecnym sk³adzie pracujê od siedmiu lat. Jest to m³o-
dzie¿ z niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹ w stopniu umiarkowanym (4 uczniów)
i znacznym (2 uczniów) w wieku od 13 do 15 lat. Troje z uczniów nie mówi, dwie
uczennice maj¹ niewyraŸn¹ artykulacjê, jedna uczennica komunikuje siê w sposób
werbalny.

W drugim roku nauki, kiedy dzieci naby³y podstawowe umiejêtnoœci niezbêdne
do funkcjonowania w szkole, rozpoczê³am wspólnie z logoped¹ dzia³ania maj¹ce na
celu stworzenie uczniom niemówi¹cym mo¿liwoœci wyra¿ania swoich potrzeb, emo-
cji, zadawania pytañ itp. w sposób czytelny dla szeroko pojêtego otoczenia. Pierw-
szym z etapów naszej pracy by³o ustalenie indywidualnych umiejêtnoœci poszcze-
gólnych uczniów w zakresie komunikowania siê oraz przeprowadzenie rozmów
z rodzicami w celu dok³adniejszego zapoznania siê z ich w³asnym sposobem poro-
zumiewania siê z dzieckiem i uzyskanie szczegó³owych informacji na temat trybu
¿ycia dzieci i rodzin. Moi uczniowie komunikowali siê z otoczeniem g³ównie po-
przez gesty, mimikê twarzy, wodzenie wzrokiem oraz wokalizowanie niektórych sy-
lab, a czasem ca³ych s³ów. Jednak ten sposób porozumiewania siê by³ ograniczony
i nie pozwala³ dzieciom na pe³niejsze wyra¿anie w³asnych myœli, uczuæ, zadawanie
pytañ itp. Spoœród wielu wspomagaj¹cych i alternatywnych sposobów komuniko-
wania siê uzna³yœmy, ¿e najodpowiedniejszym dla moich uczniów bêdzie system
symboli PCS (Picture Communication Symbols).

System symboli PCS jest prosty i zrozumia³y, u¿yteczny dla osób o ró¿nym pozio-
mie umiejêtnoœci jêzykowych i komunikacyjnych. Ka¿dy symbol przedstawia gra-
ficzne znaczenie s³owa. Niektóre z symboli zosta³y przygotowane w wielu warian-
tach (mniej lub bardziej abstrakcyjne) tak, aby mo¿na by³o wybraæ z nich odpowie-
dni dla u¿ytkownika. Oczywiœcie, uczniowie nadal wspomagali swoje wypowiedzi
wyuczonymi wczeœniej sposobami komunikowania siê. Symbole PCS wprowadza-
³yœmy stopniowo, pierwsze dotyczy³y najbli¿szego otoczenia dziecka (rodzina, szko-
³a, pokarmy, odzie¿, przybory toaletowe, miejsca, czynnoœci).
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Kiedy dzieci przyswoi³y sobie symbole PCS na tyle, ¿e zna³y ich znaczenie i mo-
g³y samodzielnie je stosowaæ, przygotowa³yœmy dla ka¿dego z nich zeszyty komu-
nikacyjne ze zbiorem najbardziej przydatnych piktogramów w zdawaniu relacji
o tym, co wydarzy³o siê w ci¹gu tygodnia pracy w szkole i o wydarzeniach z domu
rodzinnego dziecka oraz zdjêæ cz³onków rodziny, kole¿anek i kolegów z grupy i na-
uczycieli prowadz¹cych zajêcia z grup¹. Zeszyty komunikacyjne moich uczniów ró¿-
ni¹ siê liczb¹ piktogramów. W jednym wypadku okaza³o siê, ¿e konieczne jest zast¹-
pienie symboli PCS kolorowymi obrazkami (obrazki zawarte w pomocy dydaktycz-
nej „Od obrazka do s³owa“), poniewa¿ obrazki by³y bardziej czytelne dla dziecka
i chêtniej je u¿ywa³o ni¿ symboli PCS. Zeszyty komunikacyjne do dziœ s¹ wzbogaca-
ne o nowe piktogramy. Co tydzieñ przygotowujê rodzicom listê czynnoœci,
w których uczestniczy³o ich dziecko podczas zajêæ szkolnych, jest ona podstaw¹ do
rozmowy miêdzy rodzicami i dzieckiem w czasie dni wolnych od nauki, natomiast
rodzice opisuj¹ sobotnio-niedzielne wydarzenia, jakie mia³y miejsce w ¿yciu ich
dziecka. Zazwyczaj w ka¿dy poniedzia³ek, korzystaj¹c z notatek rodziców, rozma-
wiam z uczniami o tym, co ciekawego wydarzy³o siê w ich ¿yciu w ostatnim czasie.

Od roku korzystam z programu komputerowego Boardmaker i Speaking Dynami-
cally Pro. Program Boardmaker zawiera wersjê kolorow¹ symboli systemu PCS.
Symbole (ponad 3500) uporz¹dkowane s¹ wg kategorii (np. spo³eczne, ludzie, cza-
sowniki, opisowe, pokarmy, szko³a, czas wolny itp.) Podzia³ na kategorie u³atwia
wyszukiwanie potrzebnych symboli. Polska biblioteka programu jest wzbogacona
o nowe, typowo polskie (rys. 1) symbole PCS (wizerunki s³awnych Polaków, œwiêta,
polskie potrawy, wyliczanki, pieni¹dze itp.).

Rys. 1. Przyk³ady typowo polskich symboli PCS z programu Boardmaker

Program Boardmaker jest doskona³ym narzêdziem do przygotowywania zeszytów
komunikacyjnych. Za jego pomoc¹ mo¿na drukowaæ piktogramy o dowolnej wielko-
œci, symbole mog¹ byæ czarno-bia³e lub kolorowe w zale¿noœci od potrzeb u¿ytkow-
nika. Program zawiera zestaw narzêdzi do rysowania, które mog¹ byæ u¿yte do zmia-
ny wygl¹du symbolu, mo¿na tworzyæ nowe piktogramy poprzez ³¹czenie innych
symboli lub ich czêœci oraz usuwanie fragmentu rysunku. Boardmaker nie ogranicza
u¿ytkowników tylko do korzystania z symboli PCS. Mo¿na równie¿ za jego pomoc¹
przygotowywaæ piktogramy z rysunków, clipartów, zeskanowanych zdjêæ lub cyfro-
wych fotografii.

Za pomoc¹ programu Boardmaker przygotowujê piktogramy potrzebne do
wprowadzania nowych pojêæ podczas zajêæ edukacyjno-terapeutycznych, szczegól-
nie z przedmiotu funkcjonowanie w œrodowisku, wzbogacam zeszyty komunikacyjne
uczniów o nowe piktogramy poznane na zajêciach, tworzê przepisy obrazkowe
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(rys. 2), które moi uczniowie wykorzystuj¹ na zajêciach z zakresu techniki prowa-
dzonych w kuchni, przygotowujê listy zakupów, kiedy wybieramy siê po niezbêd-
ne na lekcjê produkty do sklepu, oznaczy³am piktogramami meble i sprzêty w sali
dydaktycznej mojej grupy i w kuchni szkolnej.

Szerokie zastosowanie w mojej pracy
maj¹ Programy Boardmaker i Speaking
Dynamically Pro. Wykorzystujê je do
tworzenia dynamicznych tablic aktyw-
nych na ekranie komputera. Dynamicz-
ne tablice pozwalaj¹ mi przygotowaæ
ró¿norodne æwiczenia edukacyjne (za-
równo dla uczniów pos³uguj¹cych siê
mow¹, jak i dla tych, którzy porozumie-
waj¹ siê pozawerbalnie), które uatrakcyj-
niaj¹ proces dydaktyczny i u³atwiaj¹
uczniom opanowanie nowych umiejêt-
noœci oraz zdobywanie wiedzy w intere-
suj¹cy sposób. U¿ytkownik w zale¿noœci
od sposobu organizacji tablicy dyna-
micznej i jej zadania ma mo¿liwoœæ, miê-
dzy innymi, pisania na ekranie, wprowa-
dzania wyrazów i grafiki w okno wy-
œwietlania wiadomoœci, ods³uchiwania
dŸwiêków oraz wywo³ywania innej ta-
blicy. Zadania s¹ dostosowane do pozio-
mu umiejêtnoœci poszczególnych
uczniów i ich mo¿liwoœci percepcyjnych.
Wspomagaj¹ naukê czytania, pisania
oraz naukê elementarnych pojêæ mate-
matycznych. Treœæ æwiczeñ mo¿na ³atwo
modyfikowaæ (zmieniaæ obrazki, pikto-
gramy, zdjêcia) w zale¿noœci od realizo-
wanej z grup¹ tematyki tygodniowej.
Poni¿ej przedstawiê wybrane przyk³ady
æwiczeñ dla moich uczniów wykonane
w programie Boardmaker i Speaking
Dynamically Pro.

Uczenie pos³ugiwania siê mysz¹, klikanie – uczeñ klika w dowolnym miejscu
podœwietlonego obiektu, klikniêcie wywo³uje pojawienie siê nowego obrazka lub od-
tworzenie dŸwiêków.

Przygotowuj¹c to æwiczenie stara³am siê wykorzystaæ obrazki odpowiadaj¹ce
zainteresowaniom mojej uczennicy. Przygotowa³am tablice z umieszczonym
centralnie du¿ym polem o wymiarach 14 cm x 14 cm zawieraj¹cym zdjêcie lalki
(rys. 3). Gotowe tablice po³¹czy³am ze sob¹, korzystaj¹c z czynnoœci przypisanej
do pola – „zmiana tablicy“. Umieszczenie kursora w dowolnym miejscu w obrê-
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Rys. 2. Przepis obrazkowy na wykonanie
frytek (I kolumna produkty, II kolumna na-
czynia i narzêdzia, III kolumna czynnoœci)
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bie obiektu (zdjêcia lalki) powoduje podœwietlenie pola (pojawienie siê czerwo-
nej ramki). Zadanie uczennicy sk³ada siê z dwóch etapów, pierwszy etap – prze-
suwanie mysz¹ do momentu pojawienia siê podœwietlenia, drugi – pojedyncze
klikniêcie. Klikniêcie wywo³uje ukazanie siê nowej tablicy z inn¹ lalk¹, jest to ro-
dzaj nagrody za prawid³owo wykonane zadanie i uczennica powtarza czynno-
œci zwi¹zane z poruszaniem mysz¹ i klikaniem.

Rys. 3. Tablica dynamiczna do uczenia pos³ugiwania siê mysz¹ i klikania 

Inny sposób realizacji tych samych zadañ daje stworzona tablica dynamicz-
na z czterema polami zawieraj¹cymi obrazki zwierz¹t (rys. 4). Uczeñ tak sa-
mo przesuwa mysz ,a zarazem kursor na ekranie monitora do momentu po-
jawienia siê podœwietlenia. Klikniêcie na podœwietlone pole prawym klawi-
szem myszy powoduje odtwarzanie dŸwiêku, w tym wypadku odg³osów wy-
branego zwierzêcia.

Rys. 4. Tablica dynamiczna do uczenia pos³ugiwania siê mysz¹ i klikania z mo¿liwoœci¹
s³uchania odg³osów zwierz¹t

Ustalanie daty – uczeñ odszukuje i klika na piktogram dnia tygodnia, cyfrê
oznaczaj¹c¹ dzieñ miesi¹ca, piktogram miesi¹ca i piktogram oznaczaj¹cy rok, po
klikniêciu wybrane piktogramy i cyfry automatycznie pokazuj¹ siê w oknie wy-
œwietlania wiadomoœci.

WSPIERANIE METODAMI KOMPUTEROWYMI ALTERNATYWNEGO POROZUMIEWANIA...
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Rys. 5. Tablica dynamiczna do ustalania daty

Æwiczenie to uporz¹dkowuje zdobyt¹ dotychczas przez uczniów wiedzê na
temat czasu. W pionowej kolumnie po lewej stronie tablicy (rys. 5) przygotowa-
³am piktogramy oznaczaj¹ce dni tygodnia. Piktogramy zawieraj¹ symbole cha-
rakterystycznych dla danego dnia zajêæ, nie powtarzaj¹cych siê w innym dniu
tygodnia. U góry, w centralnym miejscu, znajduje siê okno wyœwietlania wiado-
moœci, pod nim piktogramy oznaczaj¹ce poszczególne miesi¹ce, ni¿ej cyfry –
numery kolejnych dni miesi¹ca i piktogram bie¿¹cego roku. Uczeñ ma za zada-
nie ustaliæ datê, klikaj¹c wed³ug okreœlonej kolejnoœci na odpowiednie piktogra-
my (dzieñ tygodnia, dzieñ miesi¹ca, miesi¹c, rok). W oknie wyœwietlania wia-
domoœci pojawia siê wiadomoœæ tekstowa, poniewa¿ poszczególnym polom ta-
blicy przypisa³am czynnoœæ „pisz wiadomoœæ“. Obok okna wyœwietlania wiado-
moœci umieœci³am symbol „kasuj“ (czerwona strza³ka skierowana w lewo), klik-
niêcie na to pole powoduje kasowanie tekstu, podobnie jak czyni to klawisz Bac-
kspace oraz symbol „wyczyœæ wszystko“ (d³oñ ze œcierk¹) klikniêcie na niego
powoduje ca³kowite usuniêcie tekstu z okna wyœwietlania wiadomoœci. Klikniê-
cie na wymienione pola pozwala uczniom samodzielnie korygowaæ pope³nione
b³êdy. W prawym dolnym rogu tablicy przygotowa³am symbol „wyjœcie“
(drzwi), na którego klikniêcie powoduje zamkniêcie tablicy i wyjœcie z progra-
mu.

Pisanie wyrazów wed³ug wzoru – uczeñ klika we w³aœciwej kolejnoœci na od-
powiednie litery, tworz¹c w oknie wyœwietlania wiadomoœci wyraz identyczny,
jak podany wzór.

Æwiczenie zosta³o przygotowane, aby doskonaliæ spostrzegawczoœæ wzroko-
w¹. Uczniowie okreœlaj¹ ró¿nice i podobieñstwa miêdzy literami, a wiêc znaka-
mi abstrakcyjnymi. Ucz¹ siê uwa¿nego patrzenia i skupiania uwagi. Zadanie to
wykonuj¹ zarówno uczniowie, którzy znaj¹ wiêkszoœæ liter alfabetu, jak i rów-
nie¿ ci, którzy poznali ich zaledwie kilka. Odszukuj¹ identyczne litery i klikaj¹
na nie w okreœlonej we wzorze kolejnoœci. Do ka¿dego pola z liter¹ zosta³a przy-
pisana czynnoœæ „pisz wiadomoœæ“, która powoduje pojawienie siê w oknie wy-
œwietlania wiadomoœci tekstu (rys. 6).
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Rys. 6. Tablica dynamiczna do æwiczenia w pisaniu wyrazów wg wzoru

Uk³adanie zdañ wyrazowo-obrazkowych – uczeñ klika we w³aœciwej kolejno-
œci na wyrazy i obrazki tworz¹c zdanie, które wyœwietla siê w oknie wyœwietla-
nia wiadomoœci.

Zadaniem ucznia, wykonuj¹cego æwiczenie, jest graficzne odtworzenie wys³u-
chanego zdania. Uczeñ, uk³adaj¹c zdanie, pos³uguje siê znanymi wyrazami
wprowadzonymi do czytania ca³oœciowego (w przypadku uczniów mojej gru-
py: to, a, jest, ma, i, s¹, mama, tata, Ania, Artur, Monika, Paulina, Przemek) oraz
obrazkami. Wykonanie zadania wi¹¿e siê z utrwalaniem pamiêciowych mecha-
nizmów mowy (tzw. ci¹gów s³ownych). W tym æwiczeniu w oknie wyœwietla-
nia wiadomoœci pojawia siê tekst oraz informacje w formie obrazków z pól ta-
blicy, którym zosta³a przypisana czynnoœæ „umieœæ obrazek“. Pokazan¹ tablicê
(rys. 7) mo¿na szybko zmodyfikowaæ do omawiania innej tematyki poprzez za-
mianê obrazków.

Rys. 7. Przyk³adowa tablica dynamiczna s³u¿¹ca do uk³adania zdañ wyrazowo-obraz-
kowych zwi¹zanych z omawian¹ tematyk¹ tygodniow¹ – „Polska nasz kraj“

Uk³adanie rytmów – uczeñ klika we w³aœciwej kolejnoœci na pola z obrazka-
mi, tworz¹c rytm ukazuj¹cy siê w oknie wyœwietlania wiadomoœci.

WSPIERANIE METODAMI KOMPUTEROWYMI ALTERNATYWNEGO POROZUMIEWANIA...
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Programy Boardmaker i Speaking Dynamically Pro umo¿liwiaj¹ przygotowa-
nie æwiczeñ do uk³adania rytmów. Dla czêœci moich uczniów zaplanowa³am
proste æwiczenia w powtarzaniu regularnoœci (w uk³adzie dwójkowym). Na ta-
blicy dynamicznej (rys. 8) umieœci³am dwa du¿e pola z symbolami jab³ka i gru-
szki z przypisan¹ czynnoœci¹ „umieœæ obrazek“, okno wyœwietlania wiadomo-
œci oraz symbole „wyczyœæ wszystko“ i „wyjœcie“. Okno wyœwietlania wiado-
moœci powinno mieœciæ co najmniej trzy sekwencje rytmu, a¿eby uczeñ do-
strzeg³ powtarzaj¹c¹ siê regularnoœæ.

Rys. 8. Tablica dynamiczna s³u¿¹ca do uk³adania rytmów

Przeliczanie zbiorów – uczeñ w kolejnoœci liczy przedmioty, klika na ka¿dy,
a w oknie wyœwietlania wiadomoœci ukazuje siê w³aœciwa cyfra.

Jest to æwiczenie doskonal¹ce umiejêtnoœæ liczenia do 10, pomaga zapamiêtaæ
i rozpoznawaæ cyfry. W pokazanym przyk³adzie (rys. 9) uczeñ przelicza zbiór
gruszek.

Rys. 9. Tablica dynamiczna do nauki liczenia i rozpoznawania cyfr

KATARZYNA PIASECKA
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Dopasowywanie przedmiotów do liczby i odwrotnie – uczeñ wybiera obra-
zek z okreœlon¹ liczb¹ przedmiotów, przelicza je i klika na odpowiedni¹ liczbê
i odwrotnie wybiera liczbê i dopasowuje do niej iloœæ przedmiotów.

Æwiczenie (rys. 10) doskonali umiejêtnoœæ liczenia i rozpoznawania cyfr.

Rys. 10. Tablica dynamiczna do æwiczeñ w liczeniu

Rozpoznawanie cyfr – nauczyciel dyktuje uczniowi po jednej cyfrze przyk³a-
dowy numer telefonu, uczeñ „wybiera“ numer, klikaj¹c na odpowiednie „kla-
wisze telefonu“, w oknie wyœwietlania wiadomoœci pojawiaj¹ siê cyfry

Æwiczenie z „wybieraniem“ numeru telefonu (rys. 11) jest bardzo lubiane
przez moich uczniów. £atwiejszym wariantem tego æwiczenia jest podanie
uczniom zapisanych na kartce cyfr zamiast dyktowania ich.

Rys. 11. Tablica dynamiczna do wpisywania numeru telefonu

Po roku pracy z wykorzystaniem Programów Boardmaker i Speaking Dyna-
mically Pro stwierdzam, ¿e uzyska³am z nich wiele korzyœci. Niewielkim nak³a-
dem pracy drukujê piktogramy potrzebne do prowadzenia zajêæ i uzupe³nienia
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zeszytów komunikacyjnych moich uczniów. Mogê w krótkim czasie przygoto-
waæ æwiczenia, które wymaga³y wiele pracy i czasu, np. do budowania zdañ
wyrazowo-obrazkowych: drukowanie etykiet z wyrazami, wyszukiwanie
w czasopismach obrazków o odpowiedniej wielkoœci, ich wycinanie. Ze wzglê-
du na bogaty zbiór symboli mam mo¿liwoœæ przygotowania zestawów æwiczeñ
do ka¿dej omawianej tematyki. Mogê równie¿ dostosowaæ æwiczenia do pozio-
mu wiedzy, umiejêtnoœci i mo¿liwoœci percepcyjnych moich uczniów, tworz¹c
ich modyfikacje w ró¿nych wariantach.

KINGA KUSZAK
UAM Poznañ

SYTUACJA TRUDNA, ZMÊCZENIE, KRYZYS W TERAPII
LOGOPEDYCZNEJ

Proces terapii logopedycznej wymaga dostosowania postêpowania terapeu-
tycznego do rodzaju zaburzenia, a tak¿e wieku, mo¿liwoœci oraz potrzeb jedno-
stki. Oddzia³ywania terapeutyczne skierowane do indywidualnego pacjenta,
maj¹ na celu usuniêcie zaburzeñ mowy, przywrócenie mowy, w przypadku jej
utraty, nauczenie mowy, wyrównanie opóŸnieñ w rozwoju mowy lub przy-
wrócenie odpowiedniego poziomu sprawnoœci jêzykowej. 

„Przy d³ugotrwa³ej terapii logopedycznej obserwuje siê fluktuacyjny charak-
ter motywacji i osi¹gniêæ æwicz¹cego“ (Koz³owska 1998, s. 108). Okresy progre-
su, zmian zwi¹zanych z doskonaleniem sprawnoœci komunikacyjnej pacjenta
przeplataj¹ siê z fazami zahamowania tego procesu. Im d³u¿ej trwa i bardziej
z³o¿ona jest terapia, tym wiêksze prawdopodobieñstwo pojawienia siê sytuacji
trudnych, zmêczenia pacjenta, co w konsekwencji mo¿e doprowadziæ do kryzy-
su, który ma wp³yw na przebieg ca³ego procesu terapii i jej ostateczny efekt.
Czêst¹ konsekwencj¹ kryzysu jest bowiem przerwanie terapii.

Obni¿enie krzywej zmian w trakcie terapii mo¿e byæ wywo³ane rozmaitymi
czynnikami bezpoœrednimi lub poœrednimi. W trakcie terapii logopedycznej bo-
wiem nie sposób unikn¹æ sytuacji dla pacjenta trudnych, w których „nastêpuje
zachwianie równowagi miêdzy potrzebami, zadaniami jednostki, a sposobami
i warunkami ich realizacji“ (Okoñ 1992, s. 217). Trudnoœci mog¹ mieæ charakter
obiektywny lub subiektywny. Pierwszy rodzaj trudnoœci pojawia siê wówczas,
gdy jednostka spotyka siê z zadaniami lub warunkami wykraczaj¹cymi poza
normê. Z kolei trudnoœci o charakterze subiektywnym maj¹ miejsce wówczas,
gdy w normalnych warunkach jednostka nie mo¿e wykonaæ zadania. Do obiek-
tywnych warunków trudnoœci zaliczyæ mo¿na zbyt trudne zadania stawiane
przed jednostk¹. T. Tomaszewski (1990, s. 716) wyró¿nia z kolei trudnoœci
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podmiotowe wynikaj¹ce z psychicznych w³aœciwoœci jednostki, jej aktualnych
procesów psychicznych, braku doœwiadczenia oraz trudnoœci przedmiotowe,
które tkwi¹ w samej sytuacji. W trakcie pracy logoterapeutycznej mog¹ zaistnieæ
zarówno trudnoœci przedmiotowe, jak te¿ podmiotowe. Do tych drugich zali-
czyæ mo¿na np. brak wytrwa³oœci dziecka, jego roztargnienie, niemo¿noœæ sku-
pienia uwagi itp. 

Trudnoœci stwarzaj¹ prawie zawsze sytuacjê wyboru miêdzy pokonywaniem
trudnoœci a zaprzestaniem dzia³ania albo miêdzy ró¿nymi sposobami przezwy-
ciê¿ania trudnoœci (tam¿e, s. 717). Pacjent ma wiêc mo¿liwoœæ podjêcia wysi³ku
zwi¹zanego z pokonywaniem trudnoœci lub zrezygnowania z dzia³ania, tym sa-
mym np. przerwania terapii. 

W pracy logopedycznej (polegaj¹cej na wywo³aniu, doskonaleniu i utrwaleniu
okreœlonej kompetencji jêzykowej czy komunikacyjnej), podczas pokonywania
sytuacji trudnych, dochodzi te¿ czêsto do zmêczenia pacjenta d³ugotrwa³¹ i mo-
notonn¹ aktywnoœci¹. Wspomniane zmêczenie jawi siê jako: spadek si³y miê-
œniowej, pogorszenie oddechu, zaburzenie czynnoœci regulacji uk³adu nerwowe-
go, wyra¿aj¹ce siê m.in. os³abieniem uwagi, rozdra¿nieniem, sennoœci¹ itp.
W takim wypadku konieczne jest zatem zaprzestanie æwiczeñ (nawet je¿eli nie
osi¹gniêto za³o¿onego efektu) i zapewnienie pacjentowi w³aœciwego wypoczyn-
ku z wykorzystaniem np. technik relaksacyjnych. 

Okresy trudne mog¹ zaistnieæ w trakcie terapii ró¿nych zaburzeñ. Najczêœciej
pojawiaj¹ siê podczas pracy nad tzw. trudniejszymi „przypadkami logopedycz-
nymi“, np. poprawiania p³ynnoœci mówienia u pacjentów z objawami j¹kania,
zmniejszania lub usuwania logofobii u tych¿e pacjentów. Tak¿e u chorych z afa-
zj¹, gdzie utrata, wzglêdnie zaburzenie, mowy nast¹pi³o w wyniku uszkodze-
nia okreœlonych okolic mózgu i pojawi³a siê koniecznoœæ reedukacji mowy. Pra-
ca nad przywracaniem mowy jest szczególnie trudna dla pacjenta i wymaga
ogromnego taktu ze strony logopedy oraz szeregu umiejêtnoœci z zakresu neu-
rologopedii. Jednak trudnoœci i towarzysz¹ce im zmêczenie mog¹ równie¿ zai-
stnieæ w pracy nad usuwaniem nieprawid³owoœci o charakterze dyslalii. Wyst¹-
pienie takich sytuacji wywo³uje frustracjê zarówno pacjenta, jak i jego najbli¿-
szych. S¹ one tak¿e utrudnieniem dla m³odego logopedy, któremu czêsto brak
narzêdzi i umiejêtnoœci, by u³atwiæ pacjentowi rozwi¹zanie zaistnia³ego proble-
mu. Z kolei dla specjalisty z wieloletnim doœwiadczeniem stanowi¹ one powa¿-
ne wyzwanie, wymagaj¹ bowiem przeorganizowania dotychczasowego postê-
powania terapeutycznego, w³¹czenia innych, ni¿ dotychczas, metod poszukiwa-
nia nowych sposobów usprawniania, stymulowania rozwoju, reedukacji danej
sprawnoœci jêzykowej lub niejêzykowej u pacjenta. 

Sytuacja trudna mo¿e pojawiæ siê na ka¿dym etapie pracy logoterapeutycznej.
Najczêœciej jednak ma miejsce w okresie, szczególnie istotnym w pracy pacjen-
ta, utrwalania prawid³owej artykulacji. Jego zasadniczym celem jest zapamiêta-
nie w sposób trwa³y „danej formy jêzykowej lub niejêzykowej wystêpuj¹cej
w akcie mowy“ (B³achnio 2001, s. 101). Na tym etapie logopeda pomaga pacjen-
towi uzyskaæ pe³n¹ automatyzacjê po¿¹danej formy jêzykowej. Efekty s¹ tu czê-
sto niewidoczne dla osoby bior¹cej udzia³ w terapii. Proces poprawy jest d³ugo-
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trwa³y, a przez to mêcz¹cy dla pacjenta. Po okresie wywo³ania prawid³owej for-
my jêzykowej, w trakcie którego zaznajamia siê pacjenta z prawid³owym wzor-
cem jêzykowym (lub niejêzykowym), nastêpuje etap utrwalania tej formy w ró¿-
nych pozycjach artykulacyjnych i sytuacjach jêzykowych (a tak¿e niejêzyko-
wych). Na ogó³ w tym czasie stosuje siê ró¿norodne materia³y i œrodki dydak-
tyczne u³atwiaj¹ce utrwalanie prawid³owej artykulacji, a tak¿e podnosz¹ce
atrakcyjnoœæ zajêæ.

Czêste sytuacje trudne i towarzysz¹ce im zmêczenie pacjenta mog¹ w konse-
kwencji wywo³aæ kryzys. Szczególnie, gdy utrudniaj¹ one osi¹gniêcie zaplano-
wanego efektu lub niewielki jest postêp w terapii. Sytuacja kryzysu jest wed³ug
G. Caplana „konfrontacj¹ z wa¿nym problemem, którego nie mo¿na rozwi¹zaæ
w krótkim czasie (...), a którego rozwi¹zanie wymaga reorganizacji si³ wital-
nych“ (Szczukiewicz 1998, s. 23). „Jest punktem zwrotnym“ (Wygotski 2002, s.
68). Ujawnia siê zazwyczaj w sposób nag³y i ostry. Dziecko nagle traci zaintere-
sowanie prac¹ nad popraw¹ sprawnoœci komunikacyjnej. Z zaanga¿owanego,
chêtnego do wspó³pracy, zmienia siê w osobê niechêtn¹, biernie poddaj¹c¹ siê
„zabiegom“ terapeuty, a czêsto wrêcz zbuntowan¹, negatywnie nastawion¹ do
terapii. Im m³odsi pacjenci, tym gorzej radz¹ sobie z pokonywaniem trudnoœci,
s¹ bardziej niecierpliwi, nie dostrzegaj¹ drobnych, czêsto pozornie niewiele zna-
cz¹cych, postêpów, które tylko specjalista mo¿e uchwyciæ i wyeksponowaæ,
w konsekwencji zniechêcaj¹ siê, trac¹ zainteresowanie terapi¹. 

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e mog¹ byæ ró¿norodne przyczyny kryzysu w terapii lo-
gopedycznej. Na podstawie danych dostêpnych w literaturze mo¿na wyró¿niæ
trzy jego zasadnicze Ÿród³a, a mianowicie:
1. Spadek motywacji dziecka przy d³ugotrwa³ej terapii, niewielkich postêpach

i niew³aœciwym wsparciu ze strony otoczenia. Tak¿e piêtrz¹ce siê trudnoœci
i zmêczenie.

2. Wszelkie zmiany, których doœwiadcza dziecko w swoim ¿yciu poza gabine-
tem logopedycznym (mog¹ wywo³aæ tzw. kryzys strukturalny, którego kon-
sekwencj¹ mo¿e byæ spadek zainteresowania prac¹ nad usuwaniem nieprawi-
d³owoœci, czy doskonaleniem sprawnoœci jêzykowej1), np. z,miana œrodowi-
ska, podjêcie nauki w szkole, przejœcie z klasy do klasy, choroba w rodzinie,
narodziny rodzeñstwa. Zmuszaj¹ one pacjenta do „mobilizacji si³ organizmu,
przebudowy w psychice: w œwiadomoœci, myœleniu, uczuciach, sposobach
dzia³ania“ (Mackiewicz 2002, s. 128). Kryzysowoœæ bêdzie tu zatem, jak twier-
dzi A. Matczak (2003, s. 23) „produktem pewnych niekorzystnych warunków
œrodowiskowych i wychowawczych“. 

3. Spadek aktywnoœci dziecka podczas terapii i brak postêpów, który mo¿e te¿
byæ wynikiem kryzysu rozwojowego przypadaj¹cego np. na szósty, siódmy
rok ¿ycia. Wed³ug L. Wygotskiego (1995, s. 55-66; 2002, s. 165-177) zwi¹zany
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1 Sytuacje trudne mog¹ wywo³aæ problemy zwi¹zane z mówieniem czy komunikacj¹, co czêsto jest
przyczyn¹ konsultacji logopedycznych i podjêcia wspó³pracy z logoped¹. W tym wypadku logote-
rapia jest metod¹ pomocy osobie prze¿ywaj¹cej sytuacjê krytyczn¹. W takim aspekcie rozpatruje zja-
wisko kryzysu P. Szczukiewicz (2004).
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jest z utrat¹ dzieciêcej spontanicznoœci i pojawieniem siê momentu intelektu-
alnego. Mo¿e te¿ wi¹zaæ siê z kryzysem okresu dojrzewania, który przejawia
siê m.in. spadkiem osi¹gniêæ, negatywizmem, dezorganizacj¹ stosunków
z otoczeniem (Wygotski 2002, s. 331- 358).

G. Caplan (za: Sêk 2001, s. 263) wyró¿ni³ cztery fazy reakcji kryzysowej:
– napotkanie trudnoœci bez mo¿liwoœci rozwi¹zania (pojawia siê wówczas na-

piêcie, zaniepokojenie, zagubienie);
– wzrost napiêcia i tendencja do zachowañ typu prób i b³êdów, które s¹ z regu³y

bezskuteczne, co pog³êbia tylko poczucie bezradnoœci i brak zaufania do siebie;
– maksymalna mobilizacja, moment kulminacyjny, œwiadomoœæ niepowodzenia

dotychczasowych prób. W tej fazie pojawia siê koniecznoœæ odwo³ania siê do
pomocy otoczenia, lub reorganizacji w³asnego postêpowania;

– faza wyczerpania, zmêczenia, co mo¿e byæ skutkiem uzyskania pomocy, albo
rozwi¹zania sytuacji trudnej. 
Rozwi¹zanie kryzysu, czyli przezwyciê¿enie sytuacji trudnej (Filipp, Ferring

2000, s. 221), pozwala kontynuowaæ rozpoczêt¹ pracê. Jednostka, po przebyciu
kryzysu, staje siê bardziej œwiadoma swoich umiejêtnoœci i mo¿liwoœci, wewnê-
trznie zintegrowana. Po zakoñczeniu ka¿dego kryzysu jest zdolna podj¹æ tru-
dniejsze zadania. Tak wiêc sytuacja trudna jest w swojej istocie „pozytywnym
procesem rozwojowym (...) Jest podstaw¹ rozwoju ku górze (...) w kierunku wy-
¿szego poziomu“ (D¹browski 1979, s. 11) zadañ. O ile pacjent otrzyma od logo-
pedy w³aœciw¹ pomoc umo¿liwiaj¹c¹ mu pokonanie trudnoœci.

Okresów trudnych nie sposób unikn¹æ, mo¿na jednak przygotowaæ na nie za-
równo pacjenta, jak i jego najbli¿szych. Wa¿ne jest te¿, by logopeda uœwiadomi³
sobie, ¿e takie okresy stanowi¹ naturalny element procesu terapii i sam potrafi³
zmobilizowaæ pacjenta do podjêcia wysi³ku dzia³ania. A w sytuacji, gdy trudno-
œci pojawi¹ siê na drodze do osi¹gniêcia oczekiwanej kompetencji, zintensyfiko-
wa³ swoje wysi³ki w celu pomocy dziecku i jego rodzinie. Logopeda powinien
zatem:

Po dokonaniu diagnozy rodzaju zaburzenia i wstêpnym ustaleniu zaburzenia
oraz stopnia jego nasilenia (szczególnie je¿eli mamy do czynienia z problemem
z³o¿onym), uprzedziæ rodziców o mo¿liwoœci pojawienia siê sytuacji trudnych,
podczas których obserwuje siê zahamowanie rozwoju stymulowanych spraw-
noœci czy kompetencji. Nale¿y te¿ poinformowaæ dziecko o tym, ¿e nie wszy-
stkie zadania w trakcie terapii logopedycznej bêd¹ dla niego ³atwe. Z podjê-
ciem pewnych zadañ wi¹¿e siê znaczny wysi³ek przy stosunkowo niewielkich
postêpach, który dziecko bêdzie musia³o podj¹æ i cierpliwie czekaæ na efekty;
Uwzglêdniæ, z jakim typem dziecka pracuje. Osobie o typie wzrokowca do-
starczaæ bodŸców wzrokowych (wykorzystywaæ diagramy, schematy, tablice,
ilustracje). W pracy z dzieckiem o typie s³uchowca - stosowaæ bodŸce s³ucho-
we np. modulowaæ g³os, wykorzystywaæ piosenki, wspólnie z dzieckiem recy-
towaæ wiersze. Z kolei kinestetykowi pozwoliæ dzia³aæ, organizowaæ gry, za-
bawy z regu³ami, których dziecko bêdzie musia³o przestrzegaæ, wprowadziæ
element rywalizacji i w ten sposób zmuszaæ je do wysi³ku i pokonywania
trudnoœci (Brumfit, Moon, Tongue 1997 );
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W miarê mo¿liwoœci, nie dopuœciæ do sytuacji przemêczenia dziecka poprzez
odpowiedni dobór metod i form w trakcie terapii. Badania wskazuj¹, ¿e zmê-
czenie narasta tym wolniej, im w wiêkszym stopniu aktywnoœæ jest dostoso-
wana do indywidualnego tempa dziecka, w trakcie terapii wprowadzone s¹
przerwy, wy³¹cza siê zbêdne czynnoœci (dodatkowo mêcz¹ce dziecko), redu-
kuje siê monotonnoœæ, jednostka jest pozytywnie nastawiona do wykonywa-
nego dzia³ania (Tomaszewski, 1990, s. 747);
Okazaæ dziecku akceptacjê i szacunek dla jego zmagañ z trudnoœciami, które
prze¿ywa. Potrzeby akceptacji i szacunku s¹ wa¿niejszymi z potrzeb cz³owie-
ka, daj¹ podstawê do budowania pozytywnego wizerunku w³asnej osoby. Ich
zaspokojenie jest wiêc szczególnie istotne w sytuacji, gdy pacjent zmaga siê
z trudnoœciami, gdy próbuje wyjœæ poza w³asn¹ niemoc. 
Przez ca³y okres terapii pracowaæ nad utrzymaniem odpowiedniego poziomu
motywacji, zarówno dziecka, jak i jego najbli¿szego otoczenia. J.B. Rotters (za:
Sawa 1990, s. 121) podkreœla, ¿e motywacja jednostki zale¿y g³ównie od jej
uprzedniego doœwiadczenia, ale tak¿e od wartoœci aktualnej podniety i ocze-
kiwania na wzmocnienie, które powinno nast¹piæ po danym zachowaniu.
A zatem odpowiednia stymulacja rozwija w jednostce poczucie osobistego
sprawstwa, kszta³tuje przekonanie, ¿e mo¿na sobie poradziæ z aktualnym pro-
blemem, je¿eli podejmie siê odpowiednie dzia³ania. W okresie kryzysu jedno-
stka czêsto nie jest zdolna do samodzielnego podjêcia trudu pokonywania
w³asnych s³aboœci, st¹d w tym w³aœnie czasie nale¿y po³o¿yæ szczególny na-
cisk na kszta³towanie motywacji dziecka;
W momencie pojawienia siê trudnoœci, dokonaæ analizy dotychczasowych metod
zastosowanych w terapii, byæ mo¿e konieczne bêdzie przeorganizowanie pracy.
„Nale¿y pamiêtaæ, ¿e logopeda powinien byæ twórczy i plastyczny, co oznacza,
¿e czêsto, w zale¿noœci od konkretnych potrzeb, musi modyfikowaæ istniej¹ce
b¹dŸ wrêcz wymyœlaæ nowe sposoby pracy“ (Jastrzêbowska 1998, s. 413);
W sytuacji trudnej nagradzaæ dziecko za podjêty wysi³ek, nawet mimo braku
postêpów w terapii. Zachêcaæ dziecko do pracy niezale¿nie od aktualnych
efektów;
W³¹czyæ do wspó³pracy innych specjalistów, których pomoc u³atwi przezwy-
ciê¿enie sytuacji trudnej. Szczególnie wa¿ny jest tu kontakt z psychologiem,
pedagogiem, wychowawc¹ dziecka. Zasadne jest te¿, jak proponuje B. Dittfeld
(2004, s. 33), tworzenie specjalistycznych programów do terapii trudniejszych
przypadków logopedycznych i wymiana doœwiadczeñ miêdzy specjalistami;
Wykorzystaæ tutoring rówieœniczy na etapie utrwalania prawid³owej artykula-
cji. W trakcie kierowanych przez logopedê kontaktów z rówieœnikami dziecko
mo¿e doskonaliæ szereg kompetencji jêzykowych, jak i niejêzykowych, np.
utrwalaæ prawid³ow¹ artykulacjê, poszerzaæ zasób s³ownictwa biernego i czyn-
nego, doskonaliæ umiejêtnoœæ uczestniczenia w rozmowie, rozwijaæ umiejêtno-
œci narracyjne, twórczego pos³ugiwania siê jêzykiem (Kuszak 2005, s. 30);
Zorganizowaæ „sieæ wsparcia“ dla dziecka w sytuacji trudnej, czyli pozyskaæ
i zaanga¿owaæ do wspó³pracy bliskie mu osoby, oprócz rodziców tak¿e ro-
dzeñstwo, dziadków, przyjació³. Osoby z jego najbli¿szego œrodowiska powin-

KINGA KUSZAK



SZKO£A SPECJALNA 5/2005 385

ny podj¹æ takie dzia³ania, jak wsparcie, zachêta, dodanie otuchy, mobilizowa-
nie do pokonywania trudnoœci, podnoszenie wiary we w³asne mo¿liwoœci
i umiejêtnoœci przezwyciê¿enia sytuacji trudnej.
Istotn¹ rolê w przezwyciê¿aniu sytuacji trudnych w trakcie terapii logope-

dycznej odgrywa wsparcie emocjonalne, informacyjne oraz instrumentalne,
udzielone zarówno dziecku, jak i jego rodzinie.

Wsparcie emocjonalne stwarza mo¿liwoœæ odczucia opieki, troski ze strony
innych osób. Jednostka czuj¹c siê bezpieczna w swoim otoczeniu mo¿e podej-
mowaæ zadania o wy¿szym stopniu trudnoœci, gdy¿ wie, ¿e w momentach trud-
nych mo¿e liczyæ na zrozumienie, otuchê, s³owa zachêty, np. „nie poddawaj
siê“, „nie ulegaj“, „jesteœ silny“, „dasz sobie radê“ itp. Wsparcie emocjonalne
wp³ywa na podwy¿szenie samooceny jednostki, wiarê we w³asne kompetencje,
wzrost podejmowanej przez ni¹ aktywnoœci (Sirsch, Gittler 1996, s. 134–136). 

Wsparcie informacyjne – to otrzymywanie z otoczenia informacji koniecz-
nych do realizacji zadañ, u³atwiaj¹cych pokonanie przeszkód, podpowiadaj¹-
cych sposób rozwi¹zania problemu itp. Takiego wsparcia mo¿e udzieliæ dobrze
przygotowany specjalista, który potrafi wskazaæ przyczyny trudnoœci oraz po-
móc pacjentowi wypracowaæ odpowiednie sposoby wyjœcia z sytuacji trudnej.

Z kolei wsparcie instrumentalne pozwala jednostce obserwowaæ po¿¹dane
zachowania innych osób, które staj¹ siê modelami zachowañ, albo podaj¹ jed-
nostce konkretne i szczegó³owe instrukcje, w jaki sposób mo¿e samodzielnie
osi¹gn¹æ cel. W tej sytuacji w³¹czenie dziecka prze¿ywaj¹cego trudnoœci do
grupy terapeutycznej sk³adaj¹cej siê z dzieci o podobnych trudnoœciach,
umo¿liwi³oby, w oparciu o obserwacjê trudnoœci, z którymi zmagaj¹ siê inne
osoby i sposobów ich przezwyciê¿ania, uruchomiæ w dziecku mechanizm po-
konywania trudnoœci. Tak rozumiane wsparcie zmobilizowa³oby jednostkê do
przezwyciê¿enia sytuacji „w³asnej niemocy“, w wyniku przejmowania zacho-
wañ od innych osób.

Mechanizm wsparcia umo¿liwia przezwyciê¿enie sytuacji trudnej, w trakcie
terapii, gdy:

celem udzielania pomocy jest przybli¿enie jednostki do celu;
jednostka otrzymuje wskazówki, materia³y potrzebne do samodzielnego roz-
wi¹zania problemu;
wsparcie zostaje udzielone jednostce wy³¹cznie w sytuacji dla niej trudnej
i problemowej;
istnieje trafnoœæ miêdzy trudnoœci¹ problemu, mo¿liwoœciami jednostki a uzy-
skanym wsparciem (Sêk 1991, s. 493 –494);
wsparcie uruchamia wewnêtrzne mechanizmy radzenia sobie w podobnych
sytuacjach (Kawula 2002, s. 104).
Podsumowuj¹c rozwa¿ania nale¿y stwierdziæ, ¿e trudne okresy w terapii mo-

g¹ mieæ ró¿ne Ÿród³a, jednak bez wzglêdu na ich przyczynê nale¿y uznaæ je za
naturalny element pracy logopedy. Sytuacje trudne stanowi¹ te¿ istotne wyzwa-
nie dla specjalisty, pozwalaj¹ zweryfikowaæ zawodowe umiejêtnoœci, stymuluj¹
do aktywnoœci nad poszerzeniem w³asnych kompetencji, zmuszaj¹ do poszuki-
wania metod i form bardziej efektywnej terapii. 
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Mog¹ (i powinny) byæ pozytywnym bodŸcem rozwojowym dla pacjenta z za-
burzon¹ mow¹. Powinny te¿ stanowiæ punkt zwrotny w terapii, o ile pacjent
otrzyma w³aœciwie rozumian¹ pomoc zarówno ze strony specjalistów, jak te¿ je-
go najbli¿szego otoczenia. Wsparcie musi jednak mobilizowaæ wewnêtrzne zaso-
by jednostki, rozwijaæ jej indywidualn¹ motywacjê do pokonywania trudnoœci. 
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ICEVI – DONIESIENIA
Z WARSZTATÓW NA
WÊGRZECH I WE FRANCJI
ORAZ Z EUROPEJSKIEJ
KONFERENCJI W NIEMCZECH

ICEVI to Miêdzynarodowa Rada ds.
Kszta³cenia Osób z Dysfunkcj¹ Wzroku (Inter-
national Council for Education of People with Vi-
sual Impairment). Jej dzia³alnoœæ rozpoczê³a siê
w 1952 r., ale obecna nazwa funkcjonuje od
1994 r. ICEVI obejmuje 8 subregionów. Jed-
nym z nich jest Region Europejski, w sk³ad
którego wchodzi ponad 40 pañstw. Efektem
jego dzia³añ s¹ przygotowywane i prowadzo-
ne z sukcesem warsztaty szkol¹ce tyflopeda-
gogów, konferencje i seminaria. W sk³ad pro-
gramu konferencji wchodz¹ zarówno sesje
plenarne, jak i równoleg³e, warsztaty oraz po-
kazy filmów i plakatów. Podczas warsztatów
g³ówny nacisk k³adzie siê na prace w grupach
w obrêbie zespo³ów tematycznych. Wypraco-
wane wnioski przedstawiane s¹ na sesjach
plenarnych.

W 2002 r. gospodarzami Trzecich Europej-
skich Warsztatów by³a Akademia Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie. Tematem szkolenia
sta³y siê zagadnienia zwi¹zane z przygotowa-
niem tyflopedagogów do pracy w warunkach
integracji i edukacji w³¹czaj¹cej.

W tym samym roku œwiatowa konferencja
odby³a siê w Holandii. G³ównym jej mottem
by³o „Nowe spojrzenie: pod¹¿aj¹c ku zintegrowa-
nej spo³ecznoœci“. Uczestnicy konferencji po-
szukiwali skutecznych sposobów na stworze-
nie zintegrowanej spo³ecznoœci ludzi niepe³-
nosprawnych wzrokowo z osobami pe³no-
sprawnymi. Taka spo³ecznoœæ mia³aby cha-
rakteryzowaæ siê równymi szansami dostêpu
do wiedzy, informacji, pomocy i technologii. 

Czwarte Europejskie Warsztaty „ICEVI –
Sieæ W³¹czania na Wszystkich Poziomach“

(„ICEVI – Inclusion Network on All Level“),
odby³y siê we wrzeœniu 2004 r. w Budape-
szcie. Uczestniczy³o w nich ok. 50 osób z 20
krajów europejskich, w tym 3 osoby z Polski.
Sesje plenarne poœwiêcone by³y m.in.: wêgier-
skiemu systemowi edukacji dzieci z uszko-
dzonym wzrokiem, charakterystyce i porów-
naniu systemów edukacji w Finlandii, Koso-
wie, Niemczech, projektowi ISaR („Integra-
tion of Students with Visual Impairment at
School“) realizowanemu na uniwersytecie
w Dortmundzie. Cztery grupy warsztatowe
pracowa³y nad zagadnieniami:

Jak po³¹czyæ badania z projektami przygoto-
wania nauczycieli?
Wirtualne banki danych o zasobach, oparte

o Internet (ISaR) oraz kursy uniwersyteckie
nauczania na odleg³oœæ.

Jak przygotowaæ nauczycieli do pracy
w ró¿nych œrodowiskach edukacyjnych. Indy-
widualny plan edukacyjny jako narzêdzie
w³¹czaj¹ce niewidomych uczniów z niepe³no-
sprawnoœci¹ z³o¿on¹ do szkó³ masowych?

Zwiêkszanie mo¿liwoœci: rehabilitacja i edu-
kacja osób niewidomych i s³abo widz¹cych –
pomiêdzy niezale¿nymi umiejêtnoœciami
czynnoœci ¿ycia codziennego a kompetencj¹
autodeterminacji.

W kwietniu tego roku w Bordeaux-Am-
bares zorganizowano europejskie warszta-
ty poœwiêcone wykorzystaniu nowych
technologii w nauczaniu dzieci z niepe³no-
sprawnoœci¹ wzrokow¹ („The use of new
technologies in teaching the visually impa-
ired“). W warsztatach uczestniczy³o 30
osób, reprezentuj¹cych 10 europejskich
krajów. Tematami sesji planarnych by³y:
francuski system edukacji dzieci z uszko-
dzonym wzrokiem, prezentacja oœrodka
szkolno-wychowawczego dla niewido-
mych i s³abo widz¹cych w Ambares, nowe
technologie u³atwiaj¹ce dostêp do informa-
cji osobom z dysfunkcj¹ wzroku, francu-
skie pomoce elektroniczne wykorzystywa-
ne przez osoby niewidome.

Tematy grup warsztatowych to:
nowe metody pracy oraz wsparcie meryto-
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ryczne nauczyciela oraz technologiczne dla
dzieci niewidomych i s³abo widz¹cych
w szko³ach ogólnodostêpnych;

wykorzystanie nowych technologii: progra-
mów udŸwiêkawiaj¹cych, Eurobraille'a i za-
kres adaptacji w edukacji uczniów niepe³no-
sprawnych wzrokowo;

metody pracy i wsparcie dla ma³ych niepe³-
nosprawnych wzrokowo dzieci i ich rodzin.

„Edukacja d¹¿eniem do doskona³oœci“
(ang. „Education – aiming for excellence“) – to
zaproponowany przez organizatorów tytu³
tegorocznej europejskiej konferencji tyflope-
dagogicznej w Chemnitz niedaleko Drezna.
Obrady konferencyjne toczy³y siê na terenie
tamtejszej Politechniki. Goœæmi sierpniowego
spotkania by³o 360 specjalistów z 42 krajów
œwiata, którzy na co dzieñ wspó³pracuj¹
z osobami niewidomymi i s³abo widz¹cymi
oraz ich rodzinami. Polska by³a reprezento-
wana przez 13 osób wywodz¹cych siê
z trzech œrodowisk: akademickiego, oœrod-
ków szkolno-wychowawczych dla dzieci nie-
widomych oraz organizacji pozarz¹dowych.

G³ówne obszary tematyczne, wokó³
których skupi³o siê wiêkszoœæ prezentacji, to
zagadnienia: wczesnej interwencji, wspó³pra-
ca specjalistów z rodzinami osób niewido-
mych i s³abo widz¹cych, szkolnictwo dla
uczniów z problemami wzrokowymi – inte-
gracyjne i specjalne, szczegó³owe tematy do-
tycz¹ce rehabilitacji pedagogicznej, orientacja
przestrzenna i samodzielne poruszanie siê, re-
habilitacja psychologiczna, kompetencje so-
cjalne osoby z dysfunkcj¹ wzroku, tematyka
zwi¹zana z terapi¹ widzenia, œrodki technicz-
ne w s³u¿bie osobom niewidomym i s³abo wi-
dz¹cym, dziecko z niepe³nosprawnoœci¹
sprzê¿on¹ – jego potrzeby i edukacja oraz re-
habilitacja zawodowa w œrodowisku osób
niewidomych i s³abo widz¹cych.

Jak widaæ, ró¿norodnoœæ poruszanych
kwestii by³a imponuj¹ca. Polskie wyst¹pie-
nia dotyczy³y najnowszych technologii (Ja-
ros³aw Wi¹zowski, Piotr Brzoza), efektyw-
nego kszta³cenia uczniów niewidomych
w zakresie jêzyków obcych (prof. Bogu-
s³aw Marek), metod nauczania pisma Bra-
ille'a (Ma³gorzata Papliñska), opisywania
przestrzeni przez niepe³nosprawnych
wzrokowo uczniów (El¿bieta £obacz), pro-
blemów i radzenia sobie z nimi w szero-

kim obszarze czynnoœci ¿ycia codziennego
(Antonina Adamowicz-Hummel), organi-
zacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na rzecz
osób niewidomych i s³abo widz¹cych
w Polsce (Magdalena Wa³achowska) oraz
wspó³pracy miêdzy rodzicami i terapeuta-
mi w procesie wczesnej interwencji (Kry-
styna Gwizdoñ). W przerwach obrad orga-
nizowane by³y wystawy plakatów, których
³¹cznie zaprezentowano 43, warsztaty te-
matyczne oraz pokazy filmów. Sta³e ekspo-
zycje mia³y równie¿ firmy sprzedaj¹ce po-
moce techniczne dostosowane do potrzeb
osób niewidomych czy materia³y dydak-
tyczne i rehabilitacyjne dla nauczycieli
oraz terapeutów.

Trudno przedstawiæ w tym miejscu zarys
wszystkich zaprezentowanych wyst¹pieñ,
poniewa¿ obecnoœæ podczas wyg³aszania
ka¿dego z nich by³a niemo¿liwa. Ograniczy-
my siê zatem do kilku, naszym zdaniem, cie-
kawszych.

Solveig Sjöstedt z Finlandii przedstawi³a
efekty wysi³ków podejmowanych w Kosowie
nad odbudow¹ tamtejszego szkolnictwa, po-
przez wypracowanie odpowiednich kompe-
tencji oraz kszta³cenie nauczycieli szkó³ po-
wszechnych i specjalnych. Projekt realizowa-
ny jest we wspó³pracy z tamtejszym Minister-
stwem Edukacji oraz Uniwersytetem w Pri-
sztinie.

Stefanie Holzapfel z Niemiec zaprezento-
wa³a zalety aparatu cyfrowego, który mo¿e
zostaæ wykorzystany jako pomoc powiêksza-
j¹ca obraz – na przyk³ad tekstu czytanego
z tablicy. Uczeñ fotografuje notatkê sporz¹-
dzon¹ przez nauczyciela na tablicy, po czym
uzyskany obraz cyfrowy wprowadza do pa-
miêci komputera, gdzie ju¿ w powiêkszeniu
na monitorze mo¿e swobodnie czytaæ i kopio-
waæ tekst.

Paula Sophia Sterkenburg z Holandii
przedstawi³a rodzaj przeprowadzonego
eksperymentu psychoterapeutycznego,
którego uczestnikami by³o szeœcioro dzieci
niepe³nosprawnych wzrokowo i intelektu-
alnie z zaburzeniami zachowania. Szcze-
gó³owa obserwacja tych zaburzeñ, trwaj¹-
ca przez dwanaœcie miesiêcy, zosta³a zesta-
wiona z istniej¹cym poziomem kortizolu –
hormonu stresu – u ka¿dego z dzieci. Oka-
za³o siê, ¿e ka¿de z nich mia³o atypowy

Z KRAJU I ZE ŒWIATA



SZKO£A SPECJALNA 5/2005 389

rozk³ad hormonu we krwi, co sugerowa³o-
by wp³yw powy¿szego na wystêpowanie
zaburzeñ w zachowaniu. Specjalny pro-
gram psychoterapeutyczny, któremu pod-
dano dzieci, wp³yn¹³ na iloœæ wydzielane-
go kortizolu i w znacznym stopniu przy-
czyni³ siê do zniesienia zaburzeñ w zacho-
waniu.

Podczas ostatniej sesji plenarnej wyst¹-
pi³a Renate Walthes z Niemiec. Jej referat
dotyczy³ znaczenia rodziny w skutecznym
procesie rehabilitacji, a wiêc osi¹ganiu do-
skona³oœci, na miarê w³asnych mo¿liwoœci,
przez dziecko niewidome i s³abo widz¹ce.
Prelegentka przedstawi³a fragmenty fil-
mów nakrêconych podczas warsztatów re-
habilitacyjnych dla dzieci niepe³nospraw-
nych i ich rodzin. Podkreœla³a, jak wa¿ne
jest wspólne spêdzanie czasu przez rodzi-
nê podczas rekreacji, która „przy okazji“
staje siê dzia³aniem rewalidacyjnym. Tera-
peuta znajduje siê w tle owych spotkañ,
proponuje i animuje ca³e przedsiêwziêcie,
jest partnerem, a nie jedn¹ z g³ównych po-
staci. Czas dany dziecku s³abo widz¹cemu
lub niewidomemu jest jednoczeœnie cza-
sem danym jego rodzinie – sprzyja wza-
jemnemu zacieœnianiu wiêzi i zawieraniu
nowych znajomoœci w powsta³ych grupach
wsparcia tworzonych przez wszystkich
obecnych rodziców.

Konferencja w Chemnitz by³a okazj¹ do
podsumowania dzia³alnoœci i prac w poszcze-
gólnych subregionach w ostatnich 3 latach.
Na zakoñczenie kongresu wybrano nowy za-
rz¹d Europejskiego Komitetu ICEVI. W kolej-
nej kadencji 2005–2008, Eberharda Fuchsa
z Niemiec, dotychczasowego europejskiego
przewodnicz¹cego, zast¹pi Hans Welling
z Holandii. Kraje Europy Centralnej reprezen-
towaæ bêdzie Terezie Hradlikova z Czech.

Zapewne ka¿dy z przyby³ych uczestni-
ków znalaz³ coœ, co wzbogaci³o jego wie-
dzê i zainspirowa³o do w³asnych poszuki-
wañ w obszarze indywidualnych dzia³añ
zawodowych. Tymczasem piêæ konferen-
cyjnych dni minê³o szybko. Niektórzy
uczestnicy ¿yczyli sobie wzajemnie rych³e-
go spotkania na XII Œwiatowej Konferencji
ICEVI, która odbêdzie siê w przysz³ym ro-
ku w Kuala Lumpur, Malezja.
ANNA TOMCZYK-CHURSKA

ZSO Gimnazjum i Liceum Akademickie Toruñ

INTERAKTYWNE WYSTAWY
PROPOZYCJ¥ DLASTYMULACJI
INTELEKTUALNEJ UCZNIÓW
W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

ZSO GiLA to szko³a, która realizuje zadania
ponadstandardowe, skierowane do uczniów
o udokumentowanych zdolnoœciach ogólnych
i specjalnych. Stymulacja intelektualna i wy-
chowanie do twórczoœci to dzia³ania, które po-
szerzaj¹ ofertê dydaktyczn¹ i wychowawcz¹
szko³y i biblioteki. Aby prowadziæ tego typu
zadania, nale¿a³o, zgodnie z teoretycznymi
przes³ankami, stworzyæ tzw. klimat do twór-
czoœci. Isaken, Laurer, Ekval i Britz definiuj¹
klimat dla twórczoœci i zmiany jako coœ, co
wspiera wytwarzanie i wprowadzanie no-
wych produktów i rozwi¹zañ. Klimat ten
wspiera rozwój i asymilacjê nowych, ró¿nych
propozycji. Indywidualne motywy, potrzeby
i style dzia³ania s¹ motorem wp³ywaj¹cym na
atmosferê i znajduj¹cym siê pod jej wp³ywem1.

Interaktywne wystawy realizowane s¹ cy-
klicznie przez bibliotekê i w bibliotece. Maj¹ na
celu wzbudzenie zainteresowania uczniów.
Sprowokowanie rozmowy, zadawania pytañ,
poszukiwania odpowiedzi, poszukiwania in-
formacji, poszukiwania rozwi¹zañ. Jest to for-
ma dzia³ania grupowego, polegaj¹ca na przy-
gotowaniu i prezentacji zwi¹zanych ze sob¹ te-
matycznie, ró¿nego rodzaju materia³ów, które
mo¿na przegl¹daæ w czasie trwania wystawy.
Nauczyciel-bibliotekarz okreœla tematykê
i przygotowuje dokumenty, które maj¹ byæ
prezentowane na wystawie. Planuje jej uk³ad
i oprawê zwi¹zan¹ z oczekiwanym celem.
W wybranym momencie anga¿uje uczniów do
realizacji. Uczniowie s¹ kustoszami wystawy
podczas ca³ego czasu jej prezentacji.

Wykorzystano ju¿ ten sposób organizacji
przestrzeni edukacyjnej do przybli¿enia
uczniom postaci i twórczoœci Aleksandra Fre-
dry przy okazji szkolnego przedstawienia
Œlubów panieñskich (1999), S³awomira Mro¿-
ka (2000), Konstytucji 3 Maja (2000), postaci
dawnej ksi¹¿ki.
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1 Szmidt K.J. (red.) (2003) Dydaktyka twórczoœci. Koncep-
cje – Problemy – Rozwi¹zania, Kraków, s. 230–232.
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Dokumenty nie s¹ aran¿owane jednakowo.
Chêæ osi¹gniêcia celów wspieraj¹cych rozwój
procesów percepcyjnych, rozwój emocjonalno-
motywacyjny i rozwój sfery dzia³aniowej2 wy-
musza ró¿norodnoœæ. Jest to priorytetem uk³a-
du i prezentacji dokumentów. Wystawa Ale-
ksander Fredro (1793–1876) „Rozs¹dek – to ge-
niusz ludzkoœci“ prezentowana by³a na ³awkach
szkolnych, przykrytych draperiami z epoki.
Obejmowa³a ksi¹¿ki: wydania dawne i nowe,
dokumentacjê przedstawieñ teatralnych, mate-
ria³y biograficzne, grafiki, rysunki i fotografie.
Cytaty podkreœla³y dowcip Fredry.

Przy wystawie „Wed³ug Mro¿ka“ wykorzy-
stano ³awki szkolne ustawione pionowo, jak
ekrany, i metalowy rega³. Przy stoj¹cych ekra-
nach z przyczepionymi gazetami mo¿na by³o
poœmiaæ siê z rysunków Mro¿ka publikowa-
nych przez „Rzeczpospolit¹“. Na metalowym,
a¿urowym regale porozk³adane by³y ró¿ne
wydania dzie³ S³awomira Mro¿ka, dawne
i nowe. Opowiadania, sztuki teatralne, cytaty,
rysunki, fotografie, biografia ze zdjêciami.

Wystawê „Dawna ksi¹¿ka w zbiorach GA“
u³o¿ono na szywnicy introligatorskiej, s³u¿¹-
cej do rêcznego szycia grzbietu ksi¹¿ki. Zebra-
no tu najstarsze wydania w zbiorach bibliote-
ki: XIX wieczne, miêdzywojenne i powojenne,
które dla wspó³czesnej m³odzie¿y s¹ zabytko-
we ze wzglêdu na formê i treœæ.

Mo¿liwoœæ wypo¿yczenia miêdzybiblio-
tecznego z BG UMK wszystkich dzie³ auto-
rów oraz wybranych przyk³adów twórczoœci
zarówno literackiej, jak i plastycznej (w przy-
padku S³awomira Mro¿ka), kopii materia³ów
ikonograficznych, dawnych i nowych wydañ,
wyeksponowanie cytatów i mo¿liwoœæ prze-
gl¹dania dokumentów na miejscu, podczas
trwania prezentacji, natychmiastowego czyta-
nia, komentowania, przegl¹dania fotografii
i rysunków bardzo przybli¿y³o tematy,
którym wystawy by³y poœwiêcone. Taki
otwarty sposób przedstawiania zagadnieñ
prowokowa³ pytania, dyskusje, poszukiwanie
wyjaœnieñ, ¿arty i dowcipy. Ju¿ sama sytuacja,
w której mo¿na wzi¹æ do rêki ka¿dy doku-
ment, jest treningiem twórczoœci3, czyli swoi-

st¹ gimnastyk¹ umys³ow¹. Uczniowie uk³a-
dali na planszy przedmioty, które by³y dla
nich kluczami do wiedzy. Znalaz³y siê tam
m.in. klucze do biblioteki, ksi¹¿ka, ideogram,
test maturalny. Zadanie zaproponowano
uczniom w maju 2005 r. i nadal jest ono kon-
tynuowane.

Z obserwacji zachowania uczniów i przy za-
stosowaniu metody wywiadu ukrytego mo¿-
na wnosiæ, ¿e podjête dzia³ania da³y oczekiwa-
ne rezultaty. Uczniowie zaciekawieni form¹
i now¹ formu³¹ wystaw, brali aktywny udzia³
w dzia³aniach. Rozwija³y one ich wra¿liwoœæ
wzrokow¹ i dotykow¹, pozytywnie wp³ynê³y
na spostrzegawczoœæ, kszta³towa³y umiejêt-
noœæ œwiadomej obserwacji rzeczy, zjawisk i lu-
dzi, rozwija³y umiejêtnoœæ koncentracji uwagi,
umo¿liwi³y poszerzenie kompetencji jêzyko-
wych, oœmiela³y uczniów i pobudza³y do ak-
tywnoœci w³asnej w rozwi¹zywaniu proble-
mów otwartych, pobudza³y i rozwija³y umie-
jêtnoœæ ekspresyjnego wyra¿ania myœli i emocji
w jêzyku sztuki, pobudza³y aktywny stosunek
do uzyskiwanych informacji, powodowa³y na-
bywanie umiejêtnoœci, ich selekcji i analizy.

MARZENA DYCHT
APS Warszawa

40-LECIE SOSW DLA DZIECI
I M£ODZIE¯Y
S£ABO WIDZ¥CEJ1

23 i 24.09.2005 r. Lublin œwiêtowa³ 40-lecie
Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowaw-
czego dla Dzieci i M³odzie¿y S³abo Widz¹cej.
Uroczystoœæ mia³a podwójnie donios³y cha-
rakter, gdy¿ jubileuszowi towarzyszy³o nada-
nie placówce imienia zas³u¿onej dla polskiej
pedagogiki specjalnej, a zw³aszcza tyflopeda-
gogiki – Profesor Zofii Sêkowskiej.

S³ów kilka o oœrodku: SOSW dla Dzieci
i M³odzie¿y S³abo Widz¹cej w Lublinie po-
wsta³ w 1965 r. (przyjmuj¹c wówczas nazwê
Pañstwowego Zak³adu Wychowawczego dla
Dzieci Niedowidz¹cych), jako 3 tego typu pla-
cówka w Polsce, z inicjatywy naczelnika
szkolnictwa specjalnego przy Kuratorium
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2 Szmidt K.J. (2003) Wspó³czesne koncepcje wychowania
do kreatywnoœci i nauczania twórczoœci: przegl¹d stanowisk
polskich. W: Szmidt K.J. (red.), Dydaktyka twórczoœci.
Koncepcje – Problemy – Rozwi¹zania, Kraków, s. 84–85.
3 Nêcka E. (2001) Psychologia twórczoœci. GWP, Gdañsk,
s. 204-214.

1 Z hymnu SOSW dla Dzieci i M³odzie¿y S³abo Widz¹-
cej w Lublinie.



SZKO£A SPECJALNA 5/2005 391

Oœwiaty i Wychowania w Lublinie – Piotra
Prussa. Kszta³ci³ w pocz¹tkowym okresie
dzieci z dysfunkcjami wzroku, pochodz¹ce
z terenu pó³nocnej i po³udniowo-wschodniej
Polski. Rozwojowi bazy materialnej towarzy-
szy³a nieustanna troska o doskonalenie pozio-
mu dydaktyczno-wychowawczego Oœrodka
–w myœl najistotniejszego celu – wszechstron-
nego rozwoju uczniów s³abo widz¹cych. Zna-
laz³y tu swoje miejsce i czas aktywnie dzia³a-
j¹ce ró¿ne organizacje m³odzie¿owe: zajmuj¹-
cy siê organizacj¹ ¿ycia szkolnego samorz¹d
szkolny, ró¿norodne ko³a zainteresowañ (fo-
tograficzne, „ko³o dobrych gospodyñ“, ta-
neczne, modelarskie, dziewiarskie), aktywnie
dzia³a³y tak¿e: Zwi¹zek Harcerstwa Polskie-
go, Liga Ochrony Przyrody, podejmuj¹ca ró¿-
ne formy pracy Spó³dzielnia Uczniowska
„Promyk“ (która wielokrotnie zdobywa³a
czo³owe miejsca w wojewódzkich konkur-
sach spó³dzielców ze szkó³ podstawowych).

W 1976 r. placówka otrzyma³a status szko³y
æwiczeñ dla studentów Instytutu Pedagogiki
i Psychologii UMCS. Wieloletnia wspó³praca
Oœrodka z placówkami akademickimi (UMCS,
KUL, APS) trwa nieprzerwanie po dzieñ dzi-
siejszy, owocuj¹c obopólnymi korzyœciami.

Zak³ad nagradzany by³ niejednokrotnie zna-
cz¹cymi wyró¿nieniami i nagrodami: otrzyma³
m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Aktualnie w placówce funkcjonuj¹: 
konsultacyjny punkt wczesnego wspoma-
gania rozwoju,
oddzia³ przedszkolny,
szko³a podstawowa, gimnazjum specjalne,
liceum ogólnokszta³c¹ce dla uczniów niewi-
domych i s³abo widz¹cych,
punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczy-
cieli dzieci ucz¹cych siê w systemie integra-
cyjnym,
internat.
Oœrodek posiada ró¿norodne pracownie

(z dobrym wyposa¿eniem specjalistycznym).
Obok zadañ kszta³cenia i wychowania
uczniów, placówka rozwija znakomicie tak¿e
funkcjê rewalidacyjn¹. Zajêcia rewalidacyjne
obejmuj¹ wczesn¹ interwencjê pedagogiczn¹,
usprawnianie widzenia, orientacjê w prze-
strzeni, terapiê logopedyczn¹, opanowanie
technik brajlowskich, gimnastykê korekcyjn¹,
æwiczenia korekcyjno-kompensacyjne, æwi-
czenia dydaktyczno-wyrównawcze. Placów-

ka œwiadczy równie¿ uczniom pomoc psy-
chologiczn¹ i pedagogiczn¹. W ubieg³ym ro-
ku szkolnym 2004/2005 w Oœrodku przeby-
wa³o oko³o 120 dzieci. Przy Oœrodku funkcjo-
nuje internat dla 100 wychowanków.

Dzieci i m³odzie¿ ucz¹ca siê w tej placówce
rozwija zarówno swoje uzdolnienia intelektu-
alne, jak i ró¿norodne zainteresowania: istnie-
je klub origiami, redagowana jest gazetka
„Nowinki“ (w której uczniowie mog¹ rozwi-
jaæ swoje talenty literackie), od kilku lat dzia³a
prê¿nie ko³o warcabowe, wspaniale rozwija
siê teatr „Rekwizyt“ – posiadaj¹cy w repertu-
arze m.in. sztuki: „Zemsta“, „Damy i huzary“
(A. Fredry), satyra „Pijañstwo“ (I. Krasickie-
go), „Król Drozdobrody“ (W. i J. Grimmów),
„Czerwony Kapturek“, „Przygody pszczó³ki
Mai“, „Mysz ze wsi i mysz z miasta“. Teatr
wystawia spektakle podczas Miêdzynarodo-
wych Przegl¹dów Teatrów Osób Niepe³no-
sprawnych, Scholariów oraz 

w zaprzyjaŸnionych szko³ach. Równie zna-
cz¹ce sukcesy odnosz¹ Zespó³ Tañca Ludowe-
go i Zespó³ Muzyczny dzia³aj¹ce przy Oœrod-
ku. Sw¹ samorz¹dnoœæ i wiedzê o historii,
kulturze, systemie edukacji innych europej-
skich pañstw uczniowie rozwijaj¹ w Samorz¹-
dzie Szkolnym i Szkolnym Klubie Europej-
skim. Rywalizacji sportowej i potrzebie rozwi-
jania aktywnoœci fizycznej sprzyjaj¹ zajêcia
w kole sportowym, zaœ chór szkolny i Zespó³
Wokalno-Taneczny „Arlekin“ pozwalaj¹
urzeczywistniaæ zami³owania muzyczne
uczniów. Oprócz wymienionych form zainte-
resowañ, na uwagê zas³uguje równie¿ praca
artystyczna uczniów i tworzone przez nich
ko³o plastyczne, a tak¿e ko³o ekologiczne, ger-
manistyczne czy literacko-teatralne.

SOSW wspó³pracuje aktywnie z niemieck¹
Szko³¹ dla Dzieci Niewidomych w Bremie.
Od 2003 r. Oœrodek uczestniczy w miêdzyna-
rodowym programie wspó³pracy szkó³ Sokra-
tes-Commenius (wspó³pracuj¹c z takimi part-
nerami, jak: Oœrodek dla Dzieci Niedowidz¹-
cych i Niewidomych w Czechach, a ponadto
ze szko³¹ dla dzieci z problemami w nauce
w Finlandii). Aktywnie rozwija siê tak¿e
wspó³praca z ró¿nymi regionalnymi instytu-
cjami i organizacjami (nie sposób w tym miej-
scu wymieniæ wszystkich).

Tak dynamicznie rozwijaj¹cy siê Oœrodek
wybra³ na patrona Profesor Zofiê Sêkowsk¹ –
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wybitnego nauczyciela i wychowawcê peda-
gogów specjalnych, znakomitego naukowca
z zakresu pedagogiki specjalnej, specjalistê
w dziedzinie rehabilitacji osób niepe³no-
sprawnych wzrokowo. Pani Profesor pozosta-
je niekwestionowanym autorytetem w zakre-
sie tyflopedagogiki. Rozpoczête w 1997 r. sta-
rania o wybór patrona zakoñczone zosta³y
sukcesem w 2005 r. i zbieg³y siê w czasie z ju-
bileuszem 40-lecia istnienia Oœrodka.

Uroczystoœci rocznicowe trwa³y 2 dni.
Pierwszy dzieñ obchodów zapocz¹tkowano
sesj¹ panelow¹ poœwiêcon¹ pracy i dorobko-
wi naukowemu Profesor Zofii Sêkowskiej.
Wziêli w niej udzia³ znakomici przedstawicie-
le œrodowisk akademickich zajmuj¹cych siê
problematyk¹ pedagogiki specjalnej i instytu-
cji podejmuj¹cych w swojej dzia³alnoœci zaga-
dnienia rehabilitacji i rewalidacji osób niepe³-
nosprawnych wzrokowo.

W Koœciele Akademickim KUL p.w. Krzy-
¿a Œwiêtego w Lublinie odby³a siê uroczysta
Msza Œw., podczas której poœwiêcono sztan-
dar Oœrodka.

Nastêpnego dnia w kolegium Maius Aka-
demii Medycznej w Lublinie odby³a siê uro-
czysta prezentacja historii i dorobku Oœrodka.
Obchody 40-lecia otworzy³a dyrektor Oœrod-
ka – mgr I. Majewska. Zaproszono i przywita-
no Rodzinê Prof. 

Z. Sêkowskiej, znakomite grono naukow-
ców zajmuj¹cych siê tyflopedagogik¹ (w uro-
czystoœci uczestniczyli m.in. Prof. J. Kuczyñ-
ska-Kwapisz z APS w Warszawie, Prof. UMCS
– Z. Palak, dr T. Majewski), dyrektorów i nau-
czycieli oœrodków dla dzieci i m³odzie¿y niewi-
domej i s³abo widz¹cej z ca³ej Polski, dzia³aczy
PZN w Lublinie, przedstawicieli lubelskiego
Kuratorium Oœwiaty, nauczycieli (dawniej
i obecnie ucz¹cych w placówce) oraz uczniów
i absolwentów. Na uroczystoœci przybyli rów-
nie¿ goœcie z zaprzyjaŸnionego Oœrodka w Bre-
mie (Niemcy) i Lwowie (Ukraina).

Po uroczystym powitaniu goœci g³os zabra³
prezydent Miasta Lublina – Andrzej Pru-
szkowski, któremu przypad³o w udziale za-
szczytne odczytanie uchwa³y Rady Miasta
Lublin w sprawie nadania Oœrodkowi imienia
Prof. Zofii Sêkowskiej.

Spotkanie by³o okazj¹ do uhonorowania
osób szczególnie zas³u¿onych dla œrodowiska
osób niepe³nosprawnych wzrokowo w Lubli-

nie, pracuj¹cych w Oœrodku i wspó³pracuj¹-
cych z placówk¹.

Kolejnym podnios³ym momentem uro-
czystoœci by³o przekazanie sztandaru
Oœrodka i œlubowanie uczniów. Odczytano
listy gratulacyjne (m.in. z Ministerstwa
Edukacji Narodowej).

W wyst¹pieniach zaproszonych Goœci pod-
kreœlano rolê i znaczenie dorobku Prof. Z. Sê-
kowskiej – jako naukowca, ale przede wszyst-
kim cz³owieka dzia³aj¹cego na rzecz osób
z uszkodzonym wzrokiem. Z uznaniem
i aprobat¹ odnoszono siê do projektu nadania
Oœrodkowi Jej imienia. Wskazywano na za-
s³ugi placówki w pracy na rzecz dzieci i m³o-
dzie¿y ucz¹cej siê w jej murach. 

Niezwykle wzruszaj¹ca okaza³a siê czêœæ
artystyczna uroczystoœci, podczas której
uczniowie i absolwenci Oœrodka zaprezento-
wali przedstawienie, dokonuj¹c retrospekcji
historii placówki oczyma ucz¹cych siê w niej
wychowanków. Ukazywali kolejne dekady
z ¿ycia placówki, na tle historii i przemian
spo³ecznych w Polsce. Przybyli goœcie mieli
mo¿liwoœæ obejrzenia fragmentów sztuk
i spektakli wystawianych przez wychowan-
ków, wraz z elementami tañca ludowego
i wspó³czesnego, pos³uchania przebojów lat
60., 70., 80. i 90. tych w wykonaniu uzdolnio-
nych muzycznie dzieci i m³odzie¿y. Spektakl
zosta³ doskonale przygotowany – ciekawy
i niezwykle wzruszaj¹cy.

Uczestnicz¹cy w obchodach wziêli nastêp-
nie udzia³ w ods³oniêciu tablicy pami¹tkowej
w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowaw-
czym dla Dzieci i M³odzie¿y S³abo Widz¹cej
w Lublinie, przy ul. Hirszfelda 6. Poœwiêcenia
tablicy dokona³ bp Mieczys³aw Cis³o, zaœ jej
ods³oniêcie przypad³o w udziale synowi Zofii
Sêkowskiej – Markowi Sêkowskiemu. S³ucha-
cze mieli tak¿e mo¿noœæ zwiedzania Oœrodka
i wystawy pami¹tek po Pani Profesor. 

Spogl¹daj¹c na namacalne dowody jej pra-
cy pedagogicznej, odrêcznie pisane notatki,
ksi¹¿ki i prace, dotykaj¹c zdjêæ dokumentuj¹-
cych znacz¹ce momenty ¿ycia, nie kry³am
wzruszenia. Pomyœla³am, ¿e tak oto pozostaje
niezapomniana uczona, której odejœcie ma
wymiar jedynie fizyczny. Pozostaje bowiem
w pamiêci ¿yj¹cych, w pamiêci murów pla-
cówki, w której tworzeniu i funkcjonowaniu
uczestniczy³a.

Z KRAJU I ZE ŒWIATA



SZKO£A SPECJALNA 5/2005 393

Danuta Gorajewska (red.): SPO£E-
CZEÑSTWO RÓWNYCH SZANS.
TENDENCJE I KIERUNKI ZMIAN.
Stowarzyszenie Przyjació³ Integra-
cji, Warszawa 2005, ss. 240.

W Polsce ¿yje blisko 5.5 mln. osób
niepe³nosprawnych. Realizacjê ich
praw akcentowanych w licznych za-
pisach legislacyjnych wci¹¿ utrudnia-
j¹ bariery, w tym tkwi¹ce g³ównie
w psychice pe³nosprawnej czêœci spo-
³eczeñstwa.

Prezentowana pozycja otwiera seriê
wydawnicz¹ „Biblioteczka Przyjació³
Integracji“, skierowan¹ g³ównie do
œrodowisk akademickich, które
w swoich dzia³aniach twórczych mo-
g¹ staæ siê sojusznikiem w poprawia-
niu jakoœci ¿ycia osób niepe³nospraw-
nych.

Dziêki wsparciu Pañstwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepe³nospraw-
nych (www.pfron.org.pl), Urzêdu m.st.
Warszawy oraz firm: Akson Spó³ka Jaw-
na (www.akson.pl), E.C.E. Konrad £uka-
szewicz (www.ece.net.pl), PHONAK
POLSKA Sp. z o.o. (www.phonak.pl)
i Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
(www.wsip.com.pl), publikacja jest bez-
p³atna.

Ksi¹¿ka jest prób¹ odpowiedzi na
zg³aszane do Centrum Informacyjne-
go dla Osób Niepe³nosprawnych
(www.niepelnosprawni.info) zapo-
trzebowania nauczycieli, studentów
oraz przyjació³ integracji poszukuj¹-
cych opracowania oscyluj¹cego wokó³
kwestii wyrównywania szans osób
z niepe³n¹ sprawnoœci¹. We wprowa-
dzeniu czytamy, ¿e nie jest ona
podrêcznikiem z tego zakresu, a raczej
zbiorem tekstów systematyzuj¹cych wa¿-

niejsze kwestie i inspiruj¹cych do podej-
mowania dzia³añ na rzecz normalizacji
¿ycia osób niepe³nosprawnych.

Tematyka 19 opracowañ autorstwa
17 specjalistów z ró¿nych krêgów
koncentruje siê wokó³ trzech czêœci:
Dzieñ dzisiejszy, tendencje i kierunki
zmian; Wczesne wsparcie dziecka niepe³-
nosprawnego, jego rodziny i szko³y; No-
woczesne technologie w s³u¿bie wyrów-
nywania szans.

Artyku³y pierwszej z nich, prezen-
tuj¹ce osoby niepe³nosprawne na tle
krajowych i miêdzynarodowych dzia-
³añ oraz nadziei, jakie niesie ze sob¹
integracja, przybli¿yli: Danuta Gora-
jewska (Osoby niepe³nosprawne w spo-
³eczeñstwie równych szans), Stanis³aw
Jakubowski (Stwarzanie osobom niepe³-
nosprawnym warunków do pe³nej aktyw-
noœci w spo³eczeñstwie), Ewa Wapien-
nik (Dzia³ania Unii Europejskiej na
rzecz osób z niepe³nosprawnoœci¹) oraz
Grzegorz Szumski (Integracja szans¹
na normalizacjê ¿ycia osób niepe³no-
sprawnych).

Tematyka bloku poœwiêconego ró¿-
norodnym (potencjalnym i realnym)
mo¿liwoœciom wczesnego wsparcia
dziecka niepe³nosprawnego, jego ro-
dziny i szko³y omówiona zosta³a
przez El¿bietê £obacz (Wczesna pomoc
dziecku niepe³nosprawnemu i jego rodzi-
nie - mo¿liwoœci i oczekiwania), Joannê
£ukjaniuk (Program wspierania rodzin
dzieci z zachowaniami ryzykownymi),
Joannê Fr¹ckiewicz (Logopedyczne
wsparcie dydaktyki wczesnoszkolnej klas
integracyjnych), Ma³gorzatê Kupisie-
wicz (Wprowadzenie do wychowania
ekonomicznego dzieci z niepe³nospraw-
noœci¹ intelektualn¹), Piotra Toma-
szewskiego (Mówiæ czy migaæ? Prawo
dziecka g³uchego do wychowania dwujê-
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zycznego), Ma³gorzatê Wojciechowsk¹
(Dostosowanie origami do potrzeb i mo¿-
liwoœci osób niepe³nosprawnych wzroko-
wo).

Ostatnia czêœæ poœwiêcona zosta³a
prezentacji mo¿liwoœci, jakie niesie
ze sob¹ wykorzystanie nowoczesnych
technologii w s³u¿bie wyrównywania
szans osób niepe³nosprawnych. Au-
torzy poruszyli w niej zagadnienia
roli nowych technologii w diagnozie,
terapii, rehabilitacji i edukacji osób
niepe³nosprawnych (Joanna Buczyñ-
ska-Nazderko, Stanis³aw Jakubow-
ski), w tym tak¿e doœwiadczeñ
w komputerowym wspieraniu komu-
nikowania (Ma³gorzata Doñska-
Olszko i Anna Lechowicz). Nie za-
brak³o zestawienia alternatywnych
materia³ów czytelniczych niezbêd-
nych w udostêpnianiu informacji nie-
pe³nosprawnym u¿ytkownikom (Ma³-
gorzata Fedorowicz) oraz zasad kreo-
wania pozytywnego wizerunku osób
niepe³nosprawnych w mediach (Bar-
bara Abramowska). Opinie m³odzie-
¿y pozyskane podczas badañ w³a-
snych na temat szko³y, mediów i ich
wp³ywu na wizjê przysz³ej rodziny
zawar³y w swoich artyku³ach Danuta
Gorajewska i Ewa Drozd. Ca³oœæ za-
myka prezentacja ogólnopolskiego
programu edukacyjnego „Czy na-
prawdê jesteœmy inni? Razem w na-
szej szkole“, przybli¿aj¹cego m³o-
dzie¿y pe³nosprawnej œwiat osób nie-
pe³nosprawnych (D. Gorajewska).

Wieloœæ poruszanych zagadnieñ,
sposób ich prezentacji oraz wa¿koœæ
teoretyczna i praktyczna podjêtych
tematów sprawia, i¿ prezentowana
pozycja warta jest bli¿szego pozna-
nia. Niew¹tpliwie mo¿e ona stanowiæ
efektywn¹ pomoc w pracy pedago-
gicznej, psychologicznej, jak i spo-
³ecznej. Chocia¿ adresowana jest ona
do œrodowisk akademickich, z pew-
noœci¹ bêdzie inspiruj¹c¹ lektur¹ nie
tylko dla pracowników naukowych

czy studentów, ale tak¿e przedstawi-
cieli w³adz samorz¹dowych i organi-
zacji pozarz¹dowych.

Magdalena Su³ek

Krystyna Ostrowska, Janusz
Surzykiewicz: ZACHOWANIA
AGRESYWNE W SZKOLE. BA-
DANIA PORÓWNAWCZE 1997
I 2003. Wyd. Centrum Metodycz-
ne Pomocy Psychologiczno-Peda-
gogicznej MEN, Warszawa 2005,
ss. 190.

Agresja i przemoc stanowi¹ powa¿-
ny problem spo³eczny. W œrodkach
masowego przekazu wci¹¿ s³yszy siê
o aktach przemocy. Szczególnie wy-
czuleni, zaskoczeni i przera¿eni jeste-
œmy, gdy te informacje dotycz¹ m³o-
dzie¿y szkolnej. Czêsto s³yszymy:
„Dawniej to m³odzie¿ by³a inna“, „Co
siê dzieje w polskich szko³ach?“. Szu-
kamy winnych tej sytuacji, snujemy
domys³y na temat przyczyn takiego
stanu rzeczy.

Jak naprawdê wygl¹da zjawisko
agresji wœród m³odzie¿y w szkole? Jak
widz¹ ten problem uczniowie i nau-
czyciele? Na te i inne pytania czytel-
nik znajdzie odpowiedŸ w recenzowa-
nej ksi¹¿ce.

Publikacja jest podsumowaniem ba-
dañ porównawczych na temat zacho-
wañ agresywnych w szkole, z roku
1997 i 2003. Autorzy dokonuj¹ analizy
zjawiska agresji w szkole i jego dyna-
miki na przestrzeni piêciu lat. Dziel¹
siê w³asnymi refleksjami dotycz¹cymi
przemocy wœród m³odzie¿y szkolnej,
przekazuj¹ praktyczne wskazówki do
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tworzenia programów profilaktycz-
nych.

Opisane badanie przeprowadzono
we wszystkich typach szkó³, we wszy-
stkich województwach. Szko³y wybie-
rane by³y losowo. Badania z 1997 r.
objê³y 2576 uczniów i 898 nauczycieli.
W badaniach w 2003 r. udzia³ wziê³o
1611 uczniów i 576 nauczycieli. W ba-
daniach pos³u¿ono siê metod¹ self-re-
port.

Badania nad uczniami dostarczy³y
wiedzê na temat: zachowañ agresyw-
nych u uczniów na terenie szko³y i po-
za ni¹, form przejawianej agresji i jej
dynamiki. Pytano uczniów o rozmiary
i formy agresji uczniowskiej. Uzyska-
no odpowiedzi na temat czynników
zwi¹zanych z ofiar¹, które sprzyjaj¹
agresywnym reakcjom sprawców. Au-
torka dokonuje analizy zmian w nasi-
leniu i rodzajach przejawianych form
agresji uczniów na przestrzeni piêciu
lat. Badanie dostarczy³o tak¿e wiedzy
na temat czynników sprzyjaj¹cych
agresji w ocenie uczniów. Badano
czynniki pozaszkolne i czynniki
w œrodowisku szkolnym. Pytano
uczniów o ich ocenê przyczyn i szko-
dliwoœci agresywnego zachowania.
Badane czynniki zró¿nicowane by³y
ze wzglêdu na typ szko³y, p³eæ re-
spondentów.

Badaj¹c nauczycieli, badacza intere-
sowa³a ocena przez nich zjawiska
przemocy w szkole, zmian w zacho-
waniach uczniów w ostatnich kilku la-
tach, nauczyciele okreœlali  równie¿
czêstotliwoœæ zjawiska przemocy
w szkole oraz czêstoœæ zachowañ
agresywnych uczniów wobec nauczy-
cieli. Okreœlali dynamikê zmian w za-
chowaniach przemocowych uczniów.
Nauczyciele wypowiadali siê na temat
w³asnych doœwiadczeñ w roli bycia
ofiar¹ uczniowskiej przemocy. Anali-
zowano otrzymane wyniki ze wzglê-
du na typ szko³y, p³eæ respondentów,
doœwiadczenie zawodowe badanych

nauczycieli.
Oprócz opisu w³asnych badañ,

ksi¹¿ka zawiera analizê dostêpnych
zbiorów danych na temat agresji
wœród m³odzie¿y, ocenê pod k¹tem te-
oretyczno-metodologicznym.

Wyniki badañ przedstawione
w ksi¹¿ce s¹ podstaw¹ do tworzenia
programów profilaktycznych. Auto-
rzy przekazuj¹ wskazówki, jak two-
rzyæ programy, by rzeczywiœcie spe³-
nia³y zak³adane cele. Ksi¹¿ka zawiera
zadania, jakie program profilaktyczny
w danym typie szko³y powinien za-
wieraæ, oraz propozycjê ramowego
programu profilaktyczno-wychowaw-
czego.

Autorzy zwracaj¹ uwagê, ¿e wa¿ny-
mi zadaniami dla szko³y, obok profi-
laktyki, jest kszta³towanie u uczniów
postaw prospo³ecznych, postaw sza-
cunku dla ¿ycia i zdrowia. Wyniki ba-
dañ daj¹ podstawê, by s¹dziæ, ¿e takie
postawy bêd¹ „izolatorem“ dla zacho-
wañ agresywnych. Tworz¹c programy
profilaktyczne, przede wszystkim na-
le¿y kierowaæ siê szacunkiem wobec
m³odzie¿y – wobec ich umiejêtnoœci
i wiedzy. Grupy spo³eczne i instytu-
cje, dla których wa¿ne jest dobro m³o-
dych ludzi, powinny zjednoczyæ swo-
je si³y i wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za
swoje dokonania.

Ksi¹¿ka jest interesuj¹c¹ pozycj¹ dla
wszystkich, których interesuje zjawi-
sko agresji. Oka¿e siê bardzo u¿ytecz-
na dla studentów i praktyków: peda-
gogów, psychologów, pracowników
socjalnych, którzy na co dzieñ pracuj¹
z m³odzie¿¹ i czêsto spotykaj¹ siê
z problemem agresji. Ksi¹¿ka pomo¿e
zrozumieæ zjawisko agresji w polskich
szko³ach i podpowie, jakie dzia³ania
podj¹æ, by mu zapobiegaæ.

Monika Ciechomska
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SPIS TREŒCI ROCZNIKA 2005

List Apostolski Salvifici Doloris Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
Uczyniæ œwiat lepszym przez zmniejszenie cierpienia i niesienie wartoœci humanitarnych. Wywiad
z Janin¹ Ochojsk¹, prezesem Polskiej Akcji Humanitarnej

OPRACOWANIA NAUKOWE
Anna Bieganowska
Model niepe³nosprawnoœci w mediach a postawy wobec osób niepe³nosprawnych
El¿bieta Domarecka-Malinowska
Edukacja osób niepe³nosprawnych intelektualnie w stopniu g³êbokim – próba oceny dokonañ pe-
dagogicznych
Zdzis³awa Janiszewska-Nieœcioruk
Spo³eczna (dez)akceptacja seksualnoœci osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
Anna Kar³yk
Diagnoza przemocy domowej wobec dziecka
Tomasz Kruszewski
Uwarunkowania powodzenia spo³ecznego usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuñ-
czo-wychowawczych  (wnioski z obserwacji i propozycja dzia³añ)
Piotr Kwiatkowski, Adam Szecówka
Mobbing w kontekœcie doœwiadczania przemocy w klasie szkolnej (nowe narzêdzie diagnostyczne)
Joanna £ukjaniuk
Obraz siebie w holistycznym modelu rehabilitacji m³odzie¿y uzale¿nionej od narkotyków
Aleksandra Maciarz
Spo³eczny wymiar niepe³nosprawnoœci intelektualnej
Anna Nikiciuk
Wp³yw muzykoterapii na samoocenê niedostosowanych spo³ecznie
Przemys³aw Panak, Olga Drzewiecka
Gry fabularne. Mit a rzeczywistoœæ. Potencjalne wykorzystanie technik narracyjnych gier fabular-
nych w dydaktyce, pedagogice i terapii
Ma³gorzata Papliñska
„Zanurzanie dzieci w brajlu“ jako element holistycznej nauki jêzyka – rozwi¹zania stosowane
w Stanach Zjednoczonych
Katarzyna Plutecka
Obraz pedagoga specjalnego w aspekcie nowoczesnych paradygmatów pedentologicznych
Lidia Pustkowiak
Przestêpczoœæ osób upoœledzonych umys³owo w stopniu lekkim oraz ich terapia w zak³adzie karnym
Anna Pro¿ych
Znaczenie œrodowiska edukacyjnego w procesie rozumienia mowy u dzieci z wad¹ s³uchu
Bo¿ena Sidor
Psychospo³eczne funkcjonowanie m³odzie¿y posiadaj¹cej rodzeñstwo z niepe³nosprawnoœci¹ umy-
s³ow¹
Justyna Strykowska
Poziom i rozmiary niedostosowania spo³ecznego dzieci w m³odszym wieku szkolnym
Justyna Strykowska
Czynniki wp³ywaj¹ce na poziom niedostosowania spo³ecznego dzieci w m³odszym wieku szkolnym
Justyna Strykowska
Propozycja dzia³añ profilaktyczno-terapeutycznych wobec dzieci zagro¿onych niedostosowaniem
spo³ecznym
Piotr Tomaszewski
Jêzyk dzieci g³uchych – wskazówki dla edukacji szkolnej
Katarzyna Wereszka
Wczesna opieka nad dzieckiem z wad¹ s³uchu i jej wp³yw na jego dalsze losy

Z PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ
Ma³gorzata Bogdanowicz
Komputer a przysz³oœæ osób niepe³nosprawnych ruchowo

(3) 163

(2) 83

(5) 362

(2) 93

(2) 120

(4) 270

(2) 102

(5) 331

(3) 193

(4) 243

(2) 85

(1) 19

(4) 247

(2) 113

(1) 30

(4) 258

(1) 3

(3) 182

(4) 262

(5) 346

(3) 167

(5) 323

(1) 50
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Ma³gorzata Brzuchacz
Terapia psychomotoryczna ma³ych dzieci z zaburzeniami i utrudnieniami w rozwoju psychorucho-
wym w hipoterapii
Krzysztof Che³stowski, Anna Jaszczuk
I wojewódzki konkurs gazetek placówek szkolnictwa specjalnego „Nasza gazetka“
Ma³gorzata Cichoñ-Piasecka
Baœnioterapia w rehabilitacji dzieci upoœledzonych umys³owo
Ewa Domaga³a-Zyœk
Program terapeutyczny magic circle jako forma podnoszenia umiejêtnoœci spo³ecznych uczniów
z niepe³nosprawnoœci¹ i zagro¿onych niepowodzeniem szkolnym
Dorota Gurtat
Klasy integracyjne w Zespole Szkó³ Publicznych nr 2 w Koby³ce
Tomasz Kacperski
Nauczanie jêzyka obcego osób ze sprzê¿on¹ niepe³nosprawnoœci¹
Kinga Kuszak
Sytuacja trudna, zmêczenie, kryzys w terapii logopedycznej
Aleksandra Okarmus, Lucyna Zalewska
Nowe pomoce dydaktyczne dla niewidomych
Katarzyna Piasecka
Wspieranie metodami komputerowymi alternatywnego porozumiewania siê za pomoc¹ pik-
togramów
Ma³gorzata Pyrka-Majerkiewicz
JeŸdziectwo jako sport osób niepe³nosprawnych
Bo¿ena Sidor
Wczesna interwencja psychologiczna w zespole Retta
Józef Sowa
Miejsce „nieprzetartego szlaku“ w procesie rehabilitacji
Tomasz Tokarski
Nauczanie gry na organach na podstawie w³asnych doœwiadczeñ z edukacji muzycznej dzieci nie-
widomych
Ma³gorzata Walkiewicz
Model programu wspomagania rozwoju widzenia dzieci z zaburzeniami widzenia
Irena Wasyluk
Techniki arteterapeutyczne w praktyce szko³y specjalnej
Irena Wasyluk
Wspieraj¹ca rola muzyki w rewalidacji osób z g³êbokim upoœledzeniem umys³owym
Beata Zich
Projekt edukacji ekologicznej dla klas IV-VI szko³y podstawowej dla dzieci upoœledzonych umys³o-
wo w stopniu lekkim

Z KRAJU I ZE ŒWIATA
Patrycja Banaszek
„Dajmy szansê pe³nego rozwoju dzieciom sprawnym inaczej“
Ma³gorzata Brzuchacz
Pierwsze têczowe zawody jeŸdzieckie w O³awie
Marzena Dycht
40-lecie SOSW dla Dzieci i M³odzie¿y S³abo Widz¹cej
Gra¿yna Ja³oza, Ewa Dziedzik-Borys
Jubileusz 40-lecia zespo³u szkó³ specjalnych w Hajnówce
Katarzyna Kawka
Nadzieja na lepsze jutro dla dzieci z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym – pompa baklofenowa
Maria Kopa³a
Jubileusz Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Grêbowie
Agnieszka Lewicka, Anna Bujnowska
Jakoœæ ¿ycia osób niepe³nosprawnych i nieprzystosowanych spo³ecznie
Agnieszka Lewicka
Katolickie stowarzyszenie pomocy osobom niepe³nosprawnym ,,siloe“
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El¿bieta M. Minczakiewicz
Druhna hm Maria £yczko twórczyni „Nieprzetartego szlaku“ (1923-2004)
Ma³gorzata Papliñska, Magdalena Wa³achowska
ICEVI – doniesienia z warsztatów na Wêgrzech i we Francji oraz z europejskiej konferencji w Niem-
czech
El¿bieta Saneja
Heinrich Hanselmann – prekusor niemieckojêzycznych podstaw teorii pedagogiki specjalnej (he-
ilpädagogik)
Dominika Stygar-Kwas
Warsztaty terapii przez ruch
Anna Tomczyk-Churska
Interaktywne wystawy propozycj¹ dla stymulacji intelektualnej uczniów w bibliotece szkolnej
Anna Tomczyk-Churska
Umowa na skrawku papieru

SPRAWOZDANIA I OCENY
Monika Ciechomska
Krystyna Ostrowska, Janusz Surzykiewicz: Zachowania agresywne w szkole. Badania po-
równawcze 1997 i 2003. Wyd. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
MEN, Warszawa 2005
Kornelia Czerwiñska
Alina Czapiga (red.): Psychospo³eczne problemy rozwoju dziecka. Aspekty diagnostyczne i tera-
peutyczne
Kornelia Czerwiñska
K.J. Zab³ocki, D. Gorajewska (red.): Pedagogika specjalna – kontynuacja tradycji dla przysz³oœci.
Wyd. APS, Warszawa 2004
Kornelia Czerwiñska
Edward M. Hallowell, John J. Ratey: W œwiecie ADHD. Nadpobudliwoœæ psychoruchowa z zabu-
rzeniami uwagi u dzieci i doros³ych. Wyd. Media Rodzina, Poznañ 2004
Ewa Drozd
Ma³gorzata Kupisiewicz: Jak kszta³tuje siê u dzieci rozumienie wartoœci pieni¹dza. Wyd. APS, War-
szawa 2004
Ma³gorzata Fedorowicz
S³awomira Sadowska: Ku edukacji zorientowanej na zmianê spo³ecznego obrazu osób niepe³no-
sprawnych. Wyd. Edukacyjne „Akapit“, Toruñ 2005
Danuta Gorajewska
M. Fedorowicz, T. Kruszewski (red.): Biblioterapia – Z zagadnieñ pomocy niepe³nosprawnym u¿yt-
kownikom ksi¹¿ki. Wydawnictwo UMK, Toruñ 2005
Miros³aw £apot
Marzena Pêkowska: Lwowskie zak³ady dla g³uchych i niewidomych dzieci w latach 1830-1914
Ludwik Malinowski
Erich Dauzenroth: Janusz Korczak – ¿ycie dla dzieci. Wyd. WAM, Kraków 2005
Barbara Marcinkowska
Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespo³ami zaburzeñ
W. Dykcik, A. Twardowski (red.). Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi
GEN. Poznañ 2004
Magdalena Pawlica
Anna Klinik, Zenon Gajdzica (red.) W¹tki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie
edukacji i wsparcia spo³ecznego osób niepe³nosprawnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹-
skiego, Katowice 2004
Magdalena Su³ek
Danuta Gorajewska (red.): Spo³eczeñstwo równych szans. Tendencje i kierunki zmian. Stowarzy-
szenie Przyjació³ Integracji, Warszawa 2005
Bernadeta Szczupa³
Ma³gorzata Kupisiewicz: Problematyka pedagogiki specjalnej na ³amach czo³owych polskich perio-
dyków pedagogicznych po II wojnie œwiatowej. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005
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