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JACEK MACIEJ KWAPISZ
MEiN

ASPEKTY PRAWNE I ORGANIZACYJNE KSZTA£CENIA
UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

1. Podstawy prawne kszta³cenia uczniów niepe³nosprawnych. System kszta³ce-
nie uczniów niepe³nosprawnych jest integraln¹ czêœci¹ systemu oœwiaty. Najwa¿-
niejsze zasady dotycz¹ce kszta³cenia w Polsce, w tym kszta³cenia osób niepe³no-
sprawnych, reguluje ustawa z 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty. Czêœæ zasad
dotyczy wszystkich uczniów, w tym równie¿ niepe³nosprawnych, a niektóre z nich
dotycz¹ jedynie osób niepe³nosprawnych. 
Podstawowe zasady mówi¹ o tym, ¿e system oœwiaty powinien zapewniaæ:

ka¿demu uczniowi warunki niezbêdne do jego rozwoju;
realizacjê prawa obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kszta³cenia siê oraz
prawa dzieci i m³odzie¿y do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku
i osi¹gniêtego rozwoju;
dostosowanie treœci, metod i organizacji nauczania do mo¿liwoœci psychofizycz-
nych uczniów, a tak¿e mo¿liwoœæ korzystania z pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
mo¿liwoœæ pobierania nauki we wszystkich typach szkó³ przez dzieci i m³odzie¿
niepe³nosprawn¹ oraz niedostosowan¹ spo³ecznie, zgodnie z indywidualnymi
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
opiekê nad uczniami ze znacznymi lub sprzê¿onymi dysfunkcjami poprzez
umo¿liwienie realizowania zindywidualizowanego procesu kszta³cenia, form
i programów nauczania oraz zajêæ rewalidacyjnych;
opiekê uczniom pozostaj¹cym w trudnej sytuacji materialnej i ¿yciowej;
utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki w szko³ach i placówkach.
Kolejne nowelizacje tej ustawy wprowadza³y zapisy definiuj¹ce i porz¹dkuj¹ce

organizacjê kszta³cenia uczniów niepe³nosprawnych. Nowy ustrój szkolny, dotycz¹-
cy równie¿ kszta³cenia specjalnego, zosta³ wprowadzony ustaw¹ z 8 stycznia 1999 r.
przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (z póŸniejszymi zmianami). 

Wykaz rozporz¹dzeñ, których podstawê prawn¹ stanowi ustawa o systemie
oœwiaty:

zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i orzekania o potrzebie kszta³cenia specjal-
nego:

rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 stycznia 2003 r. w spra-
wie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pu-
blicznych przedszkolach, szko³ach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114);
rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 11 grudnia 2002 r. w spra-
wie szczegó³owych zasad dzia³ania publicznych poradni psychologiczno-pedago-
gicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 5, poz. 46);
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rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 11 grudnia 2002r. w spra-
wie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869);
rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 lutego 2001 r. w sprawie orze-
kania o potrzebie kszta³cenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci
i m³odzie¿y oraz szczegó³owych zasad kierowania do kszta³cenia specjalnego lub
indywidualnego nauczania (Dz. U. Nr 13, poz. 114 ze zmianami);

w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:
rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 4 kwietnia 2005 r. 
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 68,
poz. 587);

w zakresie dokumentacji szkolnej, przyjmowania do szkó³, planów nauczania, ramowych
statutów przedszkola i szkó³:

rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002 r. w spra-
wie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szko³y i placówki doku-
mentacji przebiegu nauczania, dzia³alnoœci wychowawczej i opiekuñczej oraz ro-
dzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zmianami);
rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004r. w spra-
wie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkó³ publicznych oraz prze-
chodzenia z jednych typów szkó³ do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232);
rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 12 lutego 2002 r. w spra-
wie ramowych planów nauczania w szko³ach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142
z póŸn. zm.); 
rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ra-
mowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz. U. Nr 61,
poz. 624 z póŸn. zm.);

w zakresie kszta³cenia w szko³ach ogólnodostêpnych i integracyjnych:
rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 stycznia 2005 r. w spra-
wie warunków organizowania kszta³cenia, wychowania i opieki dla dzieci i m³odzie-
¿y niepe³nosprawnych oraz niedostosowanych spo³ecznie w przedszkolach, szko-
³ach i oddzia³ach ogólnodostêpnych lub integracyjnych (Dz. U. r. Nr 19, poz. 167);

w zakresie kszta³cenia w specjalnych przedszkolach, szko³ach i oœrodkach:
rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 stycznia 2005 r. w spra-
wie warunków organizowania kszta³cenia, wychowania i opieki dla dzieci i m³o-
dzie¿y niepe³nosprawnych oraz niedostosowanych spo³ecznie w specjalnych
przedszkolach, szko³ach i oddzia³ach oraz oœrodkach (Dz. U. Nr 19, poz. 166);

w zakresie indywidualnego nauczania:
rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2003 r. w spra-
wie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i m³odzie-
¿y (Dz. U. Nr 23, poz. 193);

w zakresie pracy szkó³ specjalnych zorganizowanych w zak³adach opieki zdrowotnej i jed-
nostkach pomocy spo³ecznej:

rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 27 lutego 2003 r.
w sprawie organizacji kszta³cenia oraz warunków i form realizowania specjal-
nych dzia³añ opiekuñczo-wychowawczych w szko³ach specjalnych zorganizo-
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wanych w zak³adach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy spo³ecznej
(Dz. U. Nr 51, poz. 446);

w zakresie pracy placówek kszta³cenia specjalnego:
rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 marca 2005 r. w spra-
wie rodzajów i szczegó³owych zasad dzia³ania placówek publicznych, warunków
pobytu dzieci i m³odzie¿y w tych placówkach oraz wysokoœci i zasad odp³atnoœci
wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52,
poz. 467 z póŸn. zm.);
rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 marca 2005 r. w sprawie
ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466);

Ustawa i rozporz¹dzenie dotycz¹ce rewalidacji dzieci i m³odzie¿y z upoœledze-
niem umys³owym w stopniu g³êbokim:
Ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz.
535 z póŸn. zm.) – na mocy której Minister Edukacji Narodowej zosta³ zobowi¹za-
ny do objêcia rewalidacj¹ i wychowaniem dzieci i m³odzie¿y upoœledzonych umy-
s³owo w stopniu g³êbokim;
rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 stycznia 1997 r. w sprawie za-
sad organizowania zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i m³odzie¿y 
z upoœledzeniem umys³owym w stopniu g³êbokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76).

1.2. Organizacja kszta³cenia specjalnego. Kszta³ceniem specjalnym obejmuje siê
dzieci i m³odzie¿ niepe³nosprawn¹ oraz niedostosowan¹ spo³ecznie, wymagaj¹ce
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kszta³cenie to mo¿e byæ pro-
wadzone w formie nauki w szko³ach ogólnodostêpnych, szko³ach lub oddzia³ach in-
tegracyjnych, szko³ach lub oddzia³ach specjalnych.

Kszta³ceniem specjalnym obejmuje siê nastêpuj¹ce grupy dzieci i m³odzie¿y nie-
pe³nosprawnej: 
1) z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim,
2) z upoœledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
3) z upoœledzeniem umys³owym w stopniu g³êbokim,
3) nies³ysz¹cych,
4) s³abo s³ysz¹cych,
5) niewidomych,
6) s³abo widz¹cych,
7) z niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹,
8) z przewlek³¹ chorob¹,
9) z zaburzeniami psychicznymi,
10) z niepe³nosprawnoœci¹ sprzê¿on¹,
11) z autyzmem,
12) z niedostosowaniem spo³ecznym, zagro¿onych uzale¿nieniem, 
13) z zaburzonym zachowaniem.

1.3. Szkolnictwo specjalne. Szko³a specjalna lub oddzia³ specjalny to odpowiednio
szko³a lub oddzia³ dla uczniów posiadaj¹cych orzeczenie o potrzebie kszta³cenia spe-
cjalnego lub zorganizowane w zak³adzie opieki zdrowotnej, zak³adzie lecznictwa
uzdrowiskowego. 
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W zale¿noœci od specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz rodzaju i stopnia niepe³no-
sprawnoœci dzieci i m³odzie¿y mog¹ byæ zak³adane i prowadzone specjalne:
1) przedszkola (dla dzieci w wieku od 3 lat do rozpoczêcia nauki szkolnej, nie d³u-

¿ej jednak ni¿ do 10. roku ¿ycia),
2) szeœcioletnie szko³y podstawowe (mog¹ uczêszczaæ uczniowie do 17. roku ¿ycia),
3) trzyletnie gimnazja (mog¹ uczêszczaæ uczniowie nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 21.

roku ¿ycia)
4) zasadnicze szko³y zawodowe o okresie nauczania nie krótszym ni¿ 2 lata i nie

d³u¿szym ni¿ trzy lata (mog¹ do nich uczêszczaæ uczniowie nie d³u¿ej ni¿ do
ukoñczenia przez nich 24. roku ¿ycia), 

5) licea profilowane, licea ogólnokszta³c¹ce, technika (mog¹ do nich uczêszczaæ
uczniowie nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia przez nich 24. roku ¿ycia), 

6) szko³y policealne o okresie nauczania nie d³u¿szym ni¿ 2,5 roku,
7) trzyletnie szko³y przysposabiaj¹ce do pracy dla uczniów z upoœledzeniem umy-

s³owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepe³no-
sprawnoœciami sprzê¿onymi, których ukoñczenie umo¿liwia uzyskanie œwiadec-
twa potwierdzaj¹cego przysposobienie do pracy.
Dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej, które spe³niaj¹ obowi¹zek szkolny lub

obowi¹zek nauki w miejscowoœci odleg³ej od miejscu zamieszkania, organizuje siê
specjalne oœrodki szkolno wychowawcze i oœrodki wychowawcze.
Ponadto dla dzieci i m³odzie¿y niedostosowanej spo³ecznie organizuje siê m³odzie-
¿owe oœrodki wychowawcze i oœrodki socjoterapii.

Liczba uczniów w oddziale szkolnym powinna wynosiæ:
1) dla upoœledzonych umys³owo w stopniu lekkim – od 10 do 16 uczniów,
2) dla upoœledzonych umys³owo w stopniu umiarkowanym lub znacznym – od 6 do

8 uczniów,
3) dla niewidomych i s³abo widz¹cych – od 8 do 10 uczniów,
4) dla nies³ysz¹cych i s³abo s³ysz¹cych – od 6 do 8 uczniów,
5) dla uczniów z przewlek³¹ chorob¹ – od 10 do 16 uczniów, 
6) dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi – od 6 do 8 uczniów,
7) dla uczniów z autyzmem i niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi – od 2 do 4

uczniów,
8) dla niepe³nosprawnych ruchowo – od 8 do 12 uczniów,
9) dla niedostosowanych spo³ecznie, zagro¿onych uzale¿nieniem i z zaburzeniami

zachowania – od 10 do 16 uczniów.
Mo¿liwe jest funkcjonowanie szkó³ i placówek publicznych i niepublicznych. Za-

k³adanie i prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych nale¿y do zadañ w³a-
snych gmin. Natomiast zak³adanie i prowadzenie publicznych szkó³ specjalnych,
specjalnych oœrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych oœrodków wycho-
wawczych, m³odzie¿owych oœrodków wychowawczych i oœrodków socjoterapii na-
le¿y do zadañ w³asnych powiatu.

Uczniowie maj¹ prawo do pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Pomoc ta
wspomaga rozwój psychofizyczny i efektywnoœæ uczenia siê przez korygowanie od-
chyleñ od normy, wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu
nauczania oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeñ, w tym zaburzeñ za-

JACEK MACIEJ KWAPISZ
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chowania. W przedszkolu organizuje siê j¹ w formie specjalistycznych zajêæ o cha-
rakterze terapeutycznym. W szkole oraz w placówce mo¿e byæ organizowana po-
moc w formie zajêæ dydaktyczno-wyrównawczych i zajêæ specjalistycznych (socjote-
rapii oraz innych o charakterze terapeutycznym).

W roku szkolnym 2004/2005 niepe³nosprawnym dzieciom i m³odzie¿y o ³¹cznej
liczbie 98.647 zapewniono kszta³cenie w 2.106 szko³ach specjalnych.

W publicznych przedszkolach i szko³ach organizowane s¹ oddzia³y specjalne.
W przedszkolnych oddzia³ach specjalnych mog¹ byæ stosowane programy wycho-
wania opracowane w danym przedszkolu albo programy wybrane z zestawu pro-
gramów dopuszczonych przez Ministra Edukacji i Nauki. Nauka w szkolnych od-
dzia³ach specjalnych odbywa siê wed³ug planów nauczania odpowiedniego typu
szkó³ specjalnych. Programy nauczania mog¹ byæ opracowane w szkole albo wybra-
ne z zestawu programów kszta³cenia ogólnego dopuszczonych przez Ministra Edu-
kacji i Nauki. W oddzia³ach specjalnych zorganizowanych dla dzieci i m³odzie¿y
z upoœledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizowa-
ny jest program opracowany z uwzglêdnieniem oddzielnej podstawy programowej. 

Liczba uczniów w tych oddzia³ach powinna odpowiadaæ liczbie uczniów w od-
dzia³ach odpowiedniej szko³y specjalnej. 

W roku szkolnym 2004/2005, w 488 szkolnych oddzia³ach specjalnych zorganizo-
wanych w szko³ach ogólnodostêpnych uczy³o siê 4.135 uczniów niepe³nosprawnych.

1.4. Integracyjne formy kszta³cenia. Szko³a (przedszkole) integracyjna lub oddzia³
integracyjny to odpowiednio szko³a lub oddzia³, w których uczniowie posiadaj¹cy
orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego ucz¹ siê i wychowuj¹ razem z pozo-
sta³ymi uczniami. 

Za integracyjne szko³y (przedszkola) uznaje siê te jednostki, w których wiêkszoœæ
oddzia³ów jest integracyjnych. Liczba uczniów (wychowanków) w oddziale integra-
cyjnym powinna wynosiæ od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów (wychowanków)
niepe³nosprawnych. 

W roku szkolnym 2004/2005, w 2.511 szkolnych oddzia³ach integracyjnych uczy-
³o siê 18.476 uczniów niepe³nosprawnych.

W³¹czanie dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej do kszta³cenia i wychowania razem
z dzieæmi i m³odzie¿¹ pe³nosprawn¹ w przedszkolach i szko³ach ogólnodostêpnych
i szko³ach integracyjnych ma na celu naukê w grupie rówieœniczej jak najbli¿ej miejsca
zamieszkania. W tych warunkach mo¿na sprawnych uczniów nauczyæ tolerancji dla
innoœci drugiego cz³owieka oraz zasady solidarnoœci i demokracji w odniesieniu do
swoich niepe³nosprawnych kole¿anek i kolegów. W oddzia³ach integracyjnych jedynie
dzieci z upoœledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym reali-
zuj¹ program opracowany z uwzglêdnieniem oddzielnej podstawy programowej. 

Inn¹ form¹ kszta³cenia integracyjnego jest w³¹czanie pojedynczych uczniów nie-
pe³nosprawnych w ogólnodostêpnych oddzia³ach przedszkoli i szkó³.

2. Kszta³cenie zawodowe uczniów niepe³nosprawnych
2.1. Podstawa prawna
System oœwiaty zapewnia mo¿liwoœæ pobierania nauki we wszystkich typach

szkó³ przez dzieci i m³odzie¿ niepe³nosprawn¹ oraz niedostosowan¹ spo³ecznie,
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zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predy-
spozycjami (Art. 1, pkt. 5 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty – Dz.
U. z 1996 r. Nr 67 ze zmianami). 

Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2002 r. zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkó³ (Dz. U. Nr 10, poz. 96) da³o podstawê do funkcjonowania od

wrzeœnia 2002 r. kszta³cenia uczniów niepe³nosprawnych w szko³ach ponadgimna-
zjalnych:

liceum profilowanym,
technikum,
zasadniczej szkole zawodowej.
Ramowe statuty tych szkó³ przewiduj¹ kszta³cenie uczniów niepe³nosprawnych

w oddziale ogólnodostêpnym, integracyjnym lub specjalnym. Od 1 wrzeœnia 2004 r.
organizowane s¹ trzyletnie szko³y specjalne przysposabiaj¹ce do pracy dla
uczniów z upoœledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
oraz dla uczniów z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi, których ukoñczenie
umo¿liwia uzyskanie œwiadectwa potwierdzaj¹cego przysposobienie do pracy.

2.2. Zasady kszta³cenia zawodowego w szko³ach specjalnych.
Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o systemie oœwiaty z 7 wrzeœnia 1991 r. Dyrektor

szko³y prowadz¹cej kszta³cenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadz¹-
cym szko³ê i po zasiêgniêciu opinii kuratora oœwiaty oraz opinii odpowiednio wo-
jewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, ustala zawody, w których kszta³ci
szko³a. Przepis ten dotyczy równie¿ szkó³ specjalnych prowadz¹cych kszta³cenie za-
wodowe.

Przy ustaleniu zawodów, w których bêdzie kszta³ciæ szko³a, dyrektor kieruje siê
potrzebami lokalnego i krajowego rynku pracy stosuj¹c klasyfikacj¹ zawodów
szkolnictwa zawodowego. Klasyfikacja okreœla zawody, typy szkó³, w których mo¿e odby-
waæ siê kszta³cenie, a tak¿e okres kszta³cenia w zasadniczej szkole zawodowej, oraz ministrów
w³aœciwych dla zawodów, na których wniosek zawody zosta³y wprowadzone.

Nie przewiduje siê tworzenia oddzielnej klasyfikacji zawodów szkolnictwa za-
wodowego specjalnego.

Stowarzyszenia zawodowe, samorz¹dy gospodarcze oraz inne organizacje gospo-
darcze mog¹ wyst¹piæ do w³aœciwych ministrów z propozycj¹ ustanowienia nowych
zawodów szkolnictwa zawodowego. Inicjatorem wprowadzenia nowego zawodu
do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego mo¿e byæ jedynie minister,
który kieruje odpowiednim dla zawodu dzia³em administracji rz¹dowej. Wystê-
puje on do ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wychowania z w³aœciwym wnio-
skiem, który zawiera opis zawodu ze zbiorem umiejêtnoœci zawodowych. 

Praktyczna nauka zawodu w szko³ach specjalnych jest organizowana zgodnie 
z rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 lipca 2002 r. w spra-
wie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988).

W oddzia³ach przysposabiaj¹cych do pracy przeznaczonych dla uczniów z upo-
œledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym program przysposobienia do
pracy opracowuje nauczyciel, z uwzglêdnieniem wybranych treœci kszta³cenia zawar-
tych w podstawie programowej kszta³cenia w okreœlonym zawodzie. Przysposobie-

JACEK MACIEJ KWAPISZ
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nie do pracy mo¿e byæ organizowane w szkole zasadniczej albo poza szko³¹ zasadni-
cz¹, na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szko³y zasadniczej, w szczegól-
noœci ze szko³¹ prowadz¹c¹ kszta³cenie zawodowe, centrum kszta³cenia praktyczne-
go, oœrodkiem dokszta³cania i doskonalenia zawodowego lub pracodawc¹. 

2.3. Finansowanie kszta³cenia uczniów niepe³nosprawnych.
Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 28 grudnia 2004 r.

w sprawie zasad podzia³u czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samo-
rz¹du terytorialnego w roku 2004 (Dz. U. Nr 286, poz. 2878) wprowadzi³o dodatko-
we wagi: 

P2 = 1,40 dla uczniów: z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim, niedosto-
sowanych spo³ecznie, z zaburzeniami zachowania, zagro¿onych uzale¿nieniem,
zagro¿onych niedostosowaniem spo³ecznym, z chorobami przewlek³ymi – wyma-
gaj¹cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na podstawie orze-
czeñ, o których mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oœwiaty),
P3 = 2,90 dla uczniów niewidomych i s³abo widz¹cych, z niepe³nosprawnoœci¹ ru-
chow¹, z zaburzeniami psychicznymi – wymagaj¹cych stosowania specjalnej orga-
nizacji nauki i metod pracy (na podstawie orzeczeñ, o których mowa w art. 71
b ust. 3 ustawy o systemie oœwiaty),
P4 = 3,60 dla uczniów nies³ysz¹cych i s³abo s³ysz¹cych, z upoœledzeniem umys³o-
wym w stopniu umiarkowanym i znacznym (na podstawie orzeczeñ, o których
mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oœwiaty),
P5 = 9,50 dla uczniów z upoœledzeniem umys³owym w stopniu g³êbokim, z niepe³-
nosprawnoœciami sprzê¿onymi oraz z autyzmem (na podstawie orzeczeñ,
o których mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oœwiaty),
P6 = 0,80 dodatkowo dla niepe³nosprawnych uczniów w oddzia³ach integracyj-
nych szkó³ podstawowych, gimnazjach, szko³ach ponadgimnazjalnych i szko³ach
ponadpodstawowych,
P22 = 0,40 dla uczniów szkó³ niezale¿nie od typu szko³y zorganizowanych przy za-
k³adach opieki zdrowotnej, w tym w zak³adach lecznictwa uzdrowiskowego,
P23 = 1,84 dla wychowanków zespo³ów pozalekcyjnych zajêæ wychowawczych re-
alizowanych w szko³ach podstawowych, gimnazjach i w szko³ach ponadgimna-
zjalnych zorganizowanych w zak³adach opieki zdrowotnej, w tym w zak³adach
lecznictwa uzdrowiskowego,
P26 = 4,00 dla niepe³nosprawnych wychowanków przedszkoli i oddzia³ów przed-
szkolnych w szko³ach podstawowych (na podstawie orzeczeñ o których mowa
w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oœwiaty),
W zwi¹zku z powy¿szym jednostki samorz¹du terytorialnego otrzymuj¹ odpo-

wiednio zwiêkszon¹ subwencjê dla niepe³nosprawnych wychowanków przed-
szkoli i oddzia³ów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz na kszta³ce-
nia uczniów niepe³nosprawnych w szko³ach, w których siê ucz¹ (szko³a: ogólno-
dostêpna, integracyjna, z oddzia³ami integracyjnymi, z oddzia³ami specjalny-
mi lub specjalna).

2.4. Sprawdzian i egzaminy
Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 marca 2001 r. w sprawie wa-

runków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz
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przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szko³ach publicznych (Dz. U. Nr
29, poz. 323 ze zmianami) uwzglêdnia równie¿ potrzeby uczniów niepe³nospraw-
nych i niedostosowanych spo³ecznie. Przygotowane zosta³y standardy wymagañ
i procedury dotycz¹ce sprawdzianu i egzaminów (gimnazjalnego, maturalnego i eg-
zaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe). Uczniowie niepe³nosprawni s¹
zobowi¹zani razem z innymi uczniami przyst¹piæ do sprawdzianu w szkole podsta-
wowej i egzaminu w gimnazjum. Z tego obowi¹zku zostali zwolnieni jedynie
uczniowie z upoœledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
oraz z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi. Centralna Komisja Egzaminacyjna
w Warszawie powo³a³a zespó³ specjalistów dostosowuj¹cych egzaminy do potrzeb
osób niepe³nosprawnych. Zosta³y wydane informatory o egzaminach, w których za-
mieszczone zosta³y informacje dot. uczniów niepe³nosprawnych. 

Dostosowanie sprawdzianu i egzaminów do specjalnych potrzeb edukacyjnych
uczniów niepe³nosprawnych polega na:

wprowadzeniu innych arkuszy dla ró¿nych grup uczniów: niewidomi (pisane al-
fabetem brajlowskim), s³abo widz¹cy (pisane powiêkszonym drukiem), nies³ysz¹-
cy oraz z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim (tekst dostosowany do ich
mo¿liwoœci ),
zaznaczeniu na arkuszu dysleksji stwierdzonej w opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, 
pomocy ze strony zespo³u nadzoruj¹cego,
wyd³u¿eniu czasu zdawania egzaminu,
mo¿liwoœci korzystania ze sprzêtu specjalistycznego,
mo¿liwoœci korzystania z nieodzownych lekarstw i urz¹dzeñ medycznych,
udziale w komisjach egzaminacyjnych specjalistów kszta³cenia specjalnego.

Za³. 1
Uczeñ niepe³nosprawny w szkole podstawowej w roku szkolnym 2004/2005
=============================================================
Szko³a podstawowa specjalna:

Liczba szkó³ 770
Liczba oddzia³ów 3.581
Liczba uczniów 35.052

Liczba oddzia³ów w szko³ach podstawowych, w których ucz¹ siê uczniowie nie-
pe³nosprawni (oprócz szkó³ specjalnych):
– specjalnych 229
– integracyjnych 3.004
– ogólnodostêpnych 11.906
Liczba wszystkich uczniów w szko³ach podstawowych ogólnodostêpnych: – 2.653.557 (bez
szkó³ specjalnych)
Liczba uczniów niepe³nosprawnych w szko³ach podstawowych ogólnodostêp-
nych w oddzia³ach:
– specjalnych 1.653
– integracyjnych 12.641

JACEK MACIEJ KWAPISZ
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– ogólnodostêpnych 30166
– indywidualne nauczanie 9700

Liczba uczniów niepe³nosprawnych dowo¿onych do szkó³ podstawowych – 5893

Za³. 2
Uczeñ niepe³nosprawny w gimnazjum w roku szkolnym 2004/2005
=============================================================
Gimnazjum specjalne:

Liczba szkó³ 809
Liczba oddzia³ów 3.447
Liczba uczniów 37.140

Liczba oddzia³ów w gimnazjach ogólnodostêpnych, w których ucz¹ siê uczniowie
niepe³nosprawni:
– specjalnych 202
– integracyjnych 1.000 
– ogólnodostêpnych 8.114
Liczba wszystkich uczniów w gimnazjach ogólnodostêpnych: 1.574.397 (bez szkó³
specjalnych)
Liczba uczniów niepe³nosprawnych w gimnazjach ogólnodostêpnych w odd-
zia³ach:
– specjalnych 1.955
– integracyjnych 4.434 
– ogólnodostêpnych 21.361
– indywidualne nauczanie 4.700



Liczba uczniów niepe³nosprawnych dowo¿onych do gimnazjów – 4.983.

Za³. 3
Uczeñ niepe³nosprawny w szko³ach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym
2003/2004
=============================================================
1. Liceum ogólnokszta³c¹ce ogólnodostêpne:

Liczba uczniów niepe³nosprawnych – 4783
Liczba oddzia³ów integracyjnych – 208
Liczba uczniów niepe³nosprawnych w oddzia³ach integracyjnych –  814

SZKO£A SPECJALNA 1/200612
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1.a. Liceum ogólnokszta³c¹ce specjalne:
Liczba szkó³ – 36
Liczba oddzia³ów – 105
Liczba uczniów – 1.001

2. Szko³y zawodowe i ogólnozawodowe specjalne:
Liczba szkó³ – 485
Liczba oddzia³ów – 2.211
Liczba uczniów – 25.141

3. Uczniowie niepe³nosprawnie w szko³ach zawodowe i ogólnozawodowych
ogólnodostêpnych:

Liczba szkó³ – 5.209

4. Szko³y policealne specjalne:
Liczba szkó³ – 6 
Liczba oddzia³ów – 23
Liczba uczniów – 313

5. Uczniowie niepe³nosprawni w szko³ach zawodowych ogólnodostêpnych
(ogó³em):

Liczba oddzia³ów – 2.912
Liczba uczniów – 6.032

5.1. Uczniowie niepe³nosprawni w szko³ach zasadniczych i zasadniczych za-
wodowych ogólnodostêpnych:

Liczba oddzia³ów specjalnych – 32
Liczba uczniów – 447
Liczba oddzia³ów integracyjnych – 62
Liczba uczniów niepe³nosprawnych – 274
Liczba oddzia³ów ogólnodostêpnych – 553
Liczba uczniów niepe³nosprawnych – 1.220
Liczba uczniów niepe³nosprawnych indywidualnie nauczanych – 34

5.2. Uczniowie niepe³nosprawni w szko³ach zawodowych1 ogólnodostêpnych:
Liczba oddzia³ów specjalnych – 6
Liczba uczniów – 38
Liczba oddzia³ów integracyjnych – 63
Liczba uczniów niepe³nosprawnych – 313
Liczba oddzia³ów ogólnodostêpnych – 189
Liczba uczniów niepe³nosprawnych – 3.740
Liczba uczniów niepe³nosprawnych indywidualnie nauczanych – 716

1 w szko³ach œrednich zawodowych na podbudowie szko³y podstawowej i zasadniczej oraz w po-
nadgimnazjalnych technikach, technikach uzupe³niaj¹cych, liceach profilowanych oraz szko³ach ar-
tystycznych daj¹cych uprawnienia zawodowe.
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Za³. 4
Zmiany iloœciowe uczniów niepe³nosprawnych w ró¿nych formach kszta³cenia:

Liczba uczniów niepe³nosprawnych w szko³ach podstawowych

Liczba uczniów niepe³nosprawnych w gimnazjach

Liczba uczniów niepe³nosprawnych w szko³ach ponadgimnazjalnych
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SPOSOBY NAUCZANIA BRAJLA W POLSCE I WYBRANYCH
KRAJACH ŒWIATA

Od nauczycieli pracujących z niewidomym uczniem wymaga się o wiele wię-
cej niż tylko nauczania kodu Braille'a (Swenson 1999). Znajomość i rozumie-
nie podstaw teorii związanych z czytaniem i specyfiką czytania dotykowego
pomaga im dostosować metody i środki dydaktyczne do potrzeb uczniów.
Z tego względu niewidome dzieci powinny być nauczane przez kompetent-
nych nauczycieli, znających notację brajlowską oraz świadomych potrzeby
rozwijania u uczniów specyficznych umiejętności niezbędnych w czytaniu
dotykowym. Istotne jest, aby potrafili wdrożyć te umiejętności w kompletne
holistyczne podejście do czytelnictwa (Paplińska 2005). Z tego powodu waż-
nym obszarem badań jest metodyka nauczania brajla niewidomych dzieci.
Uwzględnienie specyfiki czytania dotykowego i właściwości samego zmysłu
dotyku w opracowywaniu sytemu Braille'a przyczyniły się do jego tryumfu
i popularności wśród niewidomych na całym świecie. Współczesna tyflope-
dagogika zwraca szczególną uwagę zarówno na rolę systemu L. Brail-
le'a w edukacji niewidomych dzieci, jak i efektywność oraz szybkość naucza-
nia pisma punktowego. Dlatego istotne jest, aby były podejmowane poszuki-
wania metodyczne zmierzające do udoskonalania sposobów nauczania, wy-
miany międzynarodowych doświadczeń nauczycieli brajla oraz twórczej mo-
dyfikacji programów i metod (Kuczyńska-Kwapisz, Paplińska 2005). 

Przedmiot i cel badañ 

W ramach realizacji projektu badawczego 1H01F 004 28 finansowanego ze œrod-
ków bud¿etowych na naukê w roku 2005, którego kierownikiem jest prof. dr

hab. Jadwiga Kuczyñska-Kwapisz, przeprowadzono badania we wszystkich polskich
szko³ach dla dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ wzrokow¹. Przedmiotem prezentowanych
badañ uczyniono sposoby nauczania pisma punktowego L. Braille'a w Polsce i w wy-
branych krajach œwiata. Na potrzebê podjêcia tej tematyki wp³ynê³y informacje uzyski-
wane od nauczycieli klas pocz¹tkowych polskich szkó³ dla dzieci niewidomych i s³abo
widz¹cych. Krytyka elementarzy dla dzieci niewidomych, ca³kowity brak polskich
podrêczników metodycznych dla nauczycieli ucz¹cych brajla oraz wyraŸny niedostatek
doniesieñ z badañ na tym polu uœwiadomi³y, ¿e wiedza na powy¿szy temat jest zniko-
ma. Zupe³ny brak publikacji podejmuj¹cych problematykê usystematyzowanych, do-
stosowanych do specyfiki polskiej notacji brajlowskiej metod nauczania pisma punkto-
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wego L. Braille'a, a tak¿e chêæ uzupe³nienia wiedzy, przyczyni³y siê do podjêcia badañ
w tym zakresie. Najwa¿niejszym celem podjêtych dociekañ naukowych uczyniono po-
znanie, opisanie oraz usystematyzowanie niepublikowanych dot¹d polskich metod
wprowadzania liter alfabetu Braille'a oraz porównanie ich z metodami zagranicznymi. 

Metoda, techniki i narzêdzia badawcze

W zwi¹zku z obranym tematem, bazuj¹c na znanych i stosowanych w pedagogice
metodach badañ, w opisywanych dociekaniach pedagogicznych przyjêto metodê son-
da¿u diagnostycznego. Wykorzystano j¹ do zdobycia informacji na temat posiadanej
przez nauczycieli wiedzy o metodach wprowadzania alfabetu punktowego L. Brail-
le'a. Wœród technik badawczych wspieraj¹cych metodê sonda¿u diagnostycznego wy-
brano ankietê, jedn¹ z czêœciej stosowanych w badaniach pedagogicznych oraz obser-
wacjê i wywiad, który daje bardzo cenny materia³ poznawczy (Pilch, Bauman 2001),
a tak¿e badanie dokumentów. W. Zaczyñski podkreœla, ¿e obrazy badanej rzeczywi-
stoœci mo¿emy konstruowaæ z fotograficzn¹ dok³adnoœci¹ wykorzystuj¹c obserwacjê
wzbogacon¹ badaniami ankietowymi i wywiadami ustnymi oraz statystyk¹ (Zaczyñ-
ski 1995). Poniewa¿ sposoby wprowadzania znaków alfabetu Braille'a, jako przedmiot
badañ, nie by³y dot¹d podejmowane ani opisane przez badaczy, istnia³a koniecznoœæ
opracowania odpowiednich narzêdzi, stosownie do za³o¿onych celów badawczych.
Opracowano dwa kwestionariusze, z których pierwszy – to kwestionariusz ankiety dla
nauczyciela, a drugi – to kwestionariusz wywiadu dla nauczyciela. Zasadnicza czêœæ
kwestionariusza ankiety dla nauczyciela sk³ada siê z 3 czêœci, które dotycz¹:

dostêpnoœci programów wprowadzania liter brajlowskich w Polsce,
charakterystyki metod wprowadzania liter brajlowskich,
oczekiwañ wzglêdem metod, programów i pomocy dydaktycznych do nau-
czania brajla.
Treœæ kwestionariusza ankiety dla nauczyciela, jak i kwestionariusza wywiadu s¹

podobne. Ró¿nica polega na innym sposobie ujêcia problematyki oraz na zwiêkszeniu
jej zakresu. Ze wzglêdu na charakter podjêtych dociekañ pedagogicznych kwestiona-
riusz wywiadu dla nauczyciela klasy wstêpnej i pierwszej zawiera obszerniejsz¹ i bar-
dziej pog³êbion¹ czêœæ dotycz¹c¹ charakterystyki metody wprowadzania konkretnego
znaku brajlowskiego przez nauczyciela. Arkusz obserwacyjny zosta³ opracowany
w oparciu o scenariusze zajêæ kszta³cenia zintegrowanego dotycz¹ce wprowadzania li-
tery czarnodrukowej i zmodyfikowany o elementy charakterystyczne dla nauki czyta-
nia i pisania alfabetem Braille'a.

Uzyskane za pomoc¹ narzêdzi badawczych wyniki badañ zosta³y wprowadzane do
elektronicznych zbiorów, a nastêpnie poddane analizie iloœciowej i jakoœciowej. Analiza
iloœciowa pos³u¿y³a do statystycznego i iloœciowego opisu wa¿nych dla problematyki
dociekañ naukowych zagadnieñ. Analiza jakoœciowa zosta³a zastosowana do szcze-
gó³owego opisu oraz porównania polskich i zagranicznych metod nauczania brajla.
Zgromadzone w elektronicznych zbiorach odpowiedzi z ankiet i wywiadów poddano
analizie. Podczas analizy zebranych informacji korzystano z programu Excel pakietu
Microsoft Office oraz programu statystycznego SPSS (Górniak, Wachnicki 2003).

MA£GORZATA PAPLIÑSKA



SZKO£A SPECJALNA 1/2006 17

SPOSOBY NAUCZANIA BRAJLA W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH ŒWIATA

Organizacja, przebieg i teren badañ

Badania obejmuj¹ dwa obszary. Pierwszy dotyczy polskich programów i metod na-
uczania pisma Braille'a u dzieci. Obejmuje klasy wstêpne lub pierwsze kszta³cenia zin-
tegrowanego, do których uczêszczali niewidomi uczniowie oraz wszystkich nauczycie-
li ucz¹cych brajla na poziomie pocz¹tkowym w szko³ach dla dzieci z dysfunkcj¹ wzro-
ku. Drugi obszar zawiera analizê programów oraz sposobów wprowadzania liter braj-
lowskich w wybranych krajach œwiata i usytuowanie na ich tle polskiej metodyki. 

Teren badañ stanowi³o 9 oœrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci z niepe³no-
sprawnoœci¹ wzrokow¹ po³o¿onych w: Bydgoszczy, D¹browie Górniczej, Krakowie,
Laskach ko³o Warszawy, Lublinie, £odzi, Owiñskach ko³o Poznania, Wroc³awiu, War-
szawie. Ze wzglêdu na cel badañ, szczególnie uwzglêdniaj¹cy metody wprowadzania
znaków brajlowskich oraz jego realizacjê poprzez badanie technik¹ obserwacji, tylko
na lekcjach (dziennych oœrodkach tematycznych), na których nauczyciel przygotowy-
wa³ uczniów do nauki brajla b¹dŸ wprowadza³ konkretny znak brajlowski. Ca³kowi-
ty czas badañ mo¿na zamkn¹æ w latach 2002 – 2005. 

Grupa osób w³¹czona do badania zosta³a wybrana celowo. Stanowili j¹ wszyscy nau-
czyciele (100% populacji) ucz¹cy brajla w klasach pocz¹tkowych ze szkó³ dla dzieci nie-
pe³nosprawnych wzrokowo z norm¹ intelektualn¹. Wykorzystuj¹c prawo dobrowolno-
œci, w badaniu ankietowym i kwestionariuszem wywiadu wziê³o udzia³ ³¹cznie 29 osób,
co stanowi 78% oczekiwanego materia³u badawczego. Dla ukazania pe³nego obrazu sto-
sowanych w poszczególnych szko³ach sposobów wprowadzania liter brajlowskich,
przeprowadzono tak¿e wnikliw¹ obserwacjê zajêæ (dziennych oœrodków tematycznych),
w czasie których dzieci poznawa³y literê alfabetu Braille'a lub æwiczy³y umiejêtnoœci
zwi¹zane z przygotowaniem do nauki pisma punktowego. Obserwacje zosta³y przepro-
wadzone w 5 klasach pierwszych lub wstêpnych w szko³ach podstawowych dla dzieci
niewidomych. W pozosta³ych oœrodkach, przez 2 lata prowadzonych badañ, nie by³o
uczniów kwalifikuj¹cych siê do nauki brajla. Na tej podstawie zauwa¿yæ mo¿na dwie
tendencje. Po pierwsze, coraz wiêcej dzieci niewidomych i ich rodziców wybiera kszta³-
cenie w systemie integracyjnym. Po drugie, wzrasta odsetek dzieci s³abo widz¹cych
i z niepe³nosprawnoœci¹ z³o¿on¹ w populacji dzieci z dysfunkcj¹ wzroku. 

Zbadanie realizowanych programów i stosowanych przez nauczycieli metod nau-
czania czytania i pisania pismem Braille'a we wszystkich krajach by³oby projektem nie-
zwykle wa¿nym i cennym dla praktyki pedagogicznej, wymiany wiedzy i doœwiad-
czenia, ale jednoczeœnie bardzo skomplikowanym do zrealizowania z wielu wzglê-
dów. Po pierwsze – czas badañ obejmowa³by zapewne kilka lat, a poniewa¿ metody-
ka i zalecenia dla nauczycieli stopniowo ulegaj¹ zmianie, to istnia³aby obawa, ¿e koñ-
cowy raport z przeprowadzonych badañ móg³by zawieraæ ju¿ czêœciowo nieaktualne
dane. Wnikliw¹ analizê stosowanych programów i metod ograniczono do 4 krajów.
Wœród nich znalaz³y siê: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Szwecja i Francja.

Podsumowanie badañ

Badania zmierzaj¹ce do poznania i usystematyzowania stosowanych w kraju pro-
gramów oraz metod nauczania niewidomych dzieci czytania i pisania brajlem zosta³y
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przeprowadzone w Polsce po raz pierwszy. Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e
w opinii nauczycieli ucz¹cych brajla na poziomie kszta³cenia zintegrowanego w szko-
³ach dla dzieci niewidomych nie istnieje opracowany program i zunifikowana metoda
wprowadzania liter brajlowskich u dzieci z klas pocz¹tkowych. Ponad po³owa nauczy-
cieli objêtych badaniami nie zna tego typu opracowañ. Prawie jedna czwarta nauczy-
cieli brajla przyznaje, ¿e nie zna ¿adnego programu wprowadzania pisma punktowe-
go ani spoœród polskich opracowañ na temat nauczania dzieci lub m³odzie¿y i doro-
s³ych, ani zagranicznych. Choæ taka sytuacja wydaje siê byæ niepokoj¹ca, to istotnym
faktem jest, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ nauczycieli adaptuje programy kszta³cenia zin-
tegrowanego dla dzieci widz¹cych do mo¿liwoœci i potrzeb niewidomych uczniów
oraz wprowadza litery alfabetu Braille'a wykorzystuj¹c wiedzê tyflopedagogiczn¹.
Bardzo wa¿n¹ informacj¹ uzyskan¹ na podstawie wyników badañ jest to, ¿e choæ na-
uczyciele w wiêkszoœci deklarowali, i¿ nie znaj¹ opracowanych i zatwierdzonych
przez MEiN programów nauczania pisma punktowego, to jednak wykorzystuj¹ wie-
dzê i przede wszystkim wieloletnie doœwiadczenie pracuj¹c na podstawie samodziel-
nie opracowanych programów autorskich. Do wypracowania w³asnej metody naucza-
nia brajla przyznaje siê prawie dwie trzecie nauczycieli. WyraŸny niedostatek progra-
mów nauczania brajla oraz podrêczników do nauki czytania i pisania brajlem dla dzie-
ci, a tak¿e brak opracowanych podrêczników i wskazówek metodycznych dla nauczy-
ciela jest najs³abszym obszarem polskiej metodyki nauczania niewidomych dzieci. 

Istotnymi elementami programu s¹ podrêczniki dla ucznia i nauczyciela. Z badañ
wynika, ¿e nauczyciele doskonale orientuj¹ siê, jakiego rodzaju teksty i materia³y
sprawdzaj¹ siê w nauczaniu czytania i pisania brajlem dzieci z klas pocz¹tkowych.
Z tego powodu poszukuj¹ i korzystaj¹ z wielu elementarzy, a tak¿e opracowuj¹ oraz
przygotowuj¹ autorskie teksty dla dzieci, indywidualnie do potrzeb oraz mo¿liwoœci
ka¿dego ucznia (Kuczyñska-Kwapisz, Papliñska 2005). Przygotowanie merytoryczne
oraz w³asne doœwiadczenie nauczycieli przyczyni³y siê do sukcesów w nauczaniu pi-
sma Braille'a dzieci niewidomych, mimo powa¿nych braków w programach
i podrêcznikach do nauki brajla. 

Analizuj¹c stosowane w praktyce sposoby wprowadzania liter brajlowskich mo¿na
zauwa¿yæ, ¿e cech¹ charakterystyczn¹ jest pokaz powiêkszonego wzoru litery, a wiêc
praca z powiêkszonym szeœciopunktem. Zdecydowana wiêkszoœæ nauczycieli przy
wprowadzaniu liter brajlowskich zaczyna od du¿ego szeœciopunktu, aby przez œre-
dniej wielkoœci znak, przejœæ do jego naturalnych rozmiarów. Choæ nie zawsze powiêk-
szony znak pojawia siê na pocz¹tku w pokazie wzoru litery, to zazwyczaj uczniowie
w trakcie zajêæ pracuj¹ z powiêkszon¹ liter¹ brajlowsk¹. Odbywa siê to najczêœciej dziê-
ki wykorzystaniu pomocy dydaktycznych. W polskich szko³ach najpopularniejszymi
s¹: kostka brajlowska, ruchome alfabety Braille'a, powiêkszone modele szeœciopunk-
tów, wypuk³e rysunki brajlowskie, piórniki brajlowskie, klocki i inne.

W Polsce wszyscy nauczyciele ucz¹ zapisu na maszynie brajlowskiej. Ró¿nica pole-
ga jednak na tym, ¿e dwie trzecie badanych nie wprowadza dodatkowego narzêdzia
do pisania, jedna trzecia nauczycieli wprowadza po maszynie brajlowskiej tak¿e nau-
kê pisania za pomoc¹ tabliczki i d³utka. Tylko jedna osoba deklaruje wprowadzanie
tych narzêdzi w odwrotnej kolejnoœci. Oznacza to, ¿e w polskiej metodyce pojawi³a siê
wyraŸna tendencja do przyspieszenia procesu nauki pisania u niewidomych dzieci po-
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przez wyposa¿enie ich w du¿o ³atwiejsz¹ i szybsz¹ w dokonywaniu zapisu maszynê
brajlowsk¹.

Brak kompleksowego programu nauczania brajla obejmuj¹cego zarówno edukacjê
przedszkoln¹, jak i wczesnoszkoln¹ dzieci niewidomych jest przyczyn¹ zg³aszanej nie-
mal jednog³oœnie potrzeby jego opracowania. 

Drugi obszar badañ obj¹³ amerykañskie, brytyjskie, szwedzkie i francuskie progra-
my oraz metody nauczania brajla. Cech¹ charakterystyczn¹ zagranicznego podejœcia
w nauczaniu pisma Braille'a jest jak najwczeœniejsze oswajanie z drukiem wypuk³ym.
W wypadku ma³ych niewidomych dzieci pierwszym krokiem ku poznawaniu pisma
jest stymulacja dotyku, rozwijanie percepcji i poznania dotykowego. Kolejn¹ i istotn¹
faz¹ jest zaplanowane dzia³anie przygotowuj¹ce dziecko do nauki pisma Braille'a po
to, aby w najwa¿niejszym etapie rozpocz¹æ w³aœciw¹ naukê czytania i pisania brajlem
(tam¿e).

Jednym z istotnych czynników, od którego w znacznym stopniu zale¿y metoda
wprowadzania znaków brajlowskich, jest rodzaj kodu (pismo integralne lub skróto-
we). Na szczególn¹ uwagê zas³uguje pewna zale¿noœæ pomiêdzy specyfik¹ jêzyka
a wyborem podejœcia do nauczania pisma Braille'a. Nale¿y podkreœliæ, ¿e we wszyst-
kich krajach anglojêzycznych najbardziej popularny rodzaj zapisu pisma punktowego,
to skróty brajlowskie, nazywane brajlem stopnia drugiego (Braille Grade 2) lub niekie-
dy Contracted Braille (Olson 1981; Swenson 1999; Hong, Erin 2004). Z tego wzglêdu
nauczanie dzieci pisma punktowego w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii roz-
poczyna siê w³aœnie od brajla w stopniu drugim (Papliñska 2005). W Szwecji skróty
brajlowskie nie ciesz¹ siê zbyt du¿¹ popularnoœci¹ (Fellenius 2001), a we Francji,
podobnie jak w Polsce, nauka systemu skrótowego odbywa siê na póŸniejszym etapie
edukacji. Te doœæ skomplikowane uwarunkowania dla jêzyka polskiego czêsto znie-
chêcaj¹ niewidomych do nauki skrótów brajlowskich. St¹d polskie ortograficzne skró-
ty brajlowskie, czêsto uznawane za trudne, sta³y siê niepopularne, a ich nauka odby-
wa siê najczêœciej na poziomie edukacji gimnazjalnej. 

Wœród programów nauczania dzieci czytania i pisania pismem Braille'a mo¿na do-
konaæ podzia³u na dwa rodzaje. Pierwsz¹ grupê stanowi¹ programy reprezentuj¹ce
podejœcie tradycyjne, które nastawione jest na rozwijanie podstawowych percepcyj-
nych i motorycznych umiejêtnoœci zwi¹zanych z czytaniem i pisaniem, na bazie kon-
trolowanego, stopniowo rozszerzanego s³ownictwa (uwa¿nie zaplanowana sekwencja
nowych s³ów) (Swenson 1999, s. 6; Swenson, D'Andrea 2002). W tradycyjnym podej-
œciu do nauki brajla k³adzie siê nacisk na nauczanie sekwencyjne izolowanych umie-
jêtnoœci, np. prowadzenie r¹k i palców po wersie brajlowskim, odnajdywanie kolejne-
go wersu itp. Analizuj¹c stosowane w praktyce polskie sposoby nauczania brajla, mo¿-
na stwierdziæ, ¿e polskie podejœcie jest oparte na tradycyjnych metodach. 

Drug¹ grupê programów nauczania dzieci pisma Braille'a stanowi¹ wszystkie te,
które oparte s¹ na ca³oœciowej nauce jêzyka. S¹ to programy tzw. holistyczne. Koncen-
truj¹ siê one na rozwijaniu umiejêtnoœci zwi¹zanych przede wszystkim z rozumieniem
czytanego i pisanego tekstu brajlowskiego. Podejœcie holistyczne zorientowane jest na:
rozumienie tekstu, integracjê æwiczeñ, umiejêtnoœci s³uchania, mówienia, czytania i pi-
sania w jedn¹ ca³oœæ oraz wykorzystanie æwiczeñ opartych o w³asne doœwiadczenia jê-
zykowe dzieci (Kuczyñska-Kwapisz, Papliñska 2005; Papliñska 2005).
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Istotn¹ ró¿nic¹ pomiêdzy zagraniczn¹ teori¹ i praktyk¹ nauczania brajla a polskimi
rozwi¹zaniami jest objêcie niewidomych dzieci edukacj¹ brajlowsk¹ ju¿ na etapie
przedszkolnym. Nauka pisma Braille'a w wiêkszoœci krajów odbywa siê w przedszko-
lu, dziêki wprowadzaniu nie tylko æwiczeñ rozwijaj¹cych percepcjê dotykow¹, ale
przede wszystkim poprzez aran¿owanie sytuacji oswajania z pismem punktowym.
W Stanach Zjednoczonych jest to realizowane poprzez ,,zanurzanie w brajlu'' (Papliñ-
ska 2005), w Wielkiej Brytanii, Francji i Szwecji dziêki etykietowaniu otoczenia oraz
wprowadzaniu w pierwszej kolejnoœci wyrazów znacz¹cych dla ucznia. 

W Polsce istnieje wyraŸna potrzeba uœwiadamiania nauczycieli i rodziców w obsza-
rze rozbudzania ciekawoœci, œwiadomoœci znaczenia pisma punktowego u ma³ych nie-
widomych przedszkolaków. Skutki braku stymulacji dotykowej bardzo silnie rzutuj¹
na ca³y proces ich edukacji przedszkolnej i szkolnej. Problemy i trudnoœci dziecka na
starcie nauki szkolnej uniemo¿liwiaj¹ lub znacznie opóŸniaj¹ nabycie wielu umiejêtno-
œci, szczególnie tych zwi¹zanych z opanowaniem pisma punktowego L. Braille'a (Pa-
pliñska 2004). Nale¿y zapobiegaæ sytuacji, w której dziecko rozpoczynaj¹c naukê szkol-
n¹ po raz pierwszy ma kontakt z pismem Braille'a, poniewa¿ znacznie opóŸnia to je-
go proces nauki czytania i pisania. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e naukê brajla powinno
rozpoczynaæ siê jak najwczeœniej (Olson 1981; Fellenius 1990; Lorimer, McCall 1992;
Rönnbäck 2003). W wypadku ma³ych niewidomych dzieci poznawanie pisma rozpo-
czyna siê od stymulacji dotyku (Nielsen 1997), poprzez rozwijanie percepcji i poznania
dotykowego (Mangold 2000), a¿ po æwiczenia zmierzaj¹ce do opanowania mechanicz-
nych czynnoœci zwi¹zanych z czytaniem dotykowym.

Analiza i wyniki badañ pos³u¿y³y do stworzenia zarysu ca³oœciowego programu nau-
czania pisma Braille'a oraz opracowania wskazówek dla nauczycieli ucz¹cych brajla nie-
widome dzieci. W ramach realizacji badañ powsta³ projekt edukacyjno-informacyjnej
strony internetowej www.braille.pl, poœwiêconej pismu punktowemu dla niewidomych.

Postulaty i propozycje dalszych badañ

Postulaty adresowane do ró¿nych grup maj¹ za zadanie wp³yn¹æ na polepszenie ja-
koœci metod, modyfikacjê sposobów przygotowywania i nauczania pisma Brail-
le'a u niewidomych uczniów w Polsce oraz u³atwiæ i przyspieszyæ proces nauki czyta-
nia dotykowego i pisania u tych dzieci.
Postulaty dla nauczycieli

Wœród postulatów adresowanych do nauczycieli pracuj¹cych z niewidomym
uczniem nale¿y wymieniæ:

rozbudzanie w uczniach œwiadomoœci znaczenia mowy, pisma punktowego,
rozbudzanie w dzieciach ciekawoœci i motywacji do nauki czytania i pisania, oswa-
janie dziecka z systemem Braille'a poprzez zaaran¿owanie klasy, szko³y tak, aby oto-
czenie szkolne dziecka by³o ubrajlowione, 
wykorzystywanie do nauki ksi¹¿eczek dotykowych przygotowanych dla dziecka
lub razem z nim, 
rozk³adanie równomierne æwiczeñ zwi¹zanych z rozwojem mowy, pojêæ i percepcji
dotykowej, 
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przygotowanie dziecka do nauki pisma punktowego poprzez rozwijanie umiejêtno-
œci mechanicznych potrzebnych do czytania dotykowego i pisania na maszynie braj-
lowskiej, 
zaznajomienie dziecka z ró¿nymi narzêdziami do pisania brajlem, stosowanie po-
wiêkszonego wzoru litery tylko w przypadku dzieci z trudnoœciami percepcyjnymi,
w uczeniu siê czy z dodatkowymi niepe³nosprawnoœciami, 
rozpoczynanie nauki pisania od prostszego zapisu przy u¿yciu maszyny brajlow-
skiej, wprowadzanie polskich ortograficznych skrótów brajlowskich bieg³ym czytel-
nikom integralnego pisma Braille'a, 
zachêcanie rodziców do wspó³pracy, 
umiejêtnoœæ wspó³pracy z innymi nauczycielami, dzielenie siê z nimi doœwiadcze-
niem,
poszukiwanie nowych programów i sposobów nauczania, 
otwartoœæ na nowe pomys³y, programy i rozwi¹zania metodyczne w nauczaniu pi-
sma brajla.

Postulaty dla rodziców niewidomego dziecka
Równie wa¿n¹ grup¹, do której skierowano postulaty, s¹ rodzice, opiekunowie

dziecka. To oni od pierwszych chwil ¿ycia mog¹ stymulowaæ jego rozwój lub np. po-
przez brak wiedzy hamowaæ go. St¹d istotne s¹ postulaty, aby rodzice:

rozwijali wra¿liwoœæ na dotyk ju¿ u noworodka poprzez wszelkiego rodzaju masa-
¿e, zabiegi pielêgnacyjne, które s¹ mocno odczuwane przez dziecko i sprawiaj¹ mu
du¿¹ przyjemnoœæ, a ponadto umacniaj¹ wiêŸ z rodzicami oraz pomagaj¹ dziecku
poznawaæ otoczenie, 
u dzieci w wieku przedszkolnym rozwijali percepcjê dotykow¹ przez: odczuwanie
i rozró¿nianie dotykowe ciep³a, zimna (np. zabawa z wod¹), zabawy w materia³ach
sypkich i cieczach, manipulowanie rozmaitymi przedmiotami, formowanie w plaste-
linie, uwra¿liwianie dotyku poprzez wykorzystanie materia³ów o ró¿nej strukturze
i fakturze itp.,
pomagali i zachêcali swoje dzieci do samodzielnych dzia³añ, 
czytali g³oœno dziecku (jeœli jest to mo¿liwe korzystaj¹c z ksi¹¿eczek wydrukowa-
nych w brajlu i czarnym druku),
wspó³pracowali z nauczycielami, specjalistami pracuj¹cymi z dzieckiem.

Postulaty dla uczelni pedagogicznych
Postulaty skierowano tak¿e do wszystkich uczelni wy¿szych kszta³c¹cych pedago-

gów, aby zadba³y one o:
rzetelne przygotowanie merytoryczne przysz³ych kadr pedagogicznych,
organizowanie seminariów, konferencji krajowych i miêdzynarodowych poœwiêco-
nych metodom nauczania dzieci niewidomych,
organizowanie profesjonalnych szkoleñ, kursów, studiów podyplomowych meto-
dycznych dla nauczycieli rozpoczynaj¹cych pracê z niewidomym uczniem,
prowadzenie badañ naukowych dotycz¹cych systemu punktowego Louisa Braille'a,
prowadzenie projektów zmierzaj¹cych do opracowania programów, podrêczników
do nauki brajla, 
komunikacjê ze szko³ami dla dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ wzrokow¹,
wspó³pracê pomiêdzy innymi uczelniami w kraju i za granic¹, np. technicznymi,
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w zakresie opracowywania pomocy dydaktycznych czy technologii i wykonania ry-
sunków wypuk³ych itp.

Postulaty dla MEiN
Wyniki badañ oraz wnioski wskazuj¹, ¿e konieczne jest skierowanie postulatów do

Ministerstwa Edukacji i Nauki. Obejmuj¹ one:
zadbanie o standard elementarzy oraz ich poziom dostosowania do potrzeb i mo¿li-
woœci dzieci niewidomych, 
zwiêkszenie nak³adów finansowych na opracowanie i przygotowanie programu na-
uczania pisma Braille'a, podrêczników dla dzieci niewidomych oraz przewodników
metodycznych dla nauczycieli,
opracowanie standardów kompetencji ucznia w zakresie przygotowania i nauki braj-
la na ró¿nych poziomach edukacji. 
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Summary 

The following research project concerns Polish and foreign methods of Braille
teaching. It has been supported and partly financed by the Ministry of Science
and Information Society Technologies, and is aimed at recognising Polish me-
thods of teaching Braille to blind children and comparing them with the me-
thods used in the four countries which are the leaders in the development of
educational systems. The research covers two areas: Polish programs and tea-
ching methods, and foreign educational programs and propositions on how to
lay the ground for learning to read and write by touch.

ZATRUDNIANIE OSÓB Z NIEPE£NOSPRAWNOŒCI¥ INTELEKTUALN¥ W POLSCE W ŒWIETLE... 

EWA WAPIENNIK

ZATRUDNIANIE OSÓB Z NIEPE£NOSPRAWNOŒCI¥
INTELEKTUALN¥ W POLSCE W ŒWIETLE ROZWI¥ZAÑ
UNIJNYCH 

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną uznaje się, obok osób z zabu-
rzeniami zdrowia psychicznego, za grupę społeczną najbardziej narażoną
na dyskryminację i społeczne wykluczenie. W wielu społeczeństwach na-
potykają one znaczne trudności, także w porównaniu z innymi grupami
osób z niepełnosprawnością (Quinn, Degener i in. 2002). Często zapomi-
na się, że osoby te nie stanowią grupy homogenicznej, w związku z czym
konieczna jest polityka respektująca różnorodność, zwracająca szczegól-
ną uwagę na osoby o złożonych, wielorakich potrzebach uzależniających
ich od pomocy rodziny i innych osób. Ta ważna zasada zaakcentowana zo-
stała niedawno w Deklaracji Madryckiej (2002). Także w ostatnim Rapor-
cie monitorującym wdrażanie „Standardowych zasad wyrównywania
szans osób niepełnosprawnych" w latach 2000–2002 („Report of the Spe-
cial Rapporteur, 2000–2002") podkreślono, że osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną są rzadko „słyszane" w społeczeństwie, a co za tym
idzie, ich potrzeby są często pomijane lub lekceważone przy tworzeniu pro-
gramów, których celem jest poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością. 

Cele, metody, sposób prowadzenia analiz i badañ

W pracy doktorskiej nt. „Zatrudnianie osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelek-
tualn¹ w Polsce w œwietle rozwi¹zañ unijnych“ (promotor: prof. dr hab.

Anna Firkowska-Mankiewicz) próbowano udzieliæ odpowiedzi na pytanie, jak
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na tle rozwi¹zañ funkcjonuj¹cych we Wspólnocie wygl¹da sytuacja zatrudnie-
nia osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w Polsce. Poniewa¿ na skutecz-
noœæ polityki wspierania zatrudnienia osób z niepe³nosprawnoœci¹ sk³ada siê
bardzo wiele elementów (doœæ wymieniæ tylko efektywn¹ edukacjê, w tym
przede wszystkim szkolenie zawodowe i kszta³cenie ustawiczne, poradnictwo
zawodowe i poœrednictwo pracy, rehabilitacjê zawodow¹, stosowanie ró¿nych
instrumentów rynku pracy, a tak¿e ochronê przed dyskryminacj¹ w zatrudnie-
niu), analizie poddano jedynie wybrane aspekty zatrudnienia osób z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹. Praca nie wyczerpuje natomiast (i nie by³o to jej za-
³o¿eniem) wszystkich mo¿liwych tu do poruszenia kwestii.

W pierwszej czêœci pracy przedstawione zosta³y najwa¿niejsze aspekty zatru-
dnienia osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w œwietle polityki zatrudnia-
nia osób niepe³nosprawnych w Unii Europejskiej. Zaprezentowano w niej
przede wszystkim, jak kszta³towa³a siê polityka wobec niepe³nosprawnoœci we
Wspólnocie (uwzglêdniaj¹c równie¿ wp³yw, jaki na tê politykê wywar³a dzia³al-
noœæ Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy) oraz ogólne za³o¿e-
nia strategii dzia³añ na rzecz osób z niepe³nosprawnoœci¹ i miejsca, które w niej
zajmuje zatrudnienie. W czêœci tej zawarto równie¿ przegl¹d g³ównych rozwi¹-
zañ w polityce wspieraj¹cej zatrudnienie osób z niepe³nosprawnoœci¹ we
Wspólnocie oraz opisano szczególn¹ sytuacjê osób z niepe³nosprawnoœci¹ inte-
lektualn¹ w tym zakresie.

Druga i trzecia czêœæ pracy poœwiêcona jest natomiast analizom i badaniom
wybranych aspektów zatrudniania osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
w Polsce i ich odniesieniu do rozwi¹zañ stosowanych w Unii Europejskiej.
G³ówne cele, metody i sposób prowadzenia analiz i badañ zaprezentowano
w czêœci drugiej.

Praca ma charakter studyjno-badawczy, a przyjête za³o¿enia pozwoli³y na
sformu³owanie czterech g³ównych problemów:
1. Jakie mo¿liwoœci stwarza osobom z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ obe-

cny system rehabilitacji zawodowej i zatrudniania w Polsce, jak wygl¹da ich
aktywnoœæ zawodowa i najpowa¿niejsze bariery w dostêpie do zatrudnienia?

2. Jak wygl¹da zatrudnienie osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ na chro-
nionym rynku pracy w Polsce?

3. Jak wygl¹daj¹ rozwi¹zania w obszarze zatrudnienia wspomaganego we
Wspólnocie i sytuacja w tym zakresie w Polsce?

4. Na ile skuteczna jest ochrona osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ przed
dyskryminacj¹ w zatrudnieniu przy wykorzystaniu przepisów wspólnotowej
dyrektywy w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla równego traktowania
w zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu?
Przedstawione powy¿ej g³ówne problemy badawcze pozwoli³y na sformu³o-

wanie problematyki szczegó³owej, któr¹ zaprezentowano w pracy w formie sie-
demnastu pytañ badawczych. 

Realizuj¹c przyjête cele uwzglêdniono nastêpuj¹ce metody i techniki badawcze:
a. Analiza treœci:

– analiza literatury przedmiotu;
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b. Badanie dokumentów:
– polskie i zagraniczne akty prawne dotycz¹ce zatrudniania osób niepe³no-

sprawnych,
– raporty, sprawozdania, opinie i inne dokumenty sporz¹dzone przez instytu-

cje polskie i zagraniczne;
– analiza dokumentacji badanych osób;

c. Karta indywidualna osoby niepe³nosprawnej intelektualnie (opracowanie
w³asne):
– karta pozwala na zebranie informacji o osobach niepe³nosprawnych intelek-

tualnie, które s¹ pracownikami zak³adów pracy chronionej, zak³adów ak-
tywnoœci zawodowej lub uczestnikami warsztatów terapii zajêciowej;

d. Rozmowa-wywiad, któr¹ potraktowano jako dodatkowy, uzupe³niaj¹cy spo-
sób gromadzenia informacji o badanych osobach.

Ze wzglêdu na to, ¿e analizowane obszary ró¿ni¹ siê zdecydowanie miêdzy
sob¹, w wypadku ka¿dego z nich przyjêto inny sposób postêpowania.

W zakresie dotycz¹cym funkcjonowania systemu rehabilitacji zawodowej i za-
trudniania osób niepe³nosprawnych w Polsce oraz krytyki tego systemu, a tak-
¿e miejsca w nim osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ i ich szans na zatru-
dnienie, dokonano przede wszystkim analizy obowi¹zuj¹cego w Polsce prawa
dotycz¹cego rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób z niepe³nosprawno-
œci¹. Krytykê funkcjonowania systemu oparto przede wszystkim na istniej¹cych
publikacjach, w tym raportach Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe³nosprawnych, Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz
Najwy¿szej Izby Kontroli. 

W analizie dotycz¹cej aktywnoœci zawodowej osób z niepe³nosprawnoœci¹ in-
telektualn¹ skorzystano w du¿ej mierze z ustaleñ raportu dotycz¹cego dostêpu
do edukacji i zatrudnienia osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w Polsce,
przygotowanego przez Open Society Institute z Budapesztu (OSI, Instytut Spo-
³eczeñstwa Otwartego). Raport dotycz¹cy Polski jest jednym z czternastu rapor-
tów krajowych, z których ka¿dy przygotowany zosta³ przez miejscowych eks-
pertów (raport dotycz¹cy Polski przygotowany zosta³ przez Autora opisywanej
tu pracy) w oparciu o jednolit¹ metodologiê (zob. OSI/EUMAP 2005).

Z kolei dane dotycz¹ce aktywnoœci zawodowej osób z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ pochodz¹ przede wszystkim z ogólnie dostêpnych informacji
G³ównego Urzêdu Statystycznego i Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych. Czêœæ informacji pochodzi równie¿ z ewidencji urzêdów
pracy. Dane te zosta³y wykorzystane dziêki uprzejmoœci Biura Pe³nomocnika
Rz¹du do Spraw Osób Niepe³nosprawnych, które udostêpni³o sprawozdanie
o osobach niepe³nosprawnych bezrobotnych lub poszukuj¹cych pracy w 2003
roku – MPIPS-7.

Tak¿e analizê sytuacji osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ na chronio-
nym rynku pracy w Polsce oparto na kilku ró¿nych Ÿród³ach informacji.

Pierwsze z nich – to badania w³asne przeprowadzone w 2004 roku, finanso-
wane ze œrodków Akademii Pedagogiki Specjalnej, w ramach których zebrano
informacje o 177 osobach z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, w tym 63 pra-
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cownikach zak³adów pracy chronionej, 54 pracownikach zak³adów aktywnoœci
zawodowej i 60 uczestnikach warsztatów terapii zajêciowej. Dane na temat osób
badanych zebrano na podstawie omówionej wczeœniej karty indywidualnej oso-
by niepe³nosprawnej intelektualnie, a uzupe³niono o analizê dokumentacji ba-
danych osób oraz rozmowê-wywiad z osobami wyznaczonymi przez kierowni-
ków badanych placówek – psychologa (w przypadku zak³adu pracy chronionej)
lub kierowników dzia³u rehabilitacji (w przypadku zak³adu aktywnoœci zawo-
dowej i warsztatu terapii zajêciowej). Dobór osób badanych mia³ charakter in-
tencjonalny, a kryteria doboru zwi¹zane by³y z: 1) poziomem rozwoju umys³o-
wego, 2) posiadaniem orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci lub orzeczenia
równowa¿nego, 3) miejscem zatrudnienia, tj. w zak³adzie pracy chronionej lub
zak³adzie aktywnoœci zawodowej lub miejscem rehabilitacji zawodowej, tj.
w warsztacie terapii zajêciowej. Podstawê doboru do grupy, obok miejsca zatru-
dnienia b¹dŸ uczestnictwa, stanowi³a analiza dokumentacji osób badanych,
w tym przede wszystkim posiadanych orzeczeñ o niepe³nosprawnoœci, gdzie
niepe³nosprawnoœæ intelektualna (upoœledzenie umys³owe) podana by³a jako
g³ówna przyczyna niepe³nosprawnoœci, a tak¿e fakt zg³aszania przez zak³ad da-
nej osoby jako niepe³nosprawnej intelektualnie do ewidencji Pañstwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.

Drugie Ÿród³o informacji – to dane Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych. W pracy wykorzystano przede wszystkim trzy raporty
prezentuj¹ce wyniki badañ uzyskanych przez PFRON:
1. Badanie ankietowe zak³adów pracy chronionej z 2002 roku dotycz¹ce sytuacji

ekonomicznej i zatrudnienia w tych przedsiêbiorstwach w 2001 roku, którym
objêto 3300 zak³adów zarejestrowanych w bazie PFRON (PFRON 2003b).

2. Badanie ankietowe zak³adów aktywnoœci zawodowej z 2002 roku dotycz¹ce
ich dzia³alnoœci w latach 2000–2002, którym objêto jedynie 6 funkcjonuj¹cych
wówczas zak³adów (BIFRON 2003b).

3. Badanie ankietowe warsztatów terapii zajêciowej z 2004 roku dotycz¹ce ich
dzia³alnoœci w 2003 roku, którym objêto wszystkie warsztaty (507 WTZ) pro-
wadz¹ce dzia³alnoœæ 31 grudnia 2003 roku (PFRON 2004b).
W analizie wykorzystano równie¿ niektóre inne informacje udostêpnione

dziêki uprzejmoœci Dzia³u Badañ i Analiz PFRON, pochodz¹ce z baz danych tej
instytucji.

Kolejne Ÿród³o informacji stanowi³y badania ankietowe warsztatów terapii za-
jêciowej przeprowadzone przez Biuro Pe³nomocnika Rz¹du do Spraw Osób Nie-
pe³nosprawnych w 2001 roku. W badaniu wziê³y udzia³ 323 warsztaty terapii za-
jêciowej, co stanowi³o 88% wszystkich funkcjonuj¹cych wówczas placówek.
W przeciwieñstwie do poprzednich badañ Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych, w pracy wykorzystano wy³¹cznie dane uzyskane
z obliczeñ w³asnych otrzymane na podstawie bazy danych udostêpnionej dziêki
uprzejmoœci Biura Pe³nomocnika. Baza ta zawiera odpowiedzi poszczególnych
warsztatów na kolejne pytania zawarte w ankiecie. Umo¿liwi³o to, obok danych
zawartych w samym raporcie z badañ (MGPiPS 2003b), dodatkowo uzyskanie
bardziej szczegó³owych informacji dotycz¹cych niepe³nosprawnych intelektual-
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nie uczestników oraz warsztatów specjalizuj¹cych siê w rehabilitacji osób z tym
rodzajem niepe³nosprawnoœci. Obliczeñ dokonano poprzez wybranie z bazy tych
warsztatów, w których 100% uczestników stanowi³y osoby z niepe³nosprawno-
œci¹ intelektualn¹ (niezale¿nie od tego niepe³nosprawnoœæ ta wspó³wystêpowa³a
z innymi schorzeniami). W efekcie uzyskano informacje o 99 warsztatach,
których uczestnikami by³o 2469 osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. 

W analizie nastêpnego zakresu – zatrudnienia wspomaganego osób z niepe³-
nosprawnoœci¹ intelektualn¹ – oparto siê przede wszystkim na analizie literatu-
ry przedmiotu oraz przepisów polskich. Informacje dotycz¹ce rozwi¹zañ nie-
mieckich uda³o siê zebraæ przede wszystkim w ramach seminarium szkolenio-
wego w Hamburgu w kwietniu 2003 roku, gdzie nawi¹zano wspó³pracê z pra-
cownikami biura. Wyjazd ten, podobnie jak badania w³asne, sfinansowany zo-
sta³ ze œrodków Akademii Pedagogiki Specjalnej. Czêœæ informacji na temat za-
trudniania wspomaganego zosta³a równie¿ zebrana w trakcie przygotowywania
raportu dla OSI dotycz¹cego dostêpu osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
do edukacji i zatrudnienia w Polsce (OSI/EUMAP 2005).

Wreszcie zagadnienie wspólnotowej dyrektywy z 27 listopada 2000 roku
w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla równego traktowania w zatrudnieniu
i wykonywaniu zawodu („dyrektywa o zatrudnieniu“) oraz znaczenia wdra¿a-
nych na jej podstawie rozwi¹zañ dla ochrony przed dyskryminacj¹ w zatrudnie-
niu osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ oparto przede wszystkim na:

dostêpnych opiniach i stanowiskach dwóch europejskich organizacji pozarz¹-
dowych – Europejskiego Forum Niepe³nosprawnoœci (EDF 2001, 2003) i Inclu-
sion Europe (Inclusion Europe 1999, 2000, 2002, 2004a, 2004b), a tak¿e anali-
zach przygotowanych dla tych organizacji (EIRO 2004; Kirton, Gill, 2003; Tal-
lineau 2003; Waddington 2004; Whittle 2002),
analizie literatury przedmiotu,
analizie przepisów prawa polskiego, 
korespondencji dotycz¹cej dyskryminowania w zatrudnieniu osób z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹ prowadzonej przez Rzecznika Praw Obywatel-
skich, Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym
oraz odpowiednich ministerstw.
Pracê koñczy próba syntezy poruszanych zagadnieñ, na któr¹ sk³adaj¹ siê

wnioski i rekomendacje.

Najwa¿niejsze wnioski i rekomendacje

Chocia¿ sytuacja osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ czêsto bardzo siê
ró¿ni w poszczególnych krajach Wspólnoty, to nawet w tych najbogatszych oso-
by te maj¹ znacznie utrudniony dostêp do zatrudnienia. W dalszym ci¹gu w Eu-
ropie mamy do czynienia z dwoma g³êboko zakorzenionymi stereotypami: mo-
delem „niezdolnoœci do pracy“, wed³ug którego osoby z niepe³nosprawnoœci¹ in-
telektualn¹ nie s¹ zdolne do pracy, oraz modelem „gotowoœci do pracy“, zgodnie
z którym osoby te uwa¿a siê stale za „niegotowe“ do podjêcia zatrudnienia.
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Niezale¿nie od istniej¹cych stereotypów, we Wspólnocie bardzo wyraŸnie
uznaje siê prawo osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ do wykonywania
p³atnej, satysfakcjonuj¹cej pracy. Co wiêcej, doœwiadczenia wielu krajów poka-
zuj¹, ¿e ich praca mo¿e byæ produktywna i przynosiæ zyski. 

W polityce zatrudnienia osób z niepe³nosprawnoœci¹ Wspólnota kieruje siê za-
sadami równych szans i niedyskryminowania w zatrudnieniu oraz uznaje pra-
wo wszystkich osób z niepe³nosprawnoœci¹, niezale¿nie od przyczyny i charak-
teru ich niepe³nosprawnoœci, do œrodków maj¹cych na celu ich integracjê zawo-
dow¹ i zatrudnienia zgodnego z wyborem danej osoby.

Pomimo licznych ró¿nic istniej¹cych w polityce zatrudnienia i rehabilitacji za-
wodowej osób z niepe³nosprawnoœci¹ w poszczególnych pañstwach cz³onkow-
skich Wspólnoty, istnieje obecnie wyraŸna tendencja do jej ujednolicania.
W ostatnich latach widoczne jest m.in. odchodzenie w czêœci krajów europej-
skich od systemu kwotowego na rzecz innych instrumentów, szczególnie usta-
wodawstwa antydyskryminacyjnego, ograniczania pasywnych programów ryn-
ku pracy, w³¹czania osób z niepe³nosprawnoœci¹ w g³ówny nurt polityki zatru-
dnienia i korzystania przez nie z ogólnodostêpnych programów rynku pracy.
Wzrasta tak¿e nacisk na œwiadczenie us³ug dostosowanych do potrzeb osób
z niepe³nosprawnoœci¹, które maj¹ charakter kompleksowy.

Istnieje bardzo wyraŸna tendencja, by w dzia³aniach na rzecz osób z niepe³no-
sprawnoœci¹ wykorzystywaæ œrodki prawne o charakterze obligatoryjnym. Ten-
dencja ta jest widoczna nie tylko w dzia³aniach Unii Europejskiej, która na³o¿y-
³a na pañstwa cz³onkowskie obowi¹zek wprowadzenia postanowieñ wynikaj¹-
cych z dyrektywy w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla równego trakto-
wania w zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu („dyrektywa o zatrudnieniu“),
ale tak¿e w polityce Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie coraz bardziej
podkreœla siê znaczenie szeœciu podstawowych traktatów, i dzia³alnoœci Rady
Europy, wykorzystuj¹cej przede wszystkim Zrewidowan¹ Europejsk¹ Kartê
Spo³eczn¹. O tendencji tej œwiadcz¹ równie¿ prace nad miêdzynarodow¹ kon-
wencj¹ w sprawie promowania, ochrony praw i godnoœci osób z niepe³nospraw-
noœci¹ (ONZ) czy dyrektyw¹ wprowadzaj¹c¹ zasadê równego traktowania osób
z niepe³nosprawnoœci¹ (Unia Europejska).

Iloœæ powstaj¹cych przepisów nie przek³ada siê, niestety, na stopieñ ochrony
osób z niepe³nosprawnoœci¹ przed dyskryminacj¹, co pokazuje przyk³ad „dyrek-
tywy o zatrudnieniu“, której postanowienia zosta³y w bardzo zró¿nicowany spo-
sób zinterpretowane w poszczególnych krajach Wspólnoty. Poci¹ga to za sob¹
nierówny poziom ochrony osób z niepe³nosprawnoœci¹ przed dyskryminacj¹
w zatrudnieniu. Podkreœla siê, ¿e zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu powinien
byæ rozpatrywany zawsze razem z kwesti¹ dostosowania warunków pracy do
potrzeb osób z niepe³nosprawnoœci¹. Trudno w tej chwili przewidzieæ, na ile no-
we przepisy wprowadzane w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich w celu
implementacji postanowieñ „dyrektywy o zatrudnieniu“ bêd¹ chroniæ tak¿e oso-
by z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Zdaniem Inclusion Europe (Freyhoff
2004), w³aœciwe wprowadzenie przepisów „dyrektywy o zatrudnieniu“, które
pozwoli³oby osobom z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ na obronê ich praw,
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wymaga odpowiedniej interpretacji przepisów prawnych oraz prawnych dzia-
³añ. Powinny siê one skupiaæ przede wszystkim na definicjach pojêæ zawartych
w „dyrektywie o zatrudnieniu“, szkoleniu dzia³aczy i adwokatów na poziomie
krajowym i europejskim, dostarczaniu przystêpnej informacji na temat praw
i identyfikowaniu prawdopodobnych spraw s¹dowych. Szczegó³owa analiza sa-
mej „dyrektywy o zatrudnieniu“ i innych dokumentów pozwala na okreœlenie
warunków, które musz¹ byæ spe³nione w celu zapewnienia, ¿e postanowienia
dyrektywy bêd¹ wykorzystane tak¿e na korzyœæ osób z niepe³nosprawnoœci¹ in-
telektualn¹ (zosta³y one w wyczerpuj¹cy sposób przedstawione w pracy).

Za nadrzêdny cel uwa¿a siê integracjê zawodow¹, czyli zatrudnienie osób
z niepe³nosprawnoœci¹ w zwyk³ych warunkach pracy; w warunkach integracji
powinny byæ realizowane tak¿e programy poradnictwa i szkolenia zawodowe-
go oraz poœrednictwo pracy. Tendencja ta jest równie¿ bardzo wyraŸna w wy-
padku osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, czego wyrazem jest rozwój za-
trudnienia wspomaganego, z którego w wielu krajach korzystaj¹ przede wszy-
stkim osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, g³ównie w stopniu umiarko-
wanym i znacznym. Mamy tu do czynienia nie tylko ze wspieraniem zatrudnie-
nia w œrodowisku lokalnym i odchodzeniem od segregacyjnych form zatrudnie-
nia, ale tak¿e ze zmian¹ sposobu myœlenia: z tradycyjnego – „przeszkoliæ → za-
trudniæ“, na nowe – „zatrudniæ → wyszkoliæ“, gdzie celem poszukiwania pracy
jest znalezienie pracy nie tylko odpowiadaj¹cej mo¿liwoœciom danej osoby, ale
tak¿e jej potrzebom i oczekiwaniom. Zatrudnienie w otwartym zak³adzie pracy
nie stanowi tu zwieñczenia ca³ego procesu, ale pierwszy krok w skutecznym
szkoleniu, gdzie uczy siê pracownika, zazwyczaj przez wykwalifikowanego tre-
nera pracy, wykonywania konkretnej pracy, na konkretnym stanowisku. 

Wpisuje siê to w szersz¹ tendencjê wskazuj¹c¹ na koniecznoœæ zmiany sposo-
bu myœlenia instytucji œwiadcz¹cych us³ugi w zakresie zatrudniania osób z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ – odejœcie od „dopasowania ludzi do pracy“ –
na rzecz „dopasowania pracy do ludzi“. Za niezbêdne uznaje siê równie¿ wspie-
ranie osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, by w jak najbardziej mo¿liwym
dla siebie zakresie przejê³y odpowiedzialnoœæ i kontrolê nad ca³ym procesem.
Dobrze zorganizowane zatrudnienie wspomagane uznaje siê za skuteczny in-
strument wspierania osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w podejmowa-
niu zatrudnienia, zatem powinno byæ ono szeroko dostêpne.

Bardzo du¿¹ wagê przywi¹zuje siê szczególnie do szkolenia zawodowego,
które najczêœciej krytykowane jest za to, ¿e w jego ramach czêsto nie uczy siê
umiejêtnoœci naprawdê potrzebnych do wykonywania pracy dostêpnej w lokal-
nej rzeczywistoœci. W sposób priorytetowy traktuje siê szkolenie przeprowadza-
ne w miejscu pracy; tworzy siê równie¿ kompleksowe programy u³atwiaj¹ce oso-
bom z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ przejœcie z edukacji do zatrudnienia.

Chocia¿ w Unii Europejskiej w dalszym ci¹gu uznaje siê potrzebê istnienia za-
trudnienia chronionego, to podkreœla siê, ¿e jego g³ównym zadaniem jest two-
rzenie potrzebuj¹cym tego osobom warunków przygotowuj¹cych je do przejœcia
na otwarty rynek pracy, a fakt zatrudnienia w œrodowisku chronionym powi-
nien zawsze wynikaæ z potrzeb i aspiracji ka¿dej osoby. Praktycznie we wszyst-
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kich krajach Wspólnoty istniej¹ jakieœ formy tego zatrudnienia, przy czym przy-
biera ono ró¿ne formy i czêsto odró¿nia siê zatrudnienie chronione od chronio-
nego miejsca pracy. Krytyce poddaje siê szczególnie terapeutyczny model zatru-
dnienia chronionego, uznaj¹c za zdecydowanie bardziej korzystny model opar-
ty na umowie o pracê, gdzie warunki zatrudnienia przypominaj¹ warunki pa-
nuj¹ce w zwyk³ych zak³adach pracy, jeœli chodzi o status pracowników, umowê
o pracê, zasady wynagradzania itp.

Charakterystycznym rysem obecnych tendencji jest tak¿e opracowywanie
w niektórych krajach Wspólnoty specjalnych strategii dzia³añ odnosz¹cych siê
do tej szczególnej grupy. Dzia³ania tego typu, chocia¿ maj¹ charakter specjalny,
gdy¿ dotycz¹ konkretnej grupy spo³ecznej, s³u¿¹ równie¿ w³¹czeniu osób z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w politykê g³ównego nurtu. Przyk³adem jest
brytyjski program „Valuing People“, który ma na celu stworzenie nowych mo¿-
liwoœci pe³nego, niezale¿nego ¿ycia osobom niepe³nosprawnym intelektualnie
i ich rodzinom, w tym wiêkszej ni¿ dotychczas mo¿liwoœci dostêpu do wszyst-
kich form zatrudnienia.

Na podstawie opisanych tendencji oraz przeprowadzonych badañ i analiz na
temat sytuacji zatrudnienia osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w Polsce,
w pracy sformu³owano szereg wniosków. W tym miejscu przytoczone zosta³y
jedynie niektóre z nich:
1. Osoby z niepe³nosprawnoœci¹ w Polsce postrzegane s¹ raczej jako jednorod-

na grupa spo³eczna, a w programach tworzonych z myœl¹ o nich nie uwzglê-
dnia siê specyfiki niepe³nosprawnoœci intelektualnej.

2. Brakuje usystematyzowanej i rzetelnej informacji oraz uporz¹dkowanych danych
statystycznych na temat sytuacji osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.

3. Pomimo ¿e Polska podpisa³a najwa¿niejsze miêdzynarodowe traktaty (chocia¿
nie ratyfikowa³a dotychczas Zrewidowanej Europejskiej Karty Spo³ecznej ani
Protoko³u 12 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka), a prawa osób z niepe³-
nosprawnoœci¹ intelektualn¹ s¹ równie¿ gwarantowane w Konstytucji i szere-
gu ustaw, to osoby te napotykaj¹ na liczne problemy w praktycznym korzysta-
niu z praw, które teoretycznie im przys³uguj¹. Nie sprzyja temu ani liczba tych
przepisów, ani ich z³o¿onoœæ, daj¹ca mo¿liwoœæ licznych interpretacji.

4. Analiza przepisów polskich wprowadzaj¹cych postanowienia „dyrektywy
o zatrudnieniu“ wskazuje na ich ogólnikowoœæ. Chocia¿ w chwili obecnej jest
byæ mo¿e jeszcze za wczeœnie, by formu³owaæ ostateczne wnioski, to wydaje
siê, ¿e przepisy te nie stwarzaj¹ mo¿liwoœci skutecznej ochrony osób z niepe³-
nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w zatrudnieniu i dostêpie do niego.

5. Krytyce poddaje siê system szkolenia zawodowego osób z niepe³nosprawno-
œci¹ intelektualn¹ w Polsce. Zupe³nie brakuje mo¿liwoœci kszta³cenia usta-
wicznego dla doros³ych osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, a ró¿ne
formy rehabilitacji spo³ecznej s¹ dla wielu z nich niedostêpne. Nie istniej¹ tak-
¿e kompleksowe rozwi¹zania u³atwiaj¹ce osobom z niepe³nosprawnoœci¹ in-
telektualn¹ przejœcie z edukacji do zatrudnienia. Osoby z niepe³nosprawno-
œci¹ intelektualn¹ napotykaj¹ równie¿ na szczególne trudnoœci w dostêpie do
poradnictwa zawodowego, szkolenia i poœrednictwa pracy.
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6. Osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ nie maj¹ w Polsce praktycznie
¿adnych rzeczywistych mo¿liwoœci zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Du¿a liczba osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ po ukoñczeniu edu-
kacji nie podejmuje ¿adnej aktywnoœci i pozostaje po prostu w domach.

7. G³ównym miejscem pracy chronionej osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektual-
n¹ w Polsce s¹ zak³ady pracy chronionej, a tak¿e warsztaty terapii zajêciowej
(przyjmuj¹c, ¿e wpisuj¹ siê w terapeutyczny model zatrudnienia chronionego).

8. Wprawdzie zak³ady pracy chronionej odpowiadaj¹ modelowi zatrudnienia
chronionego, który we Wspólnocie uwa¿any jest za bardziej korzystny, tj.
modelowi opartemu na umowie o pracê, to niestety zupe³nie nie spe³niaj¹
one drugiego warunku, czyli nie s¹ tak naprawdê miejscem, gdzie osoby
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ przygotowywane s¹ do zatrudnienia
na otwartym rynku pracy. Co wiêcej, w zak³adach tych zatrudnione s¹
w du¿ej mierze osoby z lekk¹ niepe³nosprawnoœci¹, co do których trudno
postawiæ wniosek, ¿e fakt zatrudnienia tych osób w œrodowisku chronionym
wynika z ich autentycznych potrzeb i aspiracji.

9. Z kolei liczba zak³adów aktywnoœci zawodowej sprawia, ¿e mo¿na o nich
mówiæ jedynie jako o przyk³adach dobrej praktyki, ale nie jako o rozwi¹za-
niu systemowym. Jest to o tyle rozczarowuj¹ce, ¿e dotychczasowe doœwiad-
czenia funkcjonowania tych zak³adów s¹ bardzo pozytywne – tworz¹ one
mo¿liwoœæ sensownego zatrudnienia, a pracuj¹ce w nich niepe³nosprawne
intelektualnie osoby potrafi¹ dobrze wype³niaæ rolê pracownika. W zwi¹z-
ku z tym wysokie koszty ich tworzenia nie powinny przekreœlaæ celowoœci
organizacji tego typu przedsiêbiorstw, tym bardziej, ¿e brakuje analiz, jak
wygl¹da amortyzacja tych kosztów w d³u¿szym okresie.

10. W niezadowalaj¹cy sposób wszystkie typy placówek oferuj¹cych zatrudnie-
nie chronione czy pracê chronion¹ przygotowuj¹ natomiast osoby z niepe³-
nosprawnoœci¹ intelektualn¹ do przejœcia na otwarty rynek pracy czy
w ogóle do zatrudnienia. Œwiadczyæ to mo¿e o mocno ugruntowanym
w Polsce stereotypie osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ jako „nie-
zdolnej do pracy“, tak¿e wœród specjalistów zajmuj¹cych siê rehabilitacj¹ za-
wodow¹ i odpowiedzialnych za przygotowanie tych osób do zatrudnienia.

11. Niestety w Polsce brak jest systemowych rozwi¹zañ w zakresie zatrudniania
wspomaganego, a bardzo ograniczone inicjatywy w tej dziedzinie podejmo-
wane s¹ jedynie lokalnie przez organizacje pozarz¹dowe.

12. Niektóre z uzyskanych danych stawiaj¹ pod znakiem zapytania jakoœæ syste-
mu orzecznictwa w Polsce, który krytykowany jest równie¿ za to, ¿e wpisu-
je siê w medyczny model niepe³nosprawnoœci i s³u¿y raczej zaklasyfikowa-
niu osób niepe³nosprawnych do jednej z trzech grup niepe³nosprawnoœci,
ni¿ ustaleniu faktycznych potrzeb tych osób i odpowiedniego dla nich zakre-
su wsparcia.

Opracowanie modelu zatrudniania osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
w Polsce wykracza³o poza ramy prezentowanej pracy i nie by³o jej celem, jed-
nak powy¿sze wnioski pozwoli³y na sformu³owanie szeregu rekomendacji
w tym zakresie, m.in.:
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1. W celu lepszej ochrony praw osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ ko-
nieczne jest monitorowanie przestrzegania tych praw i prowadzenie dzia³añ
na rzecz ich wiêkszej œwiadomoœci. Jest to przede wszystkim zadanie Pe³no-
mocnika Rz¹du do Spraw Osób Niepe³nosprawnych, które powinno byæ
wspierane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacje pozarz¹dowe
dzia³aj¹ce na rzecz osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, a tak¿e na po-
ziomie lokalnym – przez w³adze samorz¹dowe. 

2. Nale¿y wp³ywaæ na polskie w³adze, by zosta³y ratyfikowane Zrewidowana
Karta Spo³eczna i Protokó³ nr 12 do Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka.
Konieczna jest tak¿e weryfikacja sposobu przyjêcia w Polsce przepisów dy-
rektywy w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla równego traktowania
w zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu, gdy¿ w ich obecnej formie nie chro-
ni¹ one osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ przed dyskryminacj¹ w za-
trudnieniu.

3. Specyficzna sytuacja osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ powinna byæ
uwzglêdniania w programach tworzonych z myœl¹ o osobach niepe³nospraw-
nych. Optymalnym rozwi¹zaniem by³oby opracowanie i wdro¿enie ogólno-
krajowej strategii na rzecz osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ na wzór
brytyjskiego programu „Valuing People“.

4. Konieczne s¹ pog³êbione badania funkcjonowania systemu orzekania w Pol-
sce i jego uporz¹dkowanie. System ten powinien opieraæ siê na jasnych kry-
teriach, a jego nadrzêdnym celem powinno byæ ustalenie zakresu wsparcia
potrzebnego osobie z niepe³nosprawnoœci¹, w tym z niepe³nosprawnoœci¹ in-
telektualn¹, by mog³a siê rozwijaæ i aktywnie ¿yæ.

5. Wskazane jest uporz¹dkowanie systemu szkolnictwa zawodowego, tak by
osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ mog³y korzystaæ z edukacji fak-
tycznie przygotowuj¹cej do potrzeb wspó³czesnego rynku pracy.

6. Nale¿y stworzyæ osobom z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ mo¿liwoœæ
kszta³cenia ustawicznego.

7. Niezbêdne jest uporz¹dkowanie systemu poradnictwa i poœrednictwa pracy
tak, by mog³y z niego korzystaæ osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹,
a tak¿e stworzenie rozwi¹zañ u³atwiaj¹cych im przejœcie z edukacji do zatru-
dnienia.

8. Konieczne jest stworzenie systemowych, szeroko dostêpnych rozwi¹zañ
w zakresie zatrudniania wspomaganego, które powinny byæ oparte na meto-
dologii wypracowanej i w coraz wiêkszym stopniu ujednoliconej przede
wszystkim dziêki doœwiadczeniom Stanów Zjednoczonych i niektórych kra-
jów europejskich. 

9. Nale¿y dokonaæ analizy funkcjonowania placówek i zak³adów oferuj¹cych
pracê chronion¹ w Polsce tak, by rzeczywiœcie realizowa³y one cele zatrudnie-
nia chronionego. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ze wzglêdu na liczbê osób ko-
rzystaj¹cych z pracy chronionej w Polsce, wszelkie zmiany w funkcjonuj¹cym
obecnie systemie musz¹ byæ wprowadzane w sposób bardzo ostro¿ny i prze-
myœlany, a decyzje powinny byæ podejmowane wspólnie z organizacjami
dzia³aj¹cymi na rzecz osób z niepe³nosprawnoœci¹, traktowanymi jak równo-
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prawni partnerzy, które najlepiej znaj¹ i rozumiej¹ potrzeby tej grupy osób,
i które maj¹ bardzo du¿y wk³ad w tworzenie mo¿liwoœci rehabilitacji zawo-
dowej i zatrudnienia.
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Summary

Genuine access to employment is absolutely critical in ensuring that people
with mental disabilities function as equal citizens within their communities. In
Poland, access to any kind of employment remains highly restricted for mental-
ly disabled people, who are rarely employed on the open market; while there
still exists no framework for supported employment. In her PhD thesis, Ewa Wa-
piennik illustrates the ubiquitous obstacles encountered by people with mental
disabilities when attempting to enter the workforce in Poland. In her research E.
Wapiennik employed detailed methodology and showed the predicament of
mentally disabled people in Poland in the light of EU policy. Her thesis also in-
cludes detailed recommendations for measures which would aim at creating
true access to employment for people with mental disabilities.
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STYMULACJA AKTYWNOŒCI PROZATRUDNIENIOWEJ
M£ODZIE¯Y NIEPE£NOSPRAWNEJ 

Praca w różnej postaci towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia.
Wraz z rozwojem psychospołecznym zmienia się jednak jej miejsce w ga-
laktyce potrzeb człowieka. Bez wątpienia dla młodego człowieka najważ-
niejszą formą aktywności jest nauka. Jednakże współczesna młodzież co-
raz bardziej zdaje sobie sprawę ze złożoności sytuacji na obecnym rynku
pracy i z trudności jakie wiążą się ze zdobyciem pracy. Niepokojącym zja-
wiskiem jest fakt, iż Polska ma najwyższy wskaźnik bezrobocia wśród mło-
dzieży krajów Unii Europejskiej (dane: EUROSTAT, lipiec 2005). Zatem
jednym z najważniejszych obszarów działania dzisiejszej szkoły jest sty-
mulowanie aktywności prozatrudnieniowej młodzieży, tak by w życiu doro-
słym potrafiła ona odnaleźć się i sprawnie funkcjonować na rynku pracy. 

Analiz dotycz¹cych ró¿nych obszarów dzia³añ edukacyjnych szkó³ specjalnych
jest wiele. Natomiast zbyt ma³o uwagi poœwiêca siê edukacji stymuluj¹cej pro-

zatrudnieniow¹ aktywnoœæ niepe³nosprawnej m³odzie¿y. Aktywnoœæ prozatrudnie-
niowa, jak ka¿da aktywnoœæ cz³owieka, determinowana jest ró¿norodnymi czynni-
kami. Najczêœciej w literaturze przedmiotu wymienia siê: czynniki osobowoœciowe,
œrodowiskowe oraz sytuacyjne. Zdecydowanie najbardziej istotne znaczenie ma
wzajemne powi¹zanie wymienionych czynników w p³aszczyznach œrodowiska ro-
dzinnego oraz szkolnego.

Z tematyk¹ edukacji prozatrudnieniowej szkó³ specjalnych, i nie tylko, zwi¹zanych
jest wiele pojêæ. Do najczêœciej spotykanych w literaturze nale¿¹: pojêcie orientacji za-
wodowej, preorientacji, selekcji zawodowej, poradnictwa, doradztwa zawodowego
oraz reorientacji zawodowej. Mo¿na powiedzieæ, i¿ wszystkie wymienione pojêcia
dotycz¹ procesu stymulacji zawodowej. Termin „stymulowanie“ w psychologii i pe-
dagogice oznacza: przyspieszenie rozwoju, wszelkie zewnêtrzne oddzia³ywania
oraz doskonalenie rozwoju przez stwarzanie sytuacji i zachêcanie jednostki do samo-
realizacji (Pilecka 1998, s. 11).

Praca w systemie wartoœci niepe³nosprawnej m³odzie¿y

Potrzeba pracy zajmuje poczesne miejsce w hierarchii potrzeb cz³owieka. Najogól-
niej mo¿na powiedzieæ, i¿ potrzeby s¹ predyktorem jakoœci naszych zachowañ. Jak
pisze A. Sowiñska (2002, s. 41) powstaj¹ na pod³o¿u zaburzenia równowagi miêdzy
organizmem a œrodowiskiem. Potrzebê pracy z pewnoœci¹ zaliczyæ mo¿na do po-
trzeb samorealizacji cz³owieka. Dysonans jaki powstaje na skutek braku pracy, wy-
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tycza psychospo³eczne funkcjonowanie jednostki. Im wiêkszy dysonans, tym wiêk-
sze negatywne konsekwencje, które zdaj¹ siê silniej przejawiaæ w ¿yciu bezrobotnych
osób niepe³nosprawnych. Uwa¿am, i¿ potrzeba realizacji zawodowej jest silniej ma-
nifestowana w przypadku osób niepe³nosprawnych. Dlatego te¿ praca odgrywa za-
sadnicz¹ rolê w procesie ich rehabilitacji. Zdaniem E. Kasprzak (1999, s. 128), praca
jest postrzegana przez osoby niepe³nosprawne jako pole realizacji w³asnych umiejêt-
noœci i mo¿liwoœci zawodowych oraz spo³ecznych. Jest miejscem, które umo¿liwia
lepsz¹ adaptacjê zarówno do zmienionych mo¿liwoœci fizycznych, jak i psychicz-
nych oraz zmieniaj¹cego siê rynku pracy.

W tym miejscu warto przypomnieæ, i¿ potrzeby, aspiracje czy wartoœci niepe³no-
sprawnej m³odzie¿y w niczym nie ró¿ni¹ siê od potrzeb osób pe³nosprawnych. Mo¿-
na jedynie powiedzieæ, ¿e istnieje pojêcie specyfiki ich zaspokajania, specyfiki wyni-
kaj¹cej z rodzaju i stopnia niepe³nosprawnoœci. Wskazuj¹ na to badania m.in.
K. Che³stowskiego (2003), J. Konarskiej (2002) oraz B. Szczupa³ (1999).

Na to, jakie miejsce zajmuje praca w systemie wartoœci m³odzie¿y w ogromnym
stopniu wp³ywa œrodowisko rodzinne, a zw³aszcza treœci przekazywane w progra-
mie ukrytym i to ju¿ od lat najm³odszych. Rodzic, nauczyciel, ka¿da znacz¹ca osoba
z krêgu œrodowiska dziecka jest noœnikiem takiego programu. Jak pokazuj¹ badania
opisane przez T. Lewowickiego (1987, s. 223), a przeprowadzone w latach 1978–1984,
wœród hierarchii celów ¿yciowych m³odzie¿y najwy¿sze miejsce zajmowa³y sprawy
rodzinne, a dopiero po nich cele zwi¹zane z edukacj¹ i prac¹ zawodow¹. Wspó³cze-
sne badania w zakresie aspiracji ujawniaj¹ chêæ zdobycia wykszta³cenia jako wa-
riantu ciekawej pracy, wysokich zarobków oraz kierowniczych stanowisk (Seul 1997,
s. 62–63). Tak wiêc mo¿na stwierdziæ, i¿ obecnie wykszta³cenie sta³o siê swoistym ka-
pita³em, coraz bardziej cenionym przez m³odzie¿ i osoby doros³e. Wiêkszoœæ m³o-
dych osób ma œwiadomoœæ, ¿e wykszta³cenie i kompetencje nie stanowi¹ gwaranto-
wanej przepustki do zatrudnienia. S¹ jedynie jednym z czynników poœrednio lub
bezpoœrednio u³atwiaj¹cych asymilacjê z rynkiem pracy.

Wychowanie do pracy jest tak¿e kategori¹ wychowania szkolnego. Tutaj zakreœla
siê nurt wspó³pracy szko³y z rodzicami. Zadania jakie staj¹ przed wspó³czesn¹ szko-
³a w zakresie profilaktyki bezrobocia niepe³nosprawnej m³odzie¿y, zwi¹zane s¹ miê-
dzy innymi z kwesti¹ wyboru zawodu. Przy wyborze zawodu znaczenie maj¹ takie
czynniki, jak zainteresowania, zdolnoœci, cechy osobowoœci, aspiracje, postawy, pra-
gnienia, sposób spêdzania wolnego czasu, wartoœci i normy, stan zdrowia, posiada-
na wiedza, posiadane umiejêtnoœci (Zieliñska 2001, s. 217–218). Wybór zawodu jest
procesem rozpoczynaj¹cym siê w dzieciñstwie, a koñcz¹cym w wieku dojrza³ym
(Œlusarz, Muszyñski 2001, s. 417). Fakt wyboru zawodu bywa czêsto, zw³aszcza dla
wielu m³odych niepe³nosprawnych osób, sytuacj¹ lêkotwórcz¹. Zaznaczyæ trzeba, i¿
nadmiernie podwy¿szony lêk wystêpuje u ponad po³owy uczniów szkó³ specjalnych
(za: Pilecka 1998, s. 33). Jak dowodz¹ badania (Czerniakowska 1986), w sytuacjach
lêkotwórczych czêsto uruchamianym mechanizmem jest afiliacja. W takim kontek-
œcie ogromnego znaczenia nabiera iloœæ i jakoœæ uzyskiwanego wsparcia, zw³aszcza
rodzinnego, przyjació³ b¹dŸ osób bliskich.

Oprócz czynników zwi¹zanych bezpoœrednio z jednostk¹, nie bez znaczenia pozo-
staje sam proces edukacji, zw³aszcza posiadane przez kadrê pedagogiczn¹ kompe-
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tencje. W literaturze podkreœla siê istotê wsparcia edukacyjnego w walce z bezrobo-
ciem. Du¿e znaczenie te¿ ma idea integracji systemu edukacyjnego z rynkiem pracy.
S³u¿yæ ona powinna (Stochmia³ek 2004, s. 129):

dostosowywaniu kierunków i programów kszta³cenia do bie¿¹cych i przysz³ych
potrzeb gospodarki,
rozwijaniu edukacji ustawicznej osób zagro¿onych bezrobociem i bezrobotnych,
ograniczeniu bezrobocia absolwentów szkó³,
tworzeniu systemu orientacji i poradnictwa zawodowego.
Poradnictwo zawodowe jest kluczowym aspektem edukacji prozatrudnieniowej.

Wielu teoretyków ju¿ od dawna podkreœla, ¿e poradnictwo zawodowe wci¹¿ nie zaj-
muje nale¿ytego miejsca w systemie edukacji (por. Rachalska 1994, s. 207). Ten obszar
dzia³ania wspó³czesnych szkó³ specjalnych zdaje siê byæ bardzo zaniedbany, skupio-
ny wy³¹cznie na s³ownym poradnictwie zawodowym. A to nie wystarczy. By zapew-
niæ optymalny proces poradnictwa zawodowego, nale¿y uwzglêdniaæ organizacjê
licznych spotkañ m³odzie¿y z pracownikami lokalnych urzêdów pracy, przygotowy-
waæ i realizowaæ program prozatrudnieniowy, dokonywaæ corocznych bilansów na
rynku pracy oraz przede wszystkim œledziæ losy absolwentów (Mosiek 1999, s. 87).

W literaturze opisywane s¹ ró¿ne modele poradnictwa zawodowego. Najpo-
pularniejszy jest model osobowoœciowy J.L. Hollanda. Za³o¿eniem tej teorii jest
istnienie szeœciu typów osobowoœciowych oraz odpowiadaj¹cych im szeœciu ty-
pów œrodowiska. I tak J.L. Holland wyró¿nia: orientacjê realistyczn¹, badawcz¹,
artystyczn¹, spo³eczn¹, przedsiêbiorcz¹ oraz konwencjonaln¹. Teoria Hollanda
zak³ada zidentyfikowanie kandydata do pracy i przyporz¹dkowanie jednemu
z szeœciu typów osobowoœci. Tak¿e okreœliæ nale¿y w³aœciwoœci œrodowiska ba-
danej pracy i przyporz¹dkowaæ je odpowiadaj¹cemu modelowi œrodowiska.
S³u¿¹ do tego opracowane testy oraz kwestionariusze (za: Nowacki 2001, s.
257–261). Wszystkie czynnoœci w procesie poradnictwa zawodowego maj¹ u³a-
twiæ m³odzie¿y podjêcie decyzji zawodowej, tak by zapewnia³a ona odpowie-
dnie wykszta³cenie oraz udany start zawodowy. Dzia³ania te wymagaj¹ przede
wszystkim zmian dotychczasowych orientacji pedagogicznych zarówno
w œwiadomoœci nauczycieli, jak i w³adz oœwiatowych. Nale¿y tak¿e szczególn¹
opiek¹ otoczyæ uczniów, których rodzice s¹ osobami bezrobotnymi. Na podsta-
wie teorii kulturowego ko³a reprodukcji Z. Kwieciñskiego (1995) mo¿na wysnuæ
wniosek, ¿e istnieje du¿e niebezpieczeñstwo, i¿ osoba wychowywana w rodzi-
nie, w której jest obecne chroniczne bezrobocie b¹dŸ doroœli posiadaj¹ niskie wy-
kszta³cenie, nie bêdzie potrafi³a wyjœæ poza podœwiadomie zakodowane spo-
³eczne krêgi oddzia³ywañ.

Edukacja niepe³nosprawnej m³odzie¿y a wymagania rynku pracy

Z Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku wynika, i¿
w Polsce mieszka oko³o 5,5 miliona osób niepe³nosprawnych, z tego 102.246 to oso-
by w wieku 15–19 lat, a wiêc takie, które niebawem zaczn¹ szukaæ zatrudnienia b¹dŸ
ju¿ siê o nie staraj¹ (www.stat.gov.pl).
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Na szczególn¹ uwagê zas³uguje praca szko³y w zakresie orientacji zawodowej
uczniów w kontekœcie mo¿liwoœci, jakie stwarza system edukacji. Najogólniej mo¿-
na powiedzieæ, i¿ celem wszelkich dzia³añ podejmowanych przez szko³y w zakresie
doradztwa zawodowego jest u³atwienie optymalnego dla jednostki wyboru zawodu
b¹dŸ kszta³cenia i to ju¿ od lat najm³odszych, z uwzglêdnieniem adekwatnego do
potrzeb jednostki procesu wsparcia w tym zakresie.

Odpowiedni system edukacji prozatrudnieniowej jest jednym z kluczowych ele-
mentów w profilaktyce i przezwyciê¿aniu zjawiska bezrobocia niepe³nosprawnej
m³odzie¿y.

Czy dzisiejsza szko³a spe³nia wymagania w zakresie przygotowania m³odzie¿y do
startu zawodowego? Zdecydowanie zbyt ma³o miejsca i uwagi poœwiêca siê tej te-
matyce na etapie szko³y podstawowej. Tylko w niektórych programach nauczania
mo¿na odnaleŸæ treœci dotycz¹ce miêdzy innymi zagadnieñ zatrudniania, pracy
b¹dŸ procesu autoprezentacji. Jednak¿e wiêkszoœæ z nich dotyczy edukacji m³odzie-
¿y na progach edukacyjnych.

Szczególnie zaniedbany w Polsce jest obszar kszta³cenia zawodowego dla osób
niepe³nosprawnych. Istnieje ograniczony pakiet zawodów mo¿liwych do zdobycia,
zw³aszcza przez niepe³nosprawn¹ intelektualnie m³odzie¿. Zaobserwowaæ mo¿na
w tym zakresie silne tendencje spadkowe. Warto tak¿e podkreœliæ, ¿e istniej¹ce kie-
runki kszta³cenia zawodowego niepe³nosprawnej m³odzie¿y nie odpowiadaj¹ zapo-
trzebowaniom rynku pracy. Jest to jeden z wielu czynników determinuj¹cych wyso-
k¹ stopê bezrobocia wœród absolwentów szkó³ zawodowych specjalnych.

Zdaniem niektórych autorów (Gajdzica, Gajdzica 2003), pozytywnym zjawiskiem
obecnych czasów jest wzrost ró¿nego rodzaju organizacji oraz placówek podejmuj¹-
cych pozalekcyjny trud opieki, rewalidacji i wychowania osób niepe³nosprawnych.
W tej p³aszczyŸnie integracji instytucjonalnej dostrzegana jest szansa realizacji pro-
gramów prozatrudnieniowych skierowanych do niepe³nosprawnej m³odzie¿y ju¿ na
etapie szko³y podstawowej.

Walka z bezrobociem winna byæ wspierana przez potê¿ny filar, jakim jest eduka-
cja. Kszta³towanie œwiadomoœci m³odych osób na etapie edukacji szkolnej jest ko-
niecznoœci¹ w obecnym systemie zmian spo³eczno-gospodarczych naszego kraju.

Praca jest swoist¹ form¹ rehabilitacji osób niepe³nosprawnych. Udzia³ niepe³no-
sprawnych w rynku pracy pozwala im na pe³ne uczestnictwo w ¿yciu spo³ecznym.
Przede wszystkim daje poczucie godnoœci oraz wysoki poziom niezale¿noœci w ¿y-
ciu doros³ym (Communication…, 2003). Z uwagi na wysoki wskaŸnik bezrobocia nie-
pe³nosprawnej m³odzie¿y w naszym kraju, w orbicie oddzia³ywañ stymuluj¹cych
aktywnoœæ prozatrudnieniow¹ powinny znaleŸæ siê wszystkie jednostki niepe³no-
sprawne. Wa¿na jest tak¿e wspó³praca szko³y z urzêdami pracy, zak³adami pracy
w nurcie tworzenia wspólnych programów ukierunkowanych na stymulacjê proza-
trudnieniow¹.

Wskazanie œrodowiska rodzinnego oraz szkolnego jako najistotniejszych
w profilaktyce bezrobocia niepe³nosprawnej m³odzie¿y jest znacznym upro-
szczeniem tematu. Nie sposób jednak wymieniæ wszystkich czynników, które
tak naprawdê s¹ kwesti¹ bardzo zindywidualizowanego procesu wzajemnie po-
wi¹zanych oddzia³ywañ.
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Summary

One of the key roles of educational institutions these days is to stimulate career pro-
activity in the young so as to help them find their place in the adult world and the
difficult labour market. The following article focuses on the significance of work for
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young disabled people, for whom the need for work is on a par with the need for
self-fulfilment, while its absence creates a dissonance which vastly impedes their psy-
cho-social activity. 

Assisting young people in their career choices is among the key tasks that contem-
porary schools face in their effort to prevent unemployment. Parents and the envi-
ronment play a crucial role in the career path which begins as early as childhood. Ho-
wever, to indicate that the school and the family are the ultimate determinants here
would be to hugely oversimplify the matter. And yet, to consider all the factors
which contribute to this highly individualized process of interrelated occurrences
and actions is an arduous task in itself.

RENATA BIERNAT
Oœrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w P³ocku

PERCEPCJA POSTAW RODZICIELSKICH PRZEZ M£ODZIE¯ 
UPOŒLEDZON¥ W STOPNIU LEKKIM I M£ODZIE¯ 
PE£NOSPRAWN¥ 

Percepcja (od łacińskiego percipere) znaczy spostrzeganie, uświado-
mioną reakcję narządu zmysłowego na bodźce zewnętrzne (Kopaliń-
ski 1989, s. 389). Z. Zaborowski (1976) uważa, że pojęcie percepcji
posiada szerszy zakres znaczeniowy aniżeli spostrzeganie. Zdaniem
autora, percepcja determinuje nie tylko interakcje społeczne, lecz leży
również u podstaw wielu procesów psychospołecznych. Percepcja
wpływa także na przygotowanie i wypełnianie określonych ról społecz-
nych oraz tworzenie się norm i zasad postępowania. Jest ona zdeter-
minowana uwarunkowaniami egzo- i endogennymi oraz sytuacjami,
które rzutują na kształt i sposób postrzegania przez jednostkę otocze-
nia (Sołtysiak 1993).

Rozpatruj¹c zagadnienie percepcji nale¿y zasygnalizowaæ kwestiê percepcji spo-
³ecznej. M. Konopczyñski i L. Pytka (1986) wyra¿aj¹ pogl¹d, ¿e spostrzeganie za-

chowañ ludzi oraz ich samych stanowi wy¿ej zorganizowan¹ formê spostrzegania
na poziomie semantyczno-operacyjnym. Skutkiem percepcji spo³ecznej jest wytwa-
rzanie siê u jednostki wyobra¿eñ i pogl¹dów o ludziach poprzez tworzenie pewnych
ca³oœci, przy zachowaniu jednak okreœlonej to¿samoœci, pomimo zachodz¹cych
zmian, czy to w obrazie sensorycznym, czy te¿ stanie jednostki (za: So³tysiak 1993).

Na sposób w jaki jeden cz³owiek postrzega drugiego, wp³ywaj¹ (Kwak 1983):
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1. Przedmiot postrzegania – rzeczywiste cechy i zachowania osoby bêd¹cej
przedmiotem percepcji;

2. Sytuacja, w której zachodzi postrzeganie; sk³adaj¹ siê na ni¹ wzajemny stosunek
miêdzy podmiotem i przedmiotem percepcji oraz warunki zewnêtrzne, w których
zachodzi proces percepcji;

3. Osoba postrzegaj¹ca – sta³e cechy osobowoœci i przejœciowe stany psychiczne wy-
stêpuj¹ce w toku procesu percepcji.
Na proces percepcji jednostki w istotny sposób wp³ywaj¹ reakcje miêdzyludzkie

i stosunki spo³eczne we wczesnym dzieciñstwie. Wa¿n¹ rolê w tym zakresie stano-
wi¹ uwarunkowania poszczególnych komponentów œrodowisk: rodzinnego, szkol-
nego, rówieœniczego oraz spo³ecznoœci lokalnej, w której jednostka egzystuje. Od ilo-
œci i jakoœci wp³ywów œrodowiska spo³ecznego uzale¿niony jest przebieg procesu so-
cjalizacji (So³tysiak 1993).

Zasadnicz¹ rolê w procesie socjalizacji dziecka odgrywa rodzina – jako naturalne
i podstawowe œrodowisko spo³eczne. Rodzina, poprzez zamierzone oddzia³ywanie
opiekuñczo-wychowawcze i niezamierzone wp³ywy zwi¹zane z wzajemnymi sto-
sunkami uczuciowymi oraz z zespo³em interakcji miêdzy cz³onkami, przyczynia siê
do fizycznego, psychicznego i spo³ecznego rozwoju dziecka (Ziemska 1975).

M³ody, dorastaj¹cy cz³owiek czerpie wci¹¿ ze swojej rodziny wzory zachowañ, sy-
stemy odniesieñ, konfiguracje wra¿liwoœci spo³ecznych (Ogryzko-Wiewiórowska
1999). W miarê rozwoju zwiêksza siê jego doœwiadczenie ¿yciowe i percepcja otocze-
nia staje siê bogatsza. Dochodzi do tego, ¿e wybór modeli rodzicielskich, postawa,
rola spo³eczna dziecka, zachowanie siê rodziców itp. s¹ percypowane przez dzieci
i staj¹ siê podstaw¹ do ustosunkowania emocjonalnego. Ponadto na spostrzeganie
interpersonalne w rodzinie rzutuje p³eæ dziecka i p³eæ rodzica (Rembowski 1986).

W percepcji dzieci ich interakcje uczuciowe z matkami przedstawiaj¹ siê znacznie
korzystniej ni¿ z ojcami (Rembowski 1972; Plopa 2005). Istotne jest uczestnictwo oj-
ca w procesie wychowania dzieci. Rola rodzicielska ojca polega na dostarczaniu
dziecku odpowiedniej sumy bodŸców aktywizuj¹cych jego rozwój w kierunku w³a-
œciwego przystosowania do ¿ycia w spo³eczeñstwie (Pospiszyl 1980).

Socjalizacyjne oddzia³ywanie rodziców na dziecko jest w du¿ej mierze uzale¿nio-
ne od manifestowanych wobec niego postaw. Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e posta-
wa rodzicielska oznacza intelektualne, emocjonalne i „dzia³aniowe“ odniesienie do
dziecka (Kuko³owicz, Magolan, Buliñska 1984).

J. Rembowski (1972) definiuje postawê rodzicielsk¹, jako ca³oœciow¹ formê usto-
sunkowania siê rodziców (osobno ojca, osobno matki) do dzieci, do zagadnieñ wy-
chowawczych itp., ukszta³towan¹ podczas pe³nienia funkcji rodzicielskich.

Od rodzaju postaw rodziców do dziecka uzale¿niony jest sukces poczynañ wycho-
wawczych. Postawy rodziców decyduj¹ o stylu wychowania, o doborze i skuteczno-
œci œrodków wychowawczych. Te same œrodki wychowawcze bêd¹ dawa³y inne re-
zultaty zale¿nie od emocjonalnych postaw rodziców, którzy bêd¹ je stosowali (Ziem-
ska 1975). O efektach wychowania nie decyduj¹ specjalne metody czy wyszukane
techniki wychowawcze, lecz w³aœnie charakter i formy stosunków miêdzy rodzica-
mi a dzieæmi (Sitarczyk 1988).

H. Malewska (1961) w badaniach nad wp³ywem czynników warunkuj¹cych wy-
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chowawcze funkcjonowanie rodziny podkreœla, ¿e „poziom spo³eczno-kulturalny
rodziców, ich umiejêtnoœci wychowawcze, wykszta³cenie, inne postawy spo³eczne
oraz stosunek do œwiata wartoœci, a wiêc zasady i pojêcia moralne, to zespó³ szcze-
gólnej wagi czynników determinuj¹cych stosunek rodziców do dzieci“ (za: Passini
1971, s. 176).

Utrwalone postawy rodziców sprzyjaj¹ wystêpowaniu u dziecka pewnych okre-
œlonych typów zachowañ. Wp³yw ten wystêpuje w zakresie rozwoju sprawnoœci
umys³owej, uczuciowoœci dziecka i aktywnoœci, uspo³ecznienia, dobrego lub z³ego
przystosowania w szkole oraz stosunku do osób doros³ych (Koœcielak 1995).

Problem zwi¹zku miêdzy postawami rodziców a osobowoœci¹ czy pewnymi ele-
mentami zachowania dziecka by³ ju¿ przedmiotem wielu badañ. Postawy by³y z re-
gu³y badane bezpoœrednio, to znaczy rodzice sami relacjonowali swój stosunek czy
reakcje wobec dziecka. Jednak, jak zwraca uwagê Burchinal (1958), jest mo¿liwe, ¿e
na osobowoœæ dziecka maj¹ wp³yw nie tyle postawy rodziców, o których oni sami
mówi¹, co postawy rodziców takie, jakimi s¹ one spostrzegane przez dziecko (za:
Ko³odziej 1974, s. 220). Dziecko w wypowiedziach o swoich rodzicach kieruje siê je-
dynie krytycznym odbiorem, nie zaœ ogólnospo³ecznymi wzorcami i normami za-
chowañ rodzicielskich (Kazanowski 2003). Informacje na temat postaw rodziciel-
skich przekazywane przez dziecko mog¹ byæ bardziej wiarygodne i dok³adniejsze
ni¿ oceny tych postaw pochodz¹ce od samych rodziców (Kowalski 1982). Subiek-
tywna perspektywa, w³asny sposób widzenia rzeczywistoœci maj¹ istotne znaczenie
dla regulacji zachowania osoby spostrzegaj¹cej. Teza dotycz¹ca subiektywnego
wp³ywu œrodowiska na rozwój psychiczny cz³owieka mówi o tym, ¿e nie same
obiektywne cechy sytuacji rodzinnej, ale sposób w jaki dziecko odbiera i interpretu-
je dan¹ sytuacjê, maj¹ wp³yw na dalszy rozwój jego osobowoœci (Jackowska 1980).

Zgodnie z koncepcj¹ spostrzegania interpersonalnego W.J. Livesleya i D.B. Brom-
leya, najwy¿szy poziom percepcji interpersonalnej wystêpuje u jednostki, której pro-
cesy poznawcze osi¹gn¹ poziom abstrakcyjnoœci – oko³o 13. roku ¿ycia, czyli miêdzy
11. a 15. rokiem ¿ycia, wed³ug teorii J. Piageta. W tym stadium spostrze¿enia jedno-
stki dotycz¹ce w³aœciwoœci otoczenia spo³ecznego, jak równie¿ ich abstrakcyjne prze-
twarzanie, daj¹ w efekcie pojêcie drugiego cz³owieka, jako wzglêdnie stabilnego
obiektu, mimo przejawianych ró¿nych, nierzadko sprzecznych, zachowañ. Mo¿liwo-
œci intelektualne i behawioralne jednostki koñcz¹cej naukê w gimnazjum umo¿liwia-
j¹, zgodnie z teori¹ spostrzegania spo³ecznego W.J. Livesleya i D.B. Bromleya, wiary-
godn¹ percepcjê postaw czy zachowañ swoich oraz innych ludzi, a jednoczeœnie uza-
sadniaj¹ wiekowo – rozwojowe kryterium doboru osób badanych (za: Woliñska
2000).

Wychowanie dziecka upoœledzonego jest problemem specyficznym i wymaga od
rodziców specjalnej pomocy w rozwi¹zywaniu go. Obserwuj¹c dzia³alnoœæ wycho-
wawcz¹ rodziców okazuje siê, ¿e natrafiaj¹ oni na trudnoœci w realizacji zadañ wy-
nikaj¹cych z ich obowi¹zków rodzicielskich (Borzyszkowska 1984). Rodzina dziecka
z nieprawid³owym rozwojem mo¿e odegraæ zasadnicz¹ rolê w jego usprawnianiu,
je¿eli postawa obydwojga rodziców jest odpowiednio korzystna dla sytuacji dziec-
ka. Wa¿na jest œwiadomoœæ rodziców, ¿e ich dziecko jest upoœledzone oraz wiedza
dotycz¹ca mo¿liwoœci jego rewalidacji (Sowa 1985).
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B. Zachara i M. Dobosiewicz (1987, s. 49) wskazuj¹, ¿e istotn¹ przyczyn¹ utru-
dniaj¹c¹, a czasem wrêcz uniemo¿liwiaj¹c¹ rozwój dziecka upoœledzonego jest
przejmowanie przez rodziców ca³kowitej kontroli nad jego œrodowiskiem roz-
wojowym. Dziecko, które w zakresie zaspokajania wszystkich potrzeb staje siê
ca³kowicie zale¿ne od otoczenia, rozwija siê w poczuciu bezradnoœci i traci po-
czucie w³asnej wartoœci.

W badaniach (Kostrzewski 1980) mo¿na wyró¿niæ okreœlone postawy rodzicielskie
wobec dziecka upoœledzonego umys³owo w zale¿noœci od p³ci rodzica, a tak¿e
wp³yw okreœlonego rodzaju postaw na naukê szkoln¹, zachowanie przystosowaw-
cze, uspo³ecznienie i osobowoœæ tych jednostek. Badania postaw rodziców wobec
dziecka upoœledzonego umys³owo prowadzone przez F. Wojciechowskiego (1990)
pozwoli³y ustaliæ, ¿e u rodziców tych wystêpuje przewaga postaw niepo¿¹danych
wychowawczo. 

Badanie nad percepcj¹ postaw rodzicielskich, przekazywane przez dzieci niepe³-
nosprawne intelektualnie, mo¿e byæ traktowane jako punkt wyjœcia do poszukiwa-
nia wzajemnych zale¿noœci miêdzy postawami rodzicielskimi a ró¿norodnymi prze-
jawami aktywnoœci dziecka. Badanie postaw rodziców wobec dzieci stanowi cenne
Ÿród³o w diagnozie œrodowiska rodzinnego. To w³aœnie charakter relacji miêdzy ro-
dzicami a dzieckiem jest istotnym czynnikiem kszta³tuj¹cej siê osobowoœci dziecka,
co ma niebagatelne znaczenie dla efektywnego procesu rehabilitacyjnego dziecka
upoœledzonego umys³owo.

Sposób interpretacji przez dzieci stosunku rodziców do siebie pe³ni istotn¹ rolê
w budowaniu poczucia bezpieczeñstwa i emocjonalnej pewnoœci. Oczywiste jest, ¿e
adekwatny odbiór uczuæ rodziców wystêpuje podczas otwartego ich wyra¿ania wo-
bec dzieci. Na emocjonalny kontakt z dzieæmi wp³ywa poziom satysfakcji rodziców
z realizacji ich marzeñ i oczekiwañ zwi¹zanych z wychowaniem. Nie dostarczaj¹ ich
dzieci z dysfunkcjami intelektualnymi. Mo¿e to wp³ywaæ na rozbie¿noœæ obrazu ro-
dzinnych wiêzi emocjonalnych percepcji dzieci i pozosta³ych cz³onków ich rodzin
(Kostañska 1994).

Problematyka badawcza

Celem przeprowadzonego badania by³o znalezienie odpowiedzi na pytanie: Czy
istnieje zwi¹zek miêdzy spostrzeganymi przez dzieci postawami rodziców a ich po-
ziomem umys³owym?

W oparciu o literaturê mo¿na by³o postawiæ nastêpuj¹ce hipotezy:
1. Postawy rodziców w percepcji dzieci upoœledzonych umys³owo w stopniu lekkim

ró¿ni¹ siê od postaw rodziców w percepcji dzieci o prawid³owym rozwoju inte-
lektualnym;

2. Percepcja postaw rodzicielskich koreluje z p³ci¹ badanej m³odzie¿y i jej rodziców;
3. Matki badanej m³odzie¿y w porównaniu z ojcami prezentuj¹ korzystniejsze dla

rozwoju dzieci postawy rodzicielskie.
Badaniami objêto 40 uczniów w wieku 16–18 lat. Po³owê badanych (10 dziewcz¹t

i 10 ch³opców) stanowi³a m³odzie¿ upoœledzona umys³owo w stopniu lekkim uczê-
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szczaj¹ca do Zasadniczej Szko³y Zawodowej Oœrodka Szkolno-Wychowawczego nr
2 w P³ocku. Grupê kontroln¹ stanowi³o: 10 uczennic Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr
6 w P³ocku i 10 uczniów Zespo³u Szkó³ Technicznych w P³ocku.

Badania przeprowadzono na lekcji podczas nieobecnoœci nauczyciela. Odczytano
g³oœno instrukcjê, podano przyk³ady dotycz¹ce mo¿liwych odpowiedzi oraz wyja-
œniono w¹tpliwoœci.

Do badania spostrzegania przez dzieci postaw rodzicielskich zastosowano Skalê
Postaw Rodzicielskich (SPR) Mieczys³awa Plopy. Autor, dokonuj¹c przegl¹du ró¿-
nych typologii prezentowanych w literaturze krajowej i zagranicznej wskazuje, ¿e
ró¿ne oddzia³ywania rodziców mo¿na sprowadziæ do kilku podstawowych wymia-
rów. S¹ to: Akceptacja, Odrzucenie, Autonomia, Nadmierne Ochranianie, Nadmier-
ne Wymaganie i Niekonsekwencja (Plopa 1987).

Listê pozycji charakteryzuj¹cych poszczególne skale zaczerpniêto z literatury
przedmiotu (g³ównie prac J. Rembowskiego) oraz skonstruowanego przez M.
Plopê narzêdzia (ok. 70% stwierdzeñ). Ka¿da ze skal by³a opisywana przez od-
powiedni¹ liczbê stwierdzeñ ujmuj¹cych zachowanie rodziców wobec dorasta-
j¹cej m³odzie¿y.

Przewidziano piêæ rodzajów odpowiedzi: prawdziwe (P), raczej prawdziwe
(RP), trudno mi zdecydowaæ (?), raczej nieprawdziwe (RN) i nieprawdziwe (N),
za które otrzymuje siê odpowiedni¹ liczbê punktów: 5, 4, 3, 2, 1. Poniewa¿
w obrêbie ka¿dej skali zawarto 15 stwierdzeñ, wyniki surowe ka¿dej ze skal
mieszcz¹ siê w granicach 15–75 punktów. Skala stenowa sk³ada siê z 10 ró¿nych
jednostek. Steny 1–2 œwiadcz¹ o bardzo niskich wynikach, steny 3–4 o niskich
wynikach, steny 5–6 o przeciêtnych wynikach, steny 7–8 o wysokich wynikach,
a steny 9–10 œwiadcz¹ o bardzo wysokich wynikach. Wyniki wyra¿one w ste-
nach interpretuje siê jako stopieñ nasilenia danej postawy w kierunku po¿¹da-
nym b¹dŸ niepo¿¹danym z punktu widzenia teorii psychologicznej. Ju¿ w we-
rsji eksperymentalnej autor zrezygnowa³ z wyodrêbnienia skali „odrzucenie“,
zak³adaj¹c, ¿e niskie wyniki w skali „akceptacji“ bêd¹ wskaŸnikiem tej¿e posta-
wy rodzica. Autor kwestionariusza szczegó³owo charakteryzuje ka¿d¹ z piêciu
skal. W artykule przedstawiono ich skrócony opis:
Skala I: Postawa Akceptacji-Odrzucenia
Akceptacja

Rodzic akceptuje dziecko takim, jakim ono jest. Stwarza klimat sprzyjaj¹cy swo-
bodnej wymianie myœli, pogl¹dów, uczuæ. Stosunki z dzieckiem uk³adaj¹ siê na p³a-
szczyŸnie partnerskiej, obustronnego zaufania.
Odrzucenie

Dziecko nie odczuwa przyjemnoœci, ciep³a, satysfakcji w obcowaniu z rodzicem.
Odbiera go jako osobê ch³odn¹, niedostrzegaj¹c¹ jego problemów, potrzeb. Próby
emocjonalnego zbli¿enia s¹ traktowane z du¿ym dystansem, wrêcz negatywnie. Ro-
dzic traktuje dziecko instrumentalnie, nie dostrzega jego podmiotowoœci.
Skala II: Postawa Nadmiernie Wymagaj¹ca

Rodzic traktuje dziecko bezwzglêdnie, zgodnie ze sztywno przyjêtym przez siebie
modelem wychowania. Uwa¿a siê za autorytet we wszystkich sprawach dziecka, nie
rozumie rodz¹cych siê nowych potrzeb dziecka, a w szczególnoœci potrzeby autono-
mii, samodzielnoœci, wspó³decydowania o swoich sprawach. Rodzic ostro egzekwu-
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je wykonywanie swoich poleceñ, nakazów, zakazów, nie toleruje krytyki czy sprze-
ciwu. Akceptuje tylko te poczynania dziecka, które s¹ zgodne z jego pogl¹dami,
oczekiwaniami.
Skala III: Postawa Autonomii

Rodzic traktuje dziecko jako osobê prawie doros³¹. Zachowanie rodzica jest ela-
styczne, dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka. Rozumie on siln¹ potrzebê
„prywatnoœci“, posiadania ró¿nych, w³asnych tajemnic. Wyra¿a aprobatê dla prób
samodzielnego rozwi¹zywania problemów przez dziecko, w miarê oczekiwañ dziec-
ka s³u¿y ¿yczliwie rad¹, pomoc¹, partnersk¹ dyskusj¹.
Skala IV: Postawa Niekonsekwentna

Stosunek rodzica do dziecka jest zmienny, zale¿y od chwilowego nastroju, samo-
poczucia, innych spraw osobistych, niekoniecznie zwi¹zanych z ¿yciem rodzinnym.
„Wewnêtrzny“ stan jest ³atwo przenoszony na relacje interpersonalne w rodzinie,
a tym samym stosunek do dziecka. Brak stabilnoœci w postêpowaniu rodzica powo-
duje dystansowanie siê emocjonalne dziecka od rodzica, ukrywanie w³asnych pro-
blemów, trudnoœci w zwierzaniu siê ze swoich spraw.
Skala V: Postawa Nadmiernie Ochraniaj¹ca

Rodzic nadmiernie troszczy siê o dziecko. Traktuje je jako osobê wymagaj¹c¹ sta-
³ej troski i opieki. Przejawy autonomii w postêpowaniu dziecka s¹ odbierane z lê-
kiem, niepokojem. Rodzic nie uœwiadamia sobie, ¿e to w³aœnie jego przesadne anga-
¿owanie siê we wszystkie sprawy dziecka jest najczêstszym Ÿród³em konfliktów, od-
suwania siê emocjonalnego od niego, rodzenia siê buntu.

Analiza wyników badañ

Zaprezentowane wyniki badañ w³asnych nad percepcj¹ postaw rodzicielskich ma-
tek i ojców przez m³odzie¿ lekko upoœledzon¹ umys³owo – grupa eksperymentalna
– (E) i pe³nosprawna intelektualnie grupa kontrolna (K), dotycz¹ analizy porównaw-
czej dokonanej w zakresie:

postaw obojga rodziców z grupy eksperymentalnej (E) i kontrolnej (K);
postaw matek i postaw ojców;
wskazañ dokonanych przez dziewczêta i ch³opców.
Uwzglêdniaj¹c czynnik sprawnoœci intelektualnych badanych zbiorowoœci

uczniów brano pod uwagê wskazania, w których matki i ojcowie prezentowali taki
sam poziom nasilenia (wysoki, przeciêtny lub niski) okreœlonej postawy. Dziêki te-
mu mo¿na dokonaæ porównania jednorodnych postaw rodzicielskich reprezentowa-
nych przez rodziców z grupy (E) i (K).

Bior¹c pod uwagê czynnik p³ci rodziców, zwrócono uwagê na odmienne nasilenie
postaw percypowanych u matek i ojców. Skupiaj¹c siê nad p³ci¹ badanej m³odzie¿y,
dokonano analizy porównawczej wyborów wskazanych przez dziewczêta i ch³op-
ców.

Wyraziste zró¿nicowanie percepcji intensywnoœci postaw wychowawczych
swych rodziców przez objête badaniem zbiorowoœci uczniów obrazuj¹ dane za-
warte w tabeli 1.
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Stwierdza siê istnienie zale¿noœci miêdzy poziomem sprawnoœci intelektualnych
m³odzie¿y a percepcj¹ postaw rodzicielskich w skalach: Postawa Nadmiernie Ochra-
niaj¹ca, Postawa Nadmiernie Wymagaj¹ca i Postawa Autonomii. W pozosta³ych ska-
lach rodzice osi¹gnêli podobne nasilenie postaw wychowawczych spostrzeganych
przez dzieci obu grup. Najwiêksz¹ ró¿nicê odnotowano w Skali: Postawa Nadmier-
nie Ochraniaj¹ca. Znacznie gorsze (wy¿sze) wyniki osi¹gnêli rodzice dzieci upoœle-
dzonych umys³owo: a¿ po³owa badanych uczniów spostrzega równoczeœnie oboje
rodziców jako nadmiernie troszcz¹cych siê o nich. Podobnie ocenia oboje rodziców
25% m³odzie¿y pe³nosprawnej.

Znaczenie p³ci dziecka rysuje siê wyraŸnie jedynie w grupie dzieci niepe³nospraw-
nych intelektualnie: ch³opcy (60%) czêœciej ni¿ dziewczêta (40%) percypuj¹ rodziców
jako nadmiernie ochraniaj¹cych.

Ciekawie przedstawia siê zale¿noœæ miêdzy p³ci¹ rodziców a spostrzeganiem ich
jako przesadnie anga¿uj¹cych siê we wszystkie sprawy dziecka. Otó¿ ojcowie w obu
grupach czêœciej przejawiaj¹ omawian¹ postawê wobec córek, a matki wobec synów.

Analizuj¹c wyniki uzyskane w badaniu postawy po¿¹danej w Skali Nadmiernie
Ochraniaj¹cej stwierdza siê, ¿e nie ma ró¿nic iloœciowych miêdzy badanymi popula-
cjami w zakresie percypowania omawianej postawy u obojga rodziców równocze-
œnie. Dostrzega siê, choæ nie jaskraw¹ zale¿noœæ, miêdzy p³ci¹ uczniów a przejawia-
niem wobec nich postawy w³aœciwej w omawianej skali. ¯aden z badanych ch³op-
ców i jedynie 10% dziewcz¹t w normie i 10% dziewcz¹t upoœledzonych umys³owo
oceni³o rodziców jako chroni¹cych swe dzieci w sposób po¿¹dany. Interesuj¹co jawi
siê równie¿ wp³yw p³ci rodziców na percypowanie wspomnianej postawy. Matki
czêœciej przejawiaj¹ w³aœciw¹ postawê wobec córek, a ojcowie wobec ch³opców.

Znacz¹co tak¿e ró¿nicuje badane populacje Skala: Postawa Nadmiernie Wymaga-
j¹ca. Lepszymi rezultatami ciesz¹ siê, jak poprzednio, rodzice dzieci z grupy (K) –
15% wskazañ, przy 30% wskazañ dokonanych przez dzieci z grupy (E).

Istotna okaza³a siê p³eæ rodziców i dzieci. Bezwzglêdne traktowanie dziecka, ostre
egzekwowanie wykonywania swoich poleceñ, nakazów, zakazów badana m³odzie¿
przypisa³a czêœciej matkom ni¿ ojcom. Zale¿noœci te dostrze¿ono w stosunkach: mat-
ki – dziewczêta upoœledzone umys³owo, matki – ch³opcy upoœledzeni umys³owo,
matki – ch³opcy w normie intelektualnej. Czynnik p³ci dziecka okaza³ siê istotny je-
dynie dla grupy (K) – czêœciej synowie percypuj¹ rodziców jako nadmiernie wyma-
gaj¹cych.

Niskie wskaŸniki w Skali: Nadmierne Wymagania, œwiadcz¹ce o postawie wycho-
wawczo prawid³owej, nie ró¿nicuj¹ znacznie rodziców obu grup, gdy bierze siê pod
uwagê sumê wskazañ takiego samego nasilenia postawy przez oboje rodziców rów-
noczeœnie. Zaznacza siê natomiast wp³yw p³ci badanej m³odzie¿y. W grupie dzieci
upoœledzonych umys³owo uprzywilejowani okazali siê ch³opcy, wobec których ro-
dzice czêœciej przejawiaj¹ postawê po¿¹dan¹ wychowawczo. Natomiast w grupie
dzieci pe³nosprawnych rysuje siê odwrotna zale¿noœæ: dziewczêta czêœciej ni¿ ch³op-
cy spotykaj¹ siê z oddzia³ywaniem postawy w³aœciwej. Z kolei p³eæ rodziców okaza-
³a siê znacz¹ca jedynie dla wskazañ dokonanych przez m³odzie¿ z grupy (K) – mat-
ki uzyska³y lepsze rezultaty ni¿ ojcowie.

Równie¿ w Skali: Autonomia rodzice m³odzie¿y upoœledzonej umys³owo osi¹gnê-
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li s³absze wyniki ni¿ rodzice m³odzie¿y pe³nosprawnej. I tak jedynie 20% badanych
z upoœledzeniem umys³owym i 35% badanych z grupy (K) percypuje rodziców jako
opiekunów traktuj¹cych potrzeby niezale¿noœci swych dzieci w sposób wysoce po-
¿¹dany.

Nale¿y tak¿e odnotowaæ, ¿e ojcowie czêœciej ni¿ matki przejawiaj¹ zachowania do-
stosowane do potrzeb rozwojowych dziecka. Jedynie w przypadku wskazañ doko-
nanych przez dziewczêta pe³nosprawne p³eæ rodzica okaza³a siê nieistotna przy spo-
strzeganiu postawy autonomii. Widoczny jest ponadto wp³yw p³ci badanej m³odzie-
¿y. Ch³opcy z obu grup czêœciej ni¿ dziewczêta wskazywali autonomiê w postawach
rodziców.

Ponadto zarejestrowano, ¿e w grupie dzieci niepe³nosprawnych matki czêœciej wy-
kazuj¹ autonomiê wobec synów (40%) ni¿ córek (10%).

Z kolei postawê autonomii przejawian¹ przez ojców ró¿nicuje znacz¹co czynnik
p³ci jedynie w grupie dzieci pe³nosprawnych na korzyœæ ch³opców – 60%, w przy-
padku dziewcz¹t – 40%.

Powy¿ej zaprezentowano wyniki, które doœæ wyraŸnie ró¿nicowa³y postawy oboj-
ga rodziców równoczeœnie wobec dzieci upoœledzonych umys³owo w stopniu lek-
kim i dzieci pe³nosprawnych.

Analizuj¹c wyniki uzyskane w kolejnych skalach, stwierdza siê widoczn¹ zgod-
noœæ wyborów dokonywanych przez m³odzie¿ z grupy (E) i (K). Tak wiêc czynnik
sprawnoœci intelektualnych badanych zbiorowoœci uczniów nie bêdzie wykazywa³
zwi¹zku z percepcj¹ pozosta³ych postaw rodzicielskich, aczkolwiek odnotowuje siê
wp³yw p³ci badanych i ich rodziców.

Wyniki zebrane w Skali: Postawa Akceptacji-Odrzucenia wyró¿ni³y ojców, jako na-
wi¹zuj¹cych czêœciej ni¿ matki bliski, uczuciowy kontakt z dzieckiem. Nie stwierdzo-
no zale¿noœci miêdzy postaw¹ ojców a poziomem sprawnoœci umys³owych dzieci
czy ich p³ci¹: 60% dziewcz¹t upoœledzonych umys³owo, 60% ch³opców upoœledzo-
nych umys³owo, 60% ch³opców w normie intelektualnej i 50% dziewcz¹t w normie
intelektualnej spostrzega akceptuj¹cego i partnerskiego ojca.

Czynnik p³ci dziecka okaza³ siê istotny jedynie w przypadku matek z grupy (E),
które czêœciej akceptuj¹ ch³opców (50%) ni¿ dziewczêta (30%).

Na odrzucenie w postawie rodziców wp³ywa p³eæ dziecka jedynie w grupie m³o-
dzie¿y upoœledzonej umys³owo: 20% dziewcz¹t i 0% ch³opców. Stwierdza siê zna-
czenie p³ci rodzica dla percypowania tej postawy przez badanych uczniów. W przy-
padku grupy (E) matki czêœciej odrzucaj¹ córki, a ojcowie synów. W grupie (K) mat-
ki czêœciej ni¿ ojcowie odrzucaj¹ dzieci obojga p³ci.

Ostatnia ze Skal: Postawa Niekonsekwentna tak¿e ró¿ni relacje miêdzy rodzicami
a dzieæmi w ich percepcji. Bardzo jaskrawo uwidacznia siê wp³yw p³ci dziecka.
Ch³opcy czêœciej ni¿ dziewczêta (50% ch³opców upoœledzonych umys³owo i 50%
ch³opców w normie, przy 10% dziewcz¹t w normie i 0% dziewcz¹t upoœledzonych)
dostrzegaj¹ tê nieprawid³owoœæ w postawie rodziców. Nie odnotowano znacz¹cego
wp³ywu p³ci rodzica na postawê niekonsekwencji.

Natomiast postawê po¿¹dan¹ wychowawczo w tej skali percypuj¹ dziewczêta
w normie intelektualnej – 30%, przy 0% ch³opców w normie intelektualnej, 10%
dziewcz¹t i 10% ch³opców z grupy (E).
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Ojcowie czêœciej ni¿ matki przejawiaj¹ postawê po¿¹dan¹ wobec dzieci – dotyczy
to m³odzie¿y obojga p³ci z grupy (E) i ch³opców z grupy (K).

Przeprowadzona analiza wydaje siê potwierdzaæ zasadnoœæ formu³owania hipotez
postawionych w artykule, g³osz¹cych, ¿e istnieje wspó³zale¿noœæ miêdzy percepcj¹
postaw rodzicielskich dokonan¹ przez badane grupy m³odzie¿y a jej poziomem
funkcjonowania intelektualnego oraz p³ci¹. Porównanie danych wskazuje, ¿e istnie-
je ponadto ró¿nica w czêstoœci przejawiania poszczególnych zachowañ przez matki
i ojców w interakcjach ze swoimi dzieæmi.

Wykazano, ¿e istnieje zwi¹zek miêdzy spostrzeganiem przez badan¹ m³odzie¿ po-
staw rodzicielskich jednorodnych a jej poziomem funkcjonowania intelektualnego
w zakresie skal: Postawa Nadmiernie Ochraniaj¹ca, Postawa Nadmiernie Wymaga-
j¹ca i Postawa Autonomii. Skale te ró¿nicuj¹ badane populacje na niekorzyœæ rodzi-
ców m³odzie¿y niepe³nosprawnej intelektualnie. Mo¿na pokusiæ siê o zaryzykowa-
nie tezy, ¿e rodziców dzieci upoœledzonych umys³owo cechuje ambiwalencja po-
staw: z jednej strony nadmiernie chroni¹, z drugiej – nadmiernie wymagaj¹. Znajdu-
je to potwierdzenie w literaturze. Polski badacz tego problemu J. Kostrzewski (1980)
wykaza³, ¿e rodzice dzieci upoœledzonych umys³owo w stopniu lekkim istotnie czê-
œciej (ni¿ w przypadku normy) ujawniaj¹ postawy ambiwalentne. Ponadto stwier-
dzono, ¿e rodzice dzieci niepe³nosprawnych intelektualnie czêœciej od rodziców
dzieci pe³nosprawnych ograniczaj¹ swobodê dziecka i ingeruj¹ w jego ¿ycie (Ko-
strzewski 1980).

Rysuje siê tak¿e zale¿noœæ miêdzy percepcj¹ postaw rodzicielskich jednorodnych
a p³ci¹ badanej m³odzie¿y. Ch³opcy czêœciej ni¿ dziewczêta odczuwaj¹ nadmiern¹
ochronê, nadmierne wymagania i niekonsekwencjê. Równoczeœnie spostrzegaj¹ wy-
sok¹ intensywnoœæ przejawianej wobec nich postawy autonomii, s¹ tak¿e rzadziej
odrzucani. Badane populacje nie ró¿nicuje percepcja postawy akceptuj¹cej, jeœli braæ
za zmienn¹ p³eæ badanej m³odzie¿y.

Ró¿nice wyst¹pi³y tak¿e po uwzglêdnieniu p³ci rodziców. Stwierdza siê, ¿e ojco-
wie reprezentuj¹ zdecydowanie wy¿szy poziom prawid³owych kontaktów z dzieæ-
mi ni¿ matki. Tak wiêc niezasadna okaza³a siê hipoteza zak³adaj¹ca, ¿e matki prze-
jawiaj¹ korzystniejsze dla rozwoju dziecka postawy rodzicielskie. Z przegl¹du litera-
tury wiadomo, ¿e w percepcji dzieci ich interakcje uczuciowe z matkami przedsta-
wiaj¹ siê znacznie korzystniej ni¿ z ojcami. Byæ mo¿e wyjaœnienia wy¿szoœci postaw
ojcowskich nad macierzyñskimi nale¿y szukaæ w aktywizacji zawodowej kobiet, co
zmienia sytuacjê wewn¹trzrodzinn¹ i powoduje wzrastaj¹ce zainteresowanie ojców
sprawami wychowawczymi (Plopa 2005).

Matki percypowane s¹ przez synów jako nadmiernie ochraniaj¹ce oraz jako bar-
dziej odrzucaj¹ce i wymagaj¹ce w stosunku do dzieci obojga p³ci. Odmienne rezul-
taty odnoœnie nadmiernego wymagania zaprezentowa³ J. Kirenko (2001), który wy-
kaza³, ¿e ojcowie czêœciej ni¿ matki przejawiaj¹ tê postawê. Z kolei W. Kowalski
(1982) dowodzi, ¿e postawê odrzucania czêœciej ujawniaj¹ ojcowie. Badania w³asne
wykaza³y, ¿e u ojców czêœciej ni¿ u matek p³eæ dziecka okaza³a siê nieistotna. Podob-
n¹ konkluzjê z badañ przedstawi³ J. Kostrzewski (1980) wykazuj¹c, ¿e na postawy
ojców dzieci z upoœledzeniem umys³owym nie ma istotnego wp³ywu p³eæ dziecka.

Analizuj¹c postawy ojcowskie trzeba zauwa¿yæ, i¿ czêœciej ni¿ matki ujawniaj¹ ak-
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ceptacjê i autonomiê w stosunku do dzieci. Jest to wynik odmienny od rezultatów
badañ niektórych badaczy. Wed³ug W. Kowalskiego (1982), matki s¹ czêœciej akcep-
tuj¹ce ni¿ ojcowie, A. Jaroszewska (1978) wskaza³a na matkê jako rzadziej ingeruj¹-
c¹ w sprawy dziecka. Ojcowie, w badaniach w³asnych, nadmiernie chroni¹ córki.
Równie¿ J. Kostrzewski (1980) wskazuje, ¿e ojcowie czêœciej ujawniaj¹ obawê
o skrzywdzenie córki. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e gdy jedno z rodziców przejawia po-
stawy niekorzystne, ich skutki mo¿e z³agodziæ przeciwstawna postawa drugiego
z nich (Sowa, Wojciechowski 1983).

Porównuj¹c wyniki uzyskane przez matki z grupy (E) i grupy (K) zauwa¿a siê, i¿
te pierwsze reprezentuj¹ zdecydowanie ni¿szy poziom prawid³owych kontaktów
z dzieckiem. Dominuj¹cymi postawami matek wobec m³odzie¿y z lekk¹ niepe³no-
sprawnoœci¹ umys³ow¹ s¹ nadmierne ochranianie i nadmierne wymagania. Rów-
nie¿ F. Wojciechowski (1990) stwierdzi³ czêœciej przejawian¹ przez matki dzieci upo-
œledzonych umys³owo nadmiern¹ koncentracjê uczuciow¹. Matki z grupy (K) cechu-
je wy¿szy poziom ujawniania autonomii i gorsze (wy¿sze) rezultaty jedynie w zakre-
sie postawy niekonsekwentnej. Nie odnotowano ró¿nic pomiêdzy matkami obu
grup, dotycz¹cych postawy akceptuj¹co-odrzucaj¹cej.

Warto zwróciæ uwagê na ró¿nicê w preferowaniu p³ci. Matki z grupy (E) czêœciej
odrzucaj¹ dziewczêta, a wobec ch³opców s¹: bardziej niekonsekwentne, ochraniaj¹-
ce, akceptuj¹ce i autonomiczne. Odmienn¹ konkluzjê z badañ przedstawi³ J. Ko-
strzewski (1980) twierdz¹c, ¿e matki czêœciej d¹¿¹ do surowego wychowania w sto-
sunku do ch³opców. Tylko postawa nadmiernie wymagaj¹ca nie ró¿nicuje wyników.

Matki z grupy (K) okaza³y siê nadmiernie ochraniaj¹ce, wymagaj¹ce i niekonse-
kwentne wobec synów. Nie stwierdza siê preferencji p³ci dziecka w postawie akcep-
tuj¹co-odrzucaj¹cej i autonomii.

Dominuj¹c¹ postaw¹ ojców z grupy (E) jest nadmierna ochrona. Ponadto czêœciej
ni¿ ojcowie z grupy (K) przejawiaj¹ autonomiê i kieruj¹ nadmierne wymagania. Na-
tomiast ojcowie dzieci pe³nosprawnych uzyskali lepsze rezultaty w zakresie ochro-
ny prawid³owej.

Stwierdza siê preferencjê p³ci dziecka u ojców obu grup jedynie w zakresie posta-
wy niekonsekwencji na niekorzyœæ synów i dodatkowo u ojców z grupy (K) w za-
kresie autonomii wobec ch³opców.

Zestawiaj¹c wyniki uzyskane przez córki obu grup odnotowano, ¿e te z niepe³no-
sprawnoœci¹ umys³ow¹ czêœciej s¹ nadmiernie ochraniane (g³ównie przez ojców)
oraz kieruje siê w ich stronê nadmierne wymagania. Córki w normie intelektualnej
ciesz¹ siê lepszymi rezultatami tak¿e w zakresie autonomii. Pozosta³e skale nie ró¿-
ni¹ znacz¹co obu grup córek.

Porównuj¹c rezultaty otrzymane przez synów obu grup zarejestrowano czêstsze
przejawy akceptacji i nadmiernej ochrony u ch³opców z grupy (E). Natomiast syno-
wie pe³nosprawni s¹ czêœciej odrzucani. Pozosta³e skale nie ró¿ni¹ znacz¹co obu
zbiorowoœci synów.

Generalizuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e postawy rodziców, z punktu widzenia ich
dzieci, nie przedstawiaj¹ siê imponuj¹co. M³odzi nie czuj¹ siê dostatecznie akcepto-
wani przez oboje rodziców. A.S. Neill (1991) twierdzi, ¿e akceptacja jest niezbêdna
zarówno dzieciom zdrowym, jak i dzieciom z trudnoœciami. Ka¿demu dziecku po-
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maga poczucie, ¿e rodzice s¹ po jego stronie.
Badane zbiorowoœci uczniów za rzadko spotykaj¹ siê z przejawami autonomii. Ba-

dania W. Ptaszyñskiej (1962) równie¿ akcentuj¹ nadmiern¹ kontrolê rodziców. Au-
torka podkreœla jednak, ¿e m³odzie¿ po 17. roku ¿ycia ocenia bardziej pozytywnie
swoje stosunki z rodzicami (za: Kwak 1983).

M³odzie¿ obu grup czêsto odczuwa nadmiern¹ ochronê i wymagania ze strony
swych rodziców. Postawa nadmiernie chroni¹ca mo¿e powodowaæ opóŸnienie doj-
rza³oœci emocjonalno-spo³ecznej, zale¿noœæ dziecka, ustêpliwoœæ lub te¿ poczucie
wiêkszej wartoœci, zuchwalstwo, nastawienia egoistyczne, awanturniczoœæ. Nato-
miast postawa nadmiernie wymagaj¹ca sprzyja kszta³towaniu siê u dziecka takich
cech, jak: „brak wiary we w³asne si³y, niepewnoœæ, lêkliwoœæ, obsesja, przewra¿liwie-
nie, uleg³oœæ, pobudliwoœæ, brak zdolnoœci koncentracji“ (Ziemska 1975, s. 47).

Badane populacje m³odzie¿y (zw³aszcza ch³opcy) nierzadko maj¹ do czynienia
z postaw¹ niekonsekwentn¹ rodziców. J.M. Woliñska (2000) zauwa¿a, i¿ brak konse-
kwencji w postêpowaniu wychowawczym rodziców os³abia wiêŸ uczuciow¹ z m³o-
dymi.

Rodzice nie dostosowuj¹ swoich zachowañ do zmian zachodz¹cych w dzieciach.
Niew³aœciwe postawy rodziców wobec dorastaj¹cych przejawiaj¹ siê g³ównie
w zbytniej surowoœci i zawy¿onych wymaganiach albo w nadopiekuñczoœci po³¹-
czonej z brakiem krytycyzmu i realistycznej oceny mo¿liwoœci dziecka (Prokosz
2000).

Przedstawione wyniki odnosz¹ siê do ma³ej próby badawczej i nie mo¿na ich ge-
neralizowaæ, choæ mog¹ stanowiæ przes³ankê do dalszych badañ.

Jak podkreœla J. Kostrzewski (1984), znaj¹c rolê postaw rodzicielskich oraz ich
wp³yw na funkcjonowanie dziecka, warto podj¹æ trud kszta³towania u rodziców
w³aœciwych postaw wychowawczych.

Istnieje potrzeba stworzenia przychylnej atmosfery nie tylko wokó³ dziecka upo-
œledzonego umys³owo, ale równie¿ wokó³ jego rodziny. Konieczne jest przekazywa-
nie rodzicom informacji na temat psychiki dziecka upoœledzonego i jego potrzeb, co
z pewnoœci¹ polepszy³oby jego sytuacjê w rodzinie i poprawi³o jakoœæ funkcjonowa-
nia psychospo³ecznego.

J. Kirenko (2001) zauwa¿a, ¿e im wiêksze wsparcie spo³eczne udziela siê matkom
z dzieckiem niepe³nosprawnym, tym mniejszy dystans przejawiaj¹ one w stosunku
do niego. Natomiast wiêkszemu zapotrzebowaniu na wsparcie spo³eczne u ojców to-
warzyszy kierowanie dzieckiem i podporz¹dkowanie go sobie. Nale¿y wiêc w spo-
sób racjonalny oddzia³ywaæ na œrodowisko rodzinne w celu ukszta³towania u oboj-
ga rodziców postaw wyra¿aj¹cych akceptacjê dziecka upoœledzonego umys³owo
(Giryñski 1986).

Wa¿n¹ rolê winno spe³niaæ doradztwo pedagogiczne, w tym g³ównie pomoc
w rozwi¹zywaniu problemów wychowawczych i umiejêtnoœæ przekszta³cania nie-
po¿¹danych postaw rodzicielskich. Od tego bowiem, jak dziecko odbiera i ocenia
swoj¹ pozycjê w rodzinie, zale¿y jego zaadaptowanie siê w szerszym œrodowisku
spo³ecznym (Borzyszkowski, Szulc 1999).

Skuteczna jest terapia rodzinna, zw³aszcza gdy oddzia³ywania maj¹ charakter pro-
filaktyczny (Kostañska 1994).
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Na zakoñczenie warto przytoczyæ wypowiedŸ M. Koœcielskiej (1998, s. 16): „Szko-
³y musz¹ byæ sojusznikiem rodziców dzieci niepe³nosprawnych; œrodowiskiem przy-
jaznym dzieciom, ale tak¿e otaczaj¹cym w specjalny sposób opiek¹ ich rodziców. Ro-
dzice musz¹ mieæ w nauczycielach partnerów pomagaj¹cych im w wychowaniu
dzieci, a nie sêdziów oskar¿aj¹cych za nie pope³nione winy. Je¿eli nawet nauczycie-
le widz¹ ewidentne b³êdy i zaniedbania rodziców, nie jest ich rol¹ s¹dziæ, ale poma-
gaæ, wskazywaæ drogê w³aœciwej pracy wychowawczej z dzieckiem. Poczucie bez-
pieczeñstwa rodziców w relacjach ze szko³¹ jest podstawowym warunkiem norma-
lizacji ich ¿ycia i ³agodzenia napiêæ w rodzinie“.
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Summary

The following article focuses on issues related to parental attitudes and their im-
pact on young people. In his research conducted in two communities of vocational
students, i.e. mentally disabled students with light retardation and healthy students,
Mieczys³aw Plopa used the so-called „Scale of Parental Attitudes“(„Skala Postaw Ro-
dzicielskich“). The results were compared and followed up by an empirical analysis.
The aim of the latter was to show the relation between parental attitudes, the gender
of both parents and children and the level of intellectual ability. 

The huge impact that parental attitudes have on the development of their chil-
dren's personalities shows that it is appropriate to provide guidance which might
help parents of disabled children apply those attitudes which are desirable from a di-
dactic point of view.
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MO¯LIWOŒCI WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII
INFORMACYJNYCH W SZKOLE DLA DZIECI
NIEPE£NOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W STOPNIU
UMIARKOWANYM I ZNACZNYM

Podstawa programowa wyznaczaj¹ca g³ówne kierunki kszta³cenia dzieci i m³o-
dzie¿y niepe³nosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
przewiduje edukacjê i terapiê rozwijaj¹c¹ mo¿liwoœci uczniów m.in. w zakresie:

porozumiewania siê z otoczeniem w sposób dostêpny dla ucznia (werbalnie lub
pozawerbalnie),
uczestniczenia w ró¿nych formach ¿ycia spo³ecznego na równi z innymi cz³on-
kami danej zbiorowoœci,
rozwijania umiejêtnoœci niezbêdnych do samodzielnego i niezale¿nego funkcjo-
nowania ucznia w ¿yciu codziennym na miarê jego indywidualnych mo¿liwoœci,
samodzielnego korzystania z urz¹dzeñ socjalnych i technicznych powszechne-
go u¿ytku,
przygotowania uczniów do aktywnego spêdzania wolnego czasu.
Osi¹ganie tych celów jest mo¿liwe dziêki æwiczeniom w nadawaniu i odbiera-

niu informacji, rozwijaniu percepcji (wzrokowej, s³uchowej), æwiczeniom spraw-
noœci manualnej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, kon-
centracji uwagi. Nale¿y równie¿ stwarzaæ uczniom warunki do zdobywania
umiejêtnoœci technicznych i wykorzystywania ich w ró¿nych sytuacjach ¿ycio-
wych (Podstawa programowa).

Ramowe plany nauczania dla ww. uczniów okreœlaj¹ przedmioty nauczania
i liczbê godzin na ich realizacjê. Nie ma wœród nich wydzielonego przedmiotu in-
formatyka czy technologia informacyjna. Wynika z tego, ¿e metodami komputerowy-
mi mo¿na wspieraæ ró¿ne zajêcia edukacyjno-terapeutyczne w zale¿noœci od po-
trzeb i mo¿liwoœci uczniów. Wskazane jest, aby komputer by³ ³atwo dostêpny
i korzystanie z niego by³o naturalnym uzupe³nieniem procesu kszta³cenia na za-
sadzie kolejnego œrodka dydaktycznego. Mo¿na wówczas dostosowaæ d³ugoœæ
i czêstotliwoœæ korzystania z komputera do czasu koncentracji uwagi i mêczliwo-
œci uczniów.

W zwi¹zku z tym w Zespole Szkó³ Nr 26 w Toruniu (w sk³ad której wchodzi
szko³a podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne i szko³a specjalna przysposa-
biaj¹ca do pracy) wiêkszoœæ sal dydaktycznych wyposa¿onych jest w komputery,
a nauczyciele zostali przygotowani do prowadzenia zajêæ z wykorzystaniem go-
towego oprogramowania.
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Warunkiem pracy z uczniami niepe³nosprawnymi intelektualnie jest posiadanie
kwalifikacji w zakresie oligofrenopedagogiki. Uzna³yœmy jednak, ¿e jest to niewy-
starczaj¹ce, aby profesjonalnie dostosowywaæ metody komputerowe do pracy
z uczniami. Chc¹c pog³êbiæ nasz¹ wiedzê i umiejêtnoœci, ukoñczy³yœmy studia po-
dyplomowe w zakresie technologii informacyjnej. Pozwala to nam od ponad piê-
ciu lat wzbogacaæ prowadzone przez nas zajêcia i przybli¿aæ uczniom nowe tech-
nologie.

Ze wzglêdu na to, ¿e nasi uczniowie maj¹ bardzo zró¿nicowane potrzeby
i mo¿liwoœci praca z nimi oparta jest o indywidualne programy edukacji i tera-
pii. Nie jest mo¿liwe korzystanie przez z nich z typowych œrodków dydaktycz-
nych, takich jak podrêczniki, æwiczenia, atlasy czy zbiory zadañ. Oferta goto-
wych œrodków dydaktycznych skierowana bezpoœrednio do uczniów jest bar-
dzo skromna. Praca z dzieæmi niepe³nosprawnymi intelektualnie w stopniu
umiarkowanym i znacznym wymaga od nauczyciela twórczej postawy i pe³ne-
go zaanga¿owania w samodzielne przygotowywanie niezbêdnych mu œrod-
ków dydaktycznych.

Prowadz¹c zajêcia edukacyjno-terapeutyczne wspierane metodami komputero-
wymi, nauczyciel powinien dokonywaæ bardzo przemyœlanych wyborów, co do
istniej¹cego oprogramowania, jak i tworzyæ aplikacje, które bêd¹ w efektywny
sposób podnosiæ kompetencje ucznia w zakresie technologii informacyjnej. Naj-
w³aœciwszym punktem wyjœcia jest, oczywiœcie, osoba jego u¿ytkownika – uczeñ.
Nale¿y wzi¹æ pod uwagê:
– na jakim poziomie intelektualnym funkcjonuje uczeñ,
– w jakim jest wieku,
– jakie ma dodatkowe trudnoœci (niepe³nosprawnoœci sprzê¿one, nadpobudli-

woœæ, deficyty uwagi itd.),
– czy program odpowiada zainteresowaniom ucznia,
– czy program wykorzystuje polisensoryczne techniki kszta³cenia (czy dŸwiêk

wzmacnia obraz i odwrotnie),
– na ile program jest ³atwy w obs³udze i w jakiej perspektywie czasowej uczeñ jest

w stanie siê nim pos³ugiwaæ,
– czy program pozwala na dostosowanie czasu i tempa jego scenariusza do mo¿-

liwoœci danego ucznia,
– czy uczeñ w miarê postêpów bêdzie nagradzany za swój wysi³ek.

Z naszych doœwiadczeñ wynika, ¿e praca z dzieckiem niepe³nosprawnym inte-
lektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym powinna zacz¹æ siê na poziomie
æwiczeñ:
– kszta³towania poczucia sprawstwa (np. bardzo prosty, a jednoczeœnie atrakcyj-

ny program „Abrakadabra“, w którym jakiekolwiek dzia³anie dziecka powodu-
je pojawianie siê kolejnego elementu obrazka na ekranie),

– w klikaniu mysz¹ (dobrze jest oznaczyæ na kolorowo lewy przycisk myszy, aby
dziecko nabiera³o nawyku naciskania na niego),

– na przesuwaniu mysz¹ i obserwowaniu poruszaj¹cego siê kursora na ekranie
(ze zwolnionym oraz wciœniêtym lewym klawiszem),

– w klikaniu w obiekt i oczekiwaniu, co siê wydarzy (podstawy poznawania ma-

MO¯LIWOŒCI WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W SZKOLE DLA DZIECI...
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teria³u o charakterze hipertekstowym),
– w przeci¹ganiu i upuszczaniu obiektów.

Najwiêksz¹ trudnoœæ stanowi dobranie takiego oprogramowania, w którym bê-
dzie równowaga pomiêdzy stopniem trudnoœci obs³ugi programu a tematyk¹ do-
stosowan¹ do wieku i zainteresowañ ucznia. Oprogramowanie przeznaczone dla
dzieci w wieku przedszkolnym jest czêsto dla naszych uczniów zbyt infantylne.
Mo¿na jednak znaleŸæ programy, które odpowiadaj¹ ich potrzebom naszych
uczniów. Przyk³adem mo¿e byæ niedrogi program „Socrates 101“ (wydany przez
Techland). Jest on bardzo czytelny, prosty w obs³udze, o atrakcyjnej dla dziecka
grafice i udŸwiêkowieniu.

Problemy pojawiaj¹ siê, gdy wraz z coraz powa¿niejsz¹ tematyk¹ podnosi siê
stopieñ trudnoœci obs³ugi programu. Gotowe oprogramowanie przeznaczone dla
dzieci starszych wymaga bowiem:
– dobrze rozwiniêtej percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo–ruchowej

(ma³e elementy na ekranie, w które nale¿y precyzyjnie trafiaæ kursorem),
– myœlenia abstrakcyjnego,
– umiejêtnoœci czytania (nawet je¿eli nasz uczeñ potrafi czytaæ, to spotyka siê

z bardzo ró¿n¹ czcionk¹ i udziwnieniami, które maj¹ za zadanie uatrakcyjniæ
program, a w przypadku naszego ucznia utrudniaj¹ mu odbiór informacji),

– sporej wiedzy o otaczaj¹cym œwiecie, która jest baz¹ do zdobywania nowych in-
formacji.
Dobrze ilustruj¹cym te problemy przyk³adem jest proste zadanie odnalezienia

informacji o ¿abie w ciekawym programie „Encyklopedia przyrody“. Wymaga
ono klikniêcia w niedu¿¹ szufladkê z napisem „P³azy“, a wiêc: wiedzy, ¿e ¿aba
nale¿y do p³azów, odnalezienia szufladki z odpowiednim napisem, najechania
kursorem w odpowiednie miejsce i klikniêcia w ten niedu¿y obiekt.

Poniewa¿ uwa¿amy, ¿e program ten jest cennym Ÿród³em informacji i warto
wykorzystywaæ tego typu oprogramowanie, proponujemy opracowanie w³a-
snych systemów u³atwiaj¹cych poruszanie siê po nim.

Jednym z pomys³ów jest przygotowanie prezentacji w programie np. Power Po-
int, z³o¿onej ze zrzutów ekranowych z dorysowanymi strza³kami, przedstawiaj¹-
cych kolejne kroki, które trzeba wykonaæ, aby dotrzeæ do interesuj¹cych dziecko
informacji.

Rys. 1. Kolejne kroki docierania do informacji (Ÿród³o: opracowanie na podstawie „Ency-
klopedii przyrody“)

Innym sposobem jest stworzenie ci¹gu obrazków u³atwiaj¹cych dotarcie do
konkretnego zadania w programie multimedialnym na przyk³adzie programu
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„Moje pierwsze ABC“ (uczniowie otrzymuj¹ tylko pasek oznaczony grub¹ li-
ni¹).

Maj¹c na uwadze konkretnych uczniów, z którymi pracuje siê na co dzieñ
(ich zainteresowania, potrzeby, mo¿liwoœci, dodatkowe ograniczenia), do-
brze jest przygotowywaæ materia³y multimedialne specjalnie dla nich. Kie-
dy zawieraj¹ one elementy wczeœniej ju¿ przez nich poznane czy stworzo-
ne (fotografie, prace plastyczne czy wypowiedzi uczniów lub nauczycieli
w formie plików dŸwiêkowych), staj¹ siê im bli¿sze, a przez to znacznie
podnosi siê motywacja do pracy z nimi.

Wykorzystujemy przygotowane przez nas aplikacje, takie jak:
– prezentacje multimedialne na dany temat (np. „Warzywa i owoce“, „Je-

stem Polakiem, mieszkam w Polsce“, „Czêœci cia³a“, prezentacja o naszej
szkole);

– autoprezentacje przedstawiaj¹ce uczniów i przez nich wspó³tworzone:

– proste æwiczenia do wykonania w edytorach (graficznym, tekstowym).

MO¯LIWOŒCI WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W SZKOLE DLA DZIECI...
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1. Przyk³adowa pomoc dydaktyczna do wykonania w programie Paint

2. Przyk³adowe pomoce dydaktyczne do wykonania w programie „Zostañ ma-
³ym Picasso“

Ze wzglêdu na to, ¿e wykonywanie tego typu œrodków dydaktycznych jest czaso-
ch³onne i pracoch³onne, zaprosi³yœmy do wspó³pracy studentów IV roku pedagogiki
(specjalnoœæ: metody komputerowe) Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu.
W ramach swoich zajêæ przygotowywali oni prezentacje multimedialne na zapropono-
wane przez nas tematy. Jednoczeœnie uwzglêdniali zasady dostosowania takich mate-
ria³ów do potrzeb uczniów niepe³nosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Nie nale¿y zapominaæ, ¿e Ÿród³em, z którego mo¿na tak¿e korzystaæ, jest Internet
(polecamy stronê WWW z du¿¹ liczb¹ programów dla dzieci – w tym typu freeware
http://www.kidsdomain.com/down). Wi¹¿e siê to jednak ze ¿mudnymi poszukiwa-
niami oprogramowania spe³niaj¹cego nasze, wczeœniej wymienione, kryteria.

HANNA FUERST, DOROTA MAZUREK-OSMAÑSKA

za pomoc¹ stempli ustawianie
aut na ulicy wg podanego wzoru

rysowanie linii prowadz¹-
cych auto po drodze tak, aby

dotrzeæ do domu
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Wykorzystanie aparatu cyfrowego

Nowe technologie to nie tylko komputer, ale i inne urz¹dzenia z nim wspó³pracu-
j¹ce. Szczególnie przydatny, daj¹cy wiele mo¿liwoœci, a przede wszystkim przyjazny
dla uczniów, jest fotograficzny aparat cyfrowy. Wykonywanie za jego pomoc¹ foto-
grafii ma szereg zalet bardzo istotnych z punktu widzenia potrzeb i mo¿liwoœci
uczniów niepe³nosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym:
– krótki czas pomiêdzy fotografowaniem a uzyskaniem efektu (podgl¹d na wyœwie-

tlaczu, mo¿liwoœæ szybkiego wydrukowania zdjêcia, przegl¹danie zdjêæ na ekranie
komputera),

– bezstresowe korzystanie z aparatu (mo¿liwoœæ wykonywania du¿ej liczby ujêæ bez
ogl¹dania siê na koszty eksploatacyjne, a tym samym obni¿anie negatywnych emo-
cji i stresu zwi¹zanego z lêkiem przed pope³nieniem b³êdu),

– bie¿¹ce korygowanie sposobu kadrowania zdjêcia podczas fotografowania.
Dziêki cyfrowemu zapisowi po przeniesieniu zdjêæ do komputera mo¿na two-

rzyæ atrakcyjne pomoce dydaktyczne (elementy do w³¹czenia do prezentacji
multimedialnej, odpowiednio przygotowane portrety uczniów, materia³ do za-
jêæ z wykorzystaniem edytorów graficznych itp.). Aparat cyfrowy pozwala tak-
¿e na ³atwe i tanie tworzenie archiwum rejestruj¹cego najwa¿niejsze wydarze-
nia w szkole. Mo¿na równie¿ przygotowaæ w ten sposób dyplomy, materia³y do
gazetki szkolnej czy szkolnej witryny WWW.

Dzia³ania podejmowane na rzecz promocji szko³y

Odpowiadaj¹c na wspó³czesne potrzeby promowania szko³y w œrodowisku (w sze-
rokim znaczeniu), opracowa³yœmy obszern¹ stronê WWW (http://szkola26torun.we-
bpark.pl/) naszej szko³y. Zawiera ona najistotniejsze informacje dotycz¹ce bazy dy-
daktycznej i oferty edukacyjnej. Mo¿na tu tak¿e znaleŸæ tekst realizowanej przez nas
innowacji pedagogicznej, list Dyrektora Zespo³u Szkó³ Nr 26 w Toruniu do rodziców,
misjê szko³y, a tak¿e informacje o dzia³aj¹cych w szkole punktach konsultacyjnych dla
rodziców i nauczycieli. Dla zainteresowanych technologi¹ informacyjn¹ przygotowa-
³yœmy podstronê zawieraj¹c¹ opis prowadzonych przez nas zajêæ edukacyjno-tera-
peutycznych wspieranych metodami komputerowymi oraz przyk³adowe scenariusze
zajêæ i plany pracy ko³a komputerowego.

Nauczyciele wychowawcy ze œwietlicy szkolnej (mgr M. Zawali i mgr M. Walczak-
Zieliñska) opracowali stronê WWW dotycz¹c¹ prowadzonej przez nich pracy opie-
kuñczo-wychowawczej (http://www.swietlica.ret.pl/). W bardzo atrakcyjny sposób
przybli¿aj¹ rodzaje tych zajêæ, bogato ilustruj¹c materia³ fotografiami. Mo¿na na nich
zobaczyæ wytwory plastyczne uczniów, powsta³e podczas zajêæ œwietlicowych, a tak-
¿e dzieci w trakcie ich wykonywania. Bardzo cenne s¹ zamieszczone scenariusze za-
jêæ, w tym tak¿e zajêæ o charakterze zabawy w teatr. Bogate zbiory materia³ów z po-
przednich lat zamieszczone s¹ w archiwum.

Przygotowa³yœmy równie¿ materia³y promocyjne przeznaczone do bezpoœrednie-
go wrêczania osobom zainteresowanym nasz¹ szko³¹ i sponsorom. Prezentacja mul-
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timedialna o Zespole Szkó³ Nr 26 w Toruniu przedstawia nasz¹ szko³ê w sposób ³a-
twy i przyjemny dla odbiorcy – jako barwny, ilustrowany muzyk¹ i filmem obraz.
Opracowanie jej w postaci p³yty CD z plikiem o ostatecznym rozszerzeniu .exe, po-
zwala na odtwarzanie jej praktycznie na ka¿dym komputerze. Prezentacja zawiera in-
formacje o bazie lokalowej szko³y, przygotowywanych przez uczniów przedstawie-
niach, galeriach plastycznych, wycieczkach i tygodniach tematycznych. Mo¿na tu
równie¿ znaleŸæ dzia³ z bardzo prostymi æwiczeniami dla naszych uczniów, odpowie-
dnich do pocz¹tkowych zajêæ przy komputerze.

Przyk³adowe zrzuty ekranowe z prezentacji o szkole

Przyk³adowe æwiczenia dla uczniów zawarte w prezentacji

W roku szkolnym 2003/2004 nasza szko³a obchodzi³a dziesiêciolecie dzia³alnoœci. Z tej
okazji przygotowa³yœmy automatyczn¹ prezentacjê multimedialn¹ przeznaczon¹ do ua-
trakcyjnienia g³ównych obchodów tego œwiêta. Zosta³a ona tak skonstruowana, aby
w sposób ciekawy pokazywa³a ró¿norodnoœæ zajêæ prowadzonych w naszej szkole.

1. jedno z najpro-
stszych æwiczeñ

polegaj¹ce na
klikniêciu w je-

den, du¿y obiekt

2. uczeñ, s³ysz¹c
odg³osy zwie-
rz¹t, ma za zada-
nie klikn¹æ
w odpowiednie
z nich

3. uczeñ ma za
zadanie klikn¹æ

w jab³ko 
o okreœlonym

kolorze (wstêp
do nastêpnego

zadania)

4. zadanie pole-
gaj¹ce na rozpo-
znaniu i wyborze
obrazka przed-
stawiaj¹cego logo
naszej szko³y 
(w lewym dol-
nym rogu)
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Inne mo¿liwoœci wykorzystania komputerów w szkole specjalnej

Jak ju¿ wczeœniej pisa³yœmy, w naszej szkole jest wielu nauczycieli przygotowanych
do korzystania z technologii informacyjnej zarówno do pracy dydaktycznej, jak
i opracowywania niezbêdnych materia³ów multimedialnych. Chcemy, aby posiada-
nie tego typu umiejêtnoœci sta³o siê standardem.

Poniewa¿ wielu naszych uczniów ma trudnoœci w komunikowaniu siê w sposób
werbalny, a wœród nich jest spora grupa uczniów niemówi¹cych, zakupiliœmy progra-
my Boardmaker i Speaking Dynamically Pro. Umo¿liwiaj¹ one alternatywne porozu-
miewanie siê, a tak¿e kszta³cenie i rozwijanie procesów myœlowych (szerszy opis za-
stosowania programów w artykule K. Piaseckiej Szko³a Specjalna 5/2005).

Ze wzglêdu na wystêpowanie u naszych uczniów niepe³nosprawnoœci sprzê¿o-
nych, staramy siê dostosowaæ nasz¹ pracê do ich potrzeb. Z uczniami s³abo s³ysz¹cy-
mi czy g³uchymi i niepe³nosprawnymi intelektualnie w stopniu g³êbszym pracuje
surdologopeda, wspieraj¹c siê takim oprogramowaniem, jak: „Ocena wymowy dziec-
ka“, „Onomatopeje – badanie, stymulacja i terapia prozodii mowy“. Natomiast nau-
czyciel prowadz¹cy zajêcia z uczniem niewidomym i niepe³nosprawnym intelektual-
nie w stopniu g³êbszym wprowadzi³ klawiaturê Intellikeys oraz syntezator mowy
Syntalk. Tego typu oprogramowanie pozwala na takie zaprojektowanie klawiatury
dotykowej, ¿e uczeñ naciskaj¹c na specjalne klawisze nadaje informacje, które s¹ na-
stêpnie „czytane“ przez syntezator mowy. Mo¿e to byæ równie¿ punktem wyjœcia do
nagrania informacji na komunikator przenoœny, co daje uczniowi szansê na przeka-
zanie informacji w dowolnym otoczeniu.

Wykorzystujemy równie¿ mo¿liwoœci edytorów dŸwiêkowych. Szczególnie jest to
przydatne w przygotowywaniu podk³adów dŸwiêkowych do przedstawieñ teatral-
nych (w szkole istniej¹ trzy teatry: „Zapa³ka“ – dla uczniów z g³êbok¹ niepe³nospraw-
noœci¹ intelektualn¹, „Miêdzy Wierszami“ – dla uczniów objêtych indywidualnymi
formami kszta³cenia oraz „My“ – dla uczniów gimnazjum).

Tak o zastosowaniu w pracy edytorów dŸwiêkowych mówi opiekun ko³a teatralne-
go „Zapa³ka“ – mgr Katarzyna Baszura:

„Program komputerowy umo¿liwia wybieranie fragmentów plików dŸwiêko-
wych, wstawianie nowych, dublowanie lub wycinanie wybranych fragmentów mu-
zycznych, nak³adanie jednej linii melodycznej na drug¹, ³¹czenie poszczególnych pli-
ków w ca³e utwory. Edycja plików dŸwiêkowych pozwala na wprowadzanie zmian,
takich jak: wyciszanie, normalizacja (nadanie ró¿nym plikom dŸwiêkowym takiego
samego widma g³oœnoœci), zmiana poziomu g³oœnoœci oraz zmienne zwiêkszanie lub
zmniejszanie g³oœnoœci.

Dziêki tym mo¿liwoœciom œcie¿ka dŸwiêkowa nie narzuca, ale jest podporz¹dko-
wana rytmowi spektaklu. Wykorzystanie oprogramowania do edycji i nagrywania
plików dŸwiêkowych w znacznej mierze podnosi poziom estetyczny przedstawieñ.
Nie tylko u³atwia mi zbudowaæ nastrój spektaklu, stworzyæ pewn¹ iluzjê, ale pozwa-
la tak¿e unikn¹æ niepo¿¹danych efektów technicznych, takich jak momenty ciszy lub
wrêcz ha³as zwi¹zany ze zmian¹ p³yty CD lub kasety magnetofonowej, gwa³towne
ciêcia muzyki, d³u¿yzny – zbêdne dzia³ania na scenie w celu wype³nienia czasu trwa-
nia utworu.
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Stosowanie technologii komputerowej wp³ywa nie tylko na jakoœæ spektakli, ale
tak¿e u³atwia dostosowanie oprawy muzycznej do mo¿liwoœci rozwojowych
uczniów. Wykonanie wyznaczonego dzia³ania teatralnego z uwagi na umiejêtnoœci
czy sprawnoœæ fizyczn¹ ucznia wymaga okreœlonego czasu. Wybrany zatem do tego
dzia³ania fragment muzyczny musi byæ do tego czasu dostosowany, czyli odpowie-
dnio wyd³u¿ony lub skrócony“.

O docenieniu wysi³ków osób tworz¹cych m.in. podk³ady muzyczno-s³owne do
przedstawieñ teatralnych niech œwiadczy nagroda Kapitu³y Ruchu „Piêkniejsza Polska“
pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaœniewskiego –
dyplom za tworzenie piêkna, którym mo¿emy siê szczyciæ dla mgr Bernadety Binnebe-
sel oraz wypowiedŸ pani Józefy Hennelowej, dziennikarki i polityka, felietonistki Tygo-
dnika Powszechnego, dotycz¹ca teatru „Miêdzy Wierszami“ (prowadzonego przez p.
Binnebesel) zamieszczona w Tygodniku Powszechnym Nr 11/2004.

Jesteœmy szko³¹ nowoczesn¹ i tak¹ chcemy pozostaæ. Zale¿y nam, abyœmy pod¹¿a-
li za ka¿d¹ now¹ form¹ technologiczn¹, która da naszym uczniom mo¿liwoœci jak naj-
pe³niejszego rozwoju i poczucia, ¿e oni te¿ mog¹ korzystaæ z dobrodziejstw nowych
technologii. Niepe³nosprawnoœæ, która ich dotknê³a, mo¿e i powinna byæ przezwyciê-
¿ana na miarê ich mo¿liwoœci. Staramy siê daæ im tak¹ szansê.

Bibliografia
„Encyklopedia przyrody“ – wydane przez Optimus Pascal Multimedia.
„Moje pierwsze ABC“ Optimus Nexus.
Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego dla uczniów z upoœledzeniem umys³owym

w stopniu umiarkowanym i znacznym w szko³ach podstawowych, gimnazjach i oddzia³ach
przysposabiaj¹cych do pracy w zasadniczych szko³ach zawodowych.

KAROLINA PRZYBYLSKA

KAROLINA PRZYBYLSKA

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I INTERNET W KOMUNIKACJI
OSÓB Z USZKODZONYM NARZ¥DEM S£UCHU

Celem wyró¿nionej na II Ogólnopolskim Konkursie „Otwarte Drzwi“ 2004 w kate-
gorii Nowoczesne Technologie pracy magisterskiej jest porównanie nies³ysz¹cego i s³y-
sz¹cego internauty oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania: czy, a jeœli tak to w jakim
stopniu i pod jakim wzglêdem nies³ysz¹cy u¿ytkownik sieci ró¿ni siê od swojego s³y-
sz¹cego kolegi. Czy rzeczywiœcie w Internecie fakt uszkodzenia s³uchu przestaje mieæ
znaczenie?

Wiele badañ psychologicznych i pedagogicznych dotyczy problemów zwi¹zanych
z rozwojem i wychowaniem dzieci z wad¹ s³uchu oraz wp³ywu tego schorzenia na
funkcjonowanie jednostki w spo³eczeñstwie s³ysz¹cym. Wiedza na temat wad s³uchu
jest ca³y czas niewielka. Spowodowane jest to czêsto problemami w komunikowaniu
siê pomiêdzy nies³ysz¹cymi a s³ysz¹cymi. Na szczêœcie dziêki nowoczesnym techno-
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logiom (miêdzy innymi aparatom s³uchowym, implantom œlimakowym i pniowym),
wczesnemu diagnozowaniu g³uchoty i wczesnemu rozpoczêciu rehabilitacji, coraz
wiêcej osób nawet z g³êbokim ubytkiem s³uchu opanowuje mowê dŸwiêkow¹ w stop-
niu zrozumia³ym dla s³ysz¹cego rozmówcy. Internet natomiast u³atwia komunikacjê
nawet nies³ysz¹cym, którzy maj¹ trudnoœci z mow¹ werbaln¹ oraz z jêzykiem pisa-
nym. Spowodowane jest to tym, i¿ podczas rozmowy za pomoc¹ internetowego ko-
munikatora lub na tak zwanym internetowym „czacie“ rozmowa toczy siê na ¿ywo,
a z powodu szybkiego tempa pisania u¿ywa siê wielu skrótów, emotikonów i wiado-
moœci obrazkowych, natomiast b³êdy gramatyczne i ortograficzne zda¿aj¹ siê ka¿de-
mu i nikt na to nie zwraca uwagi. Najwa¿niejsze jest przecie¿ to, by zostaæ zrozumia-
nym przez rozmówcê. W Internecie fakt uszkodzenia s³uchu przestaje mieæ znaczenie.

W niniejszym opracowniu podjêto próbê przybli¿enia nowego spojrzenia na Inter-
net, który nie jest tylko zabawk¹ czy ogromn¹ encyklopedi¹ zawieraj¹ca wiedzê na
ka¿dy temat. Pomaga te¿ nies³ysz¹cym w codziennym ¿yciu, stanowi¹c nieocenion¹
pomoc, np. przy za³atwianiu ró¿nego rodzaju urzêdowych spraw (nies³ysz¹cy nie mu-
si dziêki temu korzystaæ z us³ug t³umacza jêzyka migowego). Sieæ pomaga zintegro-
waæ dwa œwiaty: s³ysz¹cych i nies³ysz¹cych, stworzyæ miêdzy nimi silniejsz¹ wiêŸ
wzajemnego zrozumienia. 

Podmiot badañ stanowi³a grupa 33 osób z uszkodzonym s³uchem korzystaj¹cych
z Internetu: 17 kobiet i 16 mê¿czyzn oraz tak samo liczna grupa kontrolna osób s³ysz¹-
cych. Badania zosta³y przeprowadzone w £odzi indywidualnie i grupowo, bezpoœre-
dnio oraz za pomoc¹ Internetu w okresie od kwietnia 2003 r. do kwietnia 2004 r.

Do badañ wykorzystano nastêpuj¹ce narzêdzia badawcze:
Inwentarz Zainteresowañ A. Frydrychowicz, J. Jaworskiej, A. Matuszewskiej, T. Wo-
ynarowskiej,
Skalê LOC (skala poczucia umiejscowienia kontroli) M. Derkowskiej-Miszewskiej
i R. Koœcielaka, 
Skalê Samooceny „SA-85“ R. Koœcielaka,
Ankietê w³asnego autorstwa dotycz¹c¹ wykorzystania Internetu i telefonu komórko-
wego przez osoby z wad¹ s³uchu.
W nakreœleniu obrazu nies³ysz¹cego internauty bardzo pomocna okaza³a siê ankie-

ta w³asnego autorstwa. Narzêdzie to zosta³o skonstruowane w celu poznania badanej
grupy i zebrania danych na temat wykorzystania Internetu i telefonu komórkowego
przez osoby z uszkodzonym s³uchem korzystaj¹ce z Sieci. Wspomniana ankieta sk³a-
da siê z 31 pytañ, dotycz¹cych: danych personalnych, wieku, wykonywanego zawo-
du/kierunku studiów/rodzaju szko³y, czasu, od jakiego dana osoba ma dostêp do In-
ternetu, miesiêcznego kosztu korzystania z Internetu, nazwy sieci telefonii komórko-
wej, z której korzysta, specjalnych ofert proponowanych osobom z uszkodzonym s³u-
chem, miesiêcznego wykorzystania telefonu komórkowego, wielkoœci ubytku s³uchu
w decybelach, wieku, w jakim nast¹pi³o uszkodzenie s³uchu, p³ci, faktu bycia osob¹
pracuj¹c¹/ucz¹ca siê, nowoczesnych technologii u³atwiaj¹cych komunikacjê, celu ko-
rzystania z Internetu, najczêœciej odwiedzanych portali, miejsca korzystania z Interne-
tu, posiadania „tylko internetowych“ znajomych, form komunikacji wykorzystywa-
nych w Internecie, czêstotliwoœci oraz czasu korzystania z sieci, sposobu opanowania
umiejêtnoœci u¿ytkowania Internetu, wykorzystywanej formy us³ug sieci telefonii ko-

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I INTERNET W KOMUNIKACJI OSÓB Z USZKODZONYM...



SZKO£A SPECJALNA 1/200664

mórkowej, korzystania ze specjalnych ofert oferowanych osobom z uszkodzonym s³u-
chem, formy komunikacji u¿ywanej i preferowanej na co dzieñ przez osoby z wad¹
s³uchu, wiedzy na temat zjawiska telepracy i chêci podjêcia tego rodzaju pracy. 

Najwa¿niejszym celem, w jakim wykorzystywany jest Internet, jest zdobywanie in-
formacji i programów komputerowych. Osoby z uszkodzonym s³uchem, podobnie jak
s³ysz¹cy, korzystaj¹ z zasobów sieci g³ównie w celu zdobycia interesuj¹cych ich infor-
macji, lecz czêœciej ni¿ osoby s³ysz¹ce wykorzystuj¹ Internet do poznawania nowych
osób oraz kontaktowania siê ze znajomymi. 

Warto zwróciæ uwagê na fakt, i¿ razem z powstaniem Internetu pojawi³o siê wiele
nowych zjawisk i mo¿liwoœci. Jednym z nich jest posiadanie „tylko internetowych“
znajomych, czyli osób, które nie tylko poznaje siê za poœrednictwem Internetu, ale i za
pomoc¹ sieci podtrzymuje siê tê znajomoœæ. Spotkania odbywaj¹ siê tylko w wirtual-
nym œwiecie. 

Dane uzyskane podczas badañ wskazuj¹ na bardzo siln¹ zale¿noœæ (α = 0,001) miê-
dzy uszkodzeniem s³uchu a faktem posiadania „tylko internetowych“ znajomych
(dwa razy czêœciej posiadaj¹ ich nies³ysz¹cy internauci ni¿ s³ysz¹cy). Uzyskane wyni-
ki dowodz¹, jak bardzo sieæ u³atwia komunikowanie siê i zawieranie nowych znajo-
moœci osobom, które na co dzieñ maj¹ z tym du¿e trudnoœci. Internet pomaga zinte-
growaæ œrodowisko nies³ysz¹cych i s³ysz¹cych, bli¿ej poznaæ siê tym dwóm œwiatom,
miêdzy którymi w realnym ¿yciu istnieje „komunikacyjna przepaœæ“. 

Mo¿na wyró¿niæ kilka form komunikowania siê w Internecie: wysy³anie sms-ów,
korzystanie z komunikatorów internetowych, rozmowy na tzw. internetowym „cza-
cie“, poczta internetowa (e-maile) oraz tzw. „blogi“1. Jak wykaza³y badania, fakt uszko-
dzenia s³uchu nie ma wiêkszego wp³ywu na preferowan¹ formê komunikowania siê
w Internecie, jednak pewn¹ ró¿nicê mo¿na zauwa¿yæ, jeœli chodzi o korzystanie z po-
czty internetowej i internetowego „czata“. Wiêcej osób s³ysz¹cych woli komunikowa-
nie siê przez pocztê internetow¹, natomiast osoby z uszkodzonym s³uchem czêœciej
wybieraj¹ internetowy „czat“. Dzieje siê tak prawdopodobnie dlatego, ¿e porozumie-
wanie siê przez „czat“ odbywa siê g³ównie za pomoc¹ skrótów i wiadomoœci obraz-
kowych, a na gramatykê nikt nie zwraca uwagi. Natomiast e-mail ma formê zbli¿on¹
do listu, jest wiêc form¹ o wiele trudniejsz¹, szczególnie dla osób nies³ysz¹cych, które
nie maj¹ w wystarczaj¹cym stopniu opanowanego jêzyka polskiego. 

Wyniki badañ pokazuj¹, ¿e jeœli chodzi o najczêœciej odwiedzane portale, to nie ma
tu znacz¹cych ró¿nic miêdzy s³ysz¹cymi a nies³ysz¹cymi interanutami. Warto zwróciæ
jednak uwagê na niewielk¹ liczbê osób z uszkodzonym s³uchem wymieniaj¹cych po-
rtale dla nies³ysz¹cych jako te najczêœciej odwiedzane. Du¿a czêœæ badanych nies³ysz¹-
cych w ogóle nie korzysta z takich portali. Nasuwa siê pytanie: Dlaczego? Czy osoby
z uszkodzonym s³uchem nie wiedz¹ o istnieniu portali przygotowanych z myœl¹
o nich, czy te¿ informacje zawarte na tych portalach nie s¹ dla nich wystarczaj¹ce i nie
zaspokajaj¹ ich potrzeb czy oczekiwañ? Sprawa ta wymaga dok³adnego zbadania.

Jeœli chodzi o miejsce, w którym internauci najczêœciej korzystaj¹ z sieci, to przewa-

KAROLINA PRZYBYLSKA

1 Blogi s¹ osobistymi stronami wyposa¿onymi w linki, komentarze, zdjêcia i we wszystko, co autor chce
pokazaæ innym. Mog¹ mieæ formê osobistych pamiêtników, przewodników, poradników dotycz¹cych
interesuj¹cej dan¹ osobê dziedziny. Mog¹ dotyczyæ jednej, bardzo w¹skiej dziedziny lub bardzo szero-
kiego spektrum zagadnieñ.
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NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I INTERNET W KOMUNIKACJI OSÓB Z USZKODZONYM...

¿aj¹ca wiêkszoœæ badanych z Internetu korzysta w domu. Okazuje siê te¿, ¿e osoby
z uszkodzonym s³uchem miesiêcznie wydaj¹ o wiele wiêcej na Internet ni¿ ich s³ysz¹-
cy koledzy. Ró¿nica ta jest istotna statystycznie na poziomie  α = 0,01 (poziom istotno-
œci zbli¿a siê do  α = 0,001). 

Z badañ wynika, i¿ ponad po³owa internautów z wad¹ s³uchu korzysta z Internetu co-
dziennie (czêœciej ni¿ s³ysz¹cy). Najwiêcej osób (ok. 72%), zarówno z wad¹ s³uchu jak
i s³ysz¹cych, spêdza w Internecie powy¿ej godziny. Dzieje siê tak prawdopodobnie dla-
tego, ¿e dla niektórych nies³ysz¹cych Internet jest najwa¿niejszym Ÿród³em informacji
(wiadomoœci i programy telewizyjne t³umaczone na jêzyk migowy s¹ nadal rzadkoœci¹),
g³ówn¹, a czasem jedyn¹, rozrywk¹ w ci¹gu dnia. Internet jest jednak przede wszystkim
sposobem skontaktowania siê ze œwiatem, z przyjació³mi czy ze znajomymi. 

Oprócz wspominanego zjawiska „tylko internetowych znajomych“, razem z rozwo-
jem Internetu pojawi³o siê wiele nowych mo¿liwoœci. Jedn¹ z nich jest telepraca. Wie-
dza na jej temat jest nadal niewielka (ponad po³owa badanych nie wie nic na ten te-
mat), ale zasób wiadomoœci na ten temat jest wiêkszy wœród osób z uszkodzonym s³u-
chem ni¿ wœród s³ysz¹cych. Poza tym osoby z uszkodzonym s³uchem, które wiedz¹
coœ na temat telepracy, wykazuj¹ trzy razy wiêksz¹ chêæ podjêcia tego rodzaju pracy ni¿
s³ysz¹ce. Telepraca jest ogromn¹ szans¹ na usamodzielnienie siê dla wielu osób niepe³-
nosprawnych, w tym równie¿ dla nies³ysz¹cych, maj¹cych du¿e problemy z komuni-
kowaniem siê za pomoc¹ mowy dŸwiêkowej.

Chc¹c jak najdok³adniej nakreœliæ obraz nies³ysz¹cego internauty, bada³am równie¿
ich zainteresowania. Okaza³o siê, i¿ w profilu zainteresowañ obu grup przewa¿aj¹ za-
interesowania techniczne. Ze wzglêdu na specyfikê zainteresowañ technicznych, oczy-
wiste wydaje siê byæ to, ¿e jest to zjawisko czêstsze u mê¿czyzn ni¿ u kobiet. 

Jeœli chodzi natomiast o samoocenê, to okazuje siê, ¿e nie ma istotnej ró¿nicy pomiê-
dzy internautami z uszkodzonym s³uchem a s³ysz¹cymi w zakresie poziomu samoo-
ceny aktualnej i perspektywicznej. 

Okaza³o siê natomiast, ¿e osoby z uszkodzonym s³uchem korzystaj¹ce z Internetu
wykazuj¹ wy¿szy poziom zewnêtrznego poczucia umiejscowienia kontroli ni¿ ich s³y-
sz¹cy koledzy. Ró¿nica ta jest statystycznie istotna na poziomie α = 0,05. 

Do nowoczesnych technologii u³atwiaj¹cych komunikowanie siê s³u¿y tak¿e telefon
komórkowy. Jak wynika z analizy danych, wiêkszoœæ badanych osób posiada telefony
komórkowe (81,82%). Wyniki dowodz¹, i¿ s¹ one bardzo popularnym urz¹dzeniem,
bez którego coraz wiêcej osób nie wyobra¿a sobie ¿ycia.

Zastanawiaj¹cym wydaje siê byæ natomiast fakt, ¿e tylko 32% badanych osób
z uszkodzonym s³uchem korzysta ze specjalnych ofert przeznaczonych dla tej grupy
klientów. Nasuwa siê pytanie: dlaczego tak siê dzieje? Przyczyn mo¿e byæ kilka: oso-
by nies³ysz¹ce nie wiedz¹ o takich mo¿liwoœciach albo wiedz¹, jednak z nich nie ko-
rzystaj¹, poniewa¿ coœ im nie odpowiada w warunkach umowy. Inn¹ i bardzo praw-
dopodobn¹ przyczyn¹ niewielkiego zainteresowania specjalnymi ofertami mog¹ byæ
problemy ze zrozumieniem regulaminu i umowy, któr¹ nale¿y podpisaæ. U¿ywany
przez operatora sieci jêzyk jest bardzo skomplikowany i trudny do zrozumienia nawet
dla s³ysz¹cych klientów.

Po analizie uzyskanych danych sformu³owano nastêpuj¹ce wnioski praktyczne dla
surdopedagogiki i wsparcia spo³ecznego osób z uszkodzonym s³uchem:
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1. Dotycz¹ce Internetu:
Wskazane by³oby wprowadzenie przez Telekomunikacjê Polsk¹ specjalnych ofert
przeznaczonych dla nies³ysz¹cych internautów (zni¿ki albo dofinansowania us³ug
internetowych).
Portale dla nies³ysz¹cych powinny byæ szerzej reklamowane, np. w czasopismach
przeznaczonych dla osób z wad¹ s³uchu, w miejscach ich spotkañ itp.
Podczas kszta³cenia informatycznego dzieci z wad¹ s³uchu wiêcej czasu nale¿y po-
œwiêciæ Internetowi, a konkretnie przedstawieniu dzieciom ró¿nych form komuni-
kacji, jakie ma im do zaoferowania. 
Istnieje potrzeba utworzenia w Internecie stanowisk pracy dla specjalistów:
– udzielaj¹cych profesjonalnych porad,
– audytora od spraw socjalnych, monitoruj¹cego potrzeby i problemy nies³ysz¹-

cych internautów pojawiaj¹ce siê na stronach portali, czatach itd.,
– tworz¹cych lub koordynuj¹cych dzia³anie internetowych grup wsparcia,
– prowadz¹cych terapiê on-line.

W ten sposób powsta³yby przy okazji nowe miejsca pracy – telepracy, równie¿ dla
nies³ysz¹cych specjalistów.
2. Odnosz¹cych siê do zjawiska telepracy:

W podobny sposób wœród nies³ysz¹cych powinno byæ rozpowszechniane zjawisko
telepracy, bêd¹ce dla osób z wad¹ s³uchu ogromn¹ szans¹ na usamodzielnienie siê.
Nale¿a³oby te¿ zainteresowaæ pracodawców zjawiskiem telepracy, jako atrakcyjn¹
form¹ zatrudniania osób niepe³nosprawnych.

3. Dotycz¹ce telefonii komórkowej:
Nale¿y spopularyzowaæ wiedzê na temat specjalnych ofert sieci telefonii komórko-
wych przeznaczonych dla nies³ysz¹cych i s³abo s³ysz¹cych, dotrzeæ z ofertami do
œrodowiska.
Zapewniæ nies³ysz¹cym kontakt z ekspertem, który biegle w³ada jêzykiem migo-
wym.
Dostosowaæ jêzyk regulaminów i umów do mo¿liwoœci nies³ysz¹cych.

Warto te¿ zwróciæ uwagê na fakt, i¿ nies³ysz¹cy nie s¹ w Internecie skazani na poro-
zumiewanie siê z innymi nies³ysz¹cymi tylko za pomoc¹ pisma. Coraz wiêcej progra-
mów, np. Microsoft Net Meeting, stwarza dodatkowo mo¿liwoœæ przesy³ania obrazu,
dziêki czemu mog¹ porozumiewaæ siê za pomoc¹ jêzyka migowego lub fonogestów. 

Jak widaæ z zaprezentowanych wyników badañ, nies³ysz¹cy internauci wcale nie
ró¿ni¹ siê tak bardzo od swoich s³ysz¹cych kolegów. Zarówno zainteresowania, jak
i poziom samooceny jest podobny. Z badañ wynika natomiast, mimo ¿e Internet nie
powsta³ z myœl¹ o nies³ysz¹cych, ma on dla nich olbrzymie znaczenie – mo¿e nawet
wiêksze ni¿ dla s³ysz¹cych, m.in. dziêki nowym formom komunikowania siê jakie
stworzy³. Internet przyczynia siê te¿ do integracji œwiata nies³ysz¹cych i s³ysz¹cych.
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JÓZEFA JOTEYKO
– W 140 ROCZNICÊ URODZIN1

29 stycznia 1866 roku w Poczujkach ko³o Kijo-
wa urodzi³a siê Józefa Joteyko. Zmar³a 24 kwiet-
nia 1928 roku w Warszawie w wieku 62 lat. By-
³a wybitnym psychologiem i pedagogiem.

W Nowej encyklopedii powszechnej PWN
z 1995 roku czytamy: „Joteyko Józefa Franci-
szka (1866–1928), fizjolog, psycholog, peda-
gog; po studiach medycznych, od 1898 roku
asystent w Instytucie Fizjologii Solwaya, a na-
stêpnie kierownik laboratorium psychofizjolo-
gii na Uniwersytecie w Brukseli; od 1906 roku
kierowa³a swoje zainteresowania tak¿e ku
psychologii dziecka i zagadnieniom pedago-
gicznym; 1912 zorganizowa³a w Brukseli Miê-
dzynarodowy Fakultet Pedagogiczny; 1916
powo³ana na katedrê w College de France,
1917–18 prowadzi³a wyk³ady z zakresu pedo-
logii i psychologii pedagogicznej na Sorbonie
i na uniwersytecie w Lyonie; mimo wielolet-
niego oddalenia utrzymywa³a œcis³e kontakty
z krajem; 1919 powróci³a do Polski; nie uzy-
skawszy katedry na Uniwersytecie Warszaw-
skim, podjê³a wyk³ady z psychologii ogólnej
i pedagogiki w Pañstwowym Instytucie Peda-
gogicznym w Warszawie, a po jego likwidacji
w 1926 roku w Wolnej Wszechnicy Polskiej;
za³o¿ycielka (1926) i redaktor pierwszego pol-
skiego czasopisma psychologicznego  Polskie
Archiwum Psychologii. Joteyko by³a autork¹
znanych prac z dziedziny fizjologii i psycholo-
gii dotycz¹cych zagadnieñ bólu, zmêczenia
i pracy; zajmowa³a siê tak¿e badaniami z za-
kresu psychologii wra¿liwoœci i pamiêci; pio-
nier psychologii rozwojowej i propagatorka
»nauki o dziecku« (pedologii), postulowa³a
wykorzystanie badañ psychologicznych i me-

tody testów w praktyce pedagogicznej; opo-
wiada³a siê za nauczaniem aktywnym i indy-
widualizuj¹cym oraz za demokratyzacj¹ syste-
mu szkolnictwa; g³ówne prace: La science du
travail et son organisation (1917), La fatigue
(1920, t³um. Polskie Znu¿enie 1930), Metoda te-
stów umys³owych i jej wartoœæ naukowa (1924)“.

Tak przedstawi³ sylwetkê Józefy Joteyko
profesor Otton Lipkowski. A co napisali o Niej
wybitni polscy naukowcy, czcz¹c Jej pamiêæ
po przedwczesnym zgonie?

Odpowiedzi na to pytanie udzielê na pod-
stawie omówienia wypowiedzi poœwiêconych
„Pamiêci Józefy Joteyko“, a napisanych przez
Mariê Stefanowsk¹, Stefana Baleya oraz Hele-
nê Radliñsk¹, które to osoby nale¿a³y niew¹t-
pliwie pod koniec lat dwudziestych ubieg³ego
wieku do czo³owych przedstawicieli polskich
nauk o wychowaniu. Wypowiedzi, o których
mowa, opublikowane zosta³y w „Roczniku
Pedagogicznym“ ( tom IV z 1929 roku) nie tyl-
ko – jak czytamy w s³owie „Od redakcji“ –
„dla uczczenia œwietlanej pamiêci Józefy Jote-
yko, oderwanej od pracy w pe³ni twórczoœci,
lecz równie¿ uwydatnienia Jej testamentu na-
ukowego, który wykonywaæ bêdzie wycho-
wane na Jej dzie³ach pokolenie“.

Obszerna rozprawa Marii Stefanowskiej
Wspomnienie z ¿ycia Józefy Joteyko stanowi zna-
komite uzupe³nienie i zarazem uszczegó³o-
wienie przytoczonego na wstêpie tego opraco-
wania – i z koniecznoœci lakonicznego – ¿ycio-
rysu Józefy Joteyko. Wynika z niego, ¿e by³a
Ona osob¹ o wielostronnych zainteresowa-
niach nie tylko naukowych, lecz równie¿ kul-
turalnych, ¿e pasjonowa³a siê zwiedzaniem hi-
storycznych zabytków, ¿e cechowa³a J¹ nie-
zwyk³a wra¿liwoœæ, elokwencja i inteligencja,
a równoczeœnie dociekliwoœæ i pracowitoœæ
oraz „ambicja w najszlachetniejszym znacze-
niu tego s³owa“.

Przez szereg lat praca naukowa by³a w ¿y-
ciu Józefy Joteyko Jej namiêtnoœci¹, która ca³-
kowicie J¹ poch³ania³a. Dla tej pracy wyrzek³a
siê ¿ycia rodzinnego, nie d¹¿y³a do zdobycia
maj¹tku, nie przywi¹zywa³a wagi nawet do
dobrobytu powszedniego. Ponadto odznacza-
³a siê „wielk¹ ³atwoœci¹ wypowiadania siê

Z  K R A J U  I  Z E  Œ W I A T A

1 Tekst ten w nieco zmienionej formie zosta³ przyjêty
do druku w czasopiœmie „G³os Nauczycielski“ w serii
Poczet wybitnych nauczycieli.
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w mowie i piœmie, a jêzykiem francuskim w³a-
da³a znakomicie, wskutek czego wyniki Jej
prac szybko rozchodzi³y siê po œwiecie“.

W 1919 roku Józefa Joteyko wróci³a do wy-
marzonej Polski, ju¿ wolnej, aby „oddaæ na jej
us³ugi swoj¹ wiedzê, swój talent, doœwiadcze-
nie, nabyte na szerokim œwiecie, wreszcie swo-
j¹ niezmordowan¹ pracê na polu psychologii
doœwiadczalnej i pedologii oraz reformy
szkolnictwa polskiego“. Wróci³a nie sama, lecz
ze sw¹ by³¹ uczennic¹, a póŸniej wspó³pra-
cowniczk¹ i najserdeczniejsz¹ przyjació³k¹, ze
sw¹ – jak j¹ nazywa³a – „duchow¹ córk¹“,
doktor Mari¹ Grzegorzewsk¹.

Tyle o g³ównych cechach osobowoœci Józefy
Joteyko napisa³a Maria Stefanowska, która na
zakoñczenie swojego wspomnienia stwierdzi-
³a, ¿e  „po 44 latach naszej trwa³ej przyjaŸni nie
mo¿e oswoiæ siê z myœl¹, ¿e Józefy Joteyko ju¿
nie ma“.

Na nieco inne aspekty osobowoœci i pracy
tej wybitnej Uczonej zwróci³ uwagê Stefan
Baley w szkicu Józefa Joteyko jako psycholog eks-
perymentalny. „Kiedy Joteyko przenios³a sferê
swoich zainteresowañ z fizjologii do psycho-
logii, grozi³o jej niebezpieczeñstwo pomiesza-
nia metod i punktów widzenia oraz celów
obu nauk.(...) Pani Joteyko szczêœliwie unik-
nê³a tego niebezpieczeñstwa. W rozprawie
bowiem L'expérimentation dans l'étude des
phénonienes psychiques z 1906 roku stwierdzi³a,
¿e „nie ka¿dy fizjolog ma prawo uwa¿aæ siê
za kompetentnego w kwestiach psychologicz-
nych i ¿e psychologowie czerpi¹ sw¹ wiedzê
ze specyficznego Ÿród³a, maj¹cego dla niej
podstawowe znaczenie, a mianowicie z intro-
spekcji". Eksperyment jest zatem, wed³ug
Józefy Joteyko, wrêcz konieczny w psycholo-
gii, zw³aszcza w dziedzinie badañ dotycz¹-
cych dyspozycji i uzdolnieñ psychicznych.
Diagnoza indywidualna, postawiona równie¿
za pomoc¹ testów, mieæ bêdzie du¿e znacze-
nie praktyczne dla wychowania. Temu prze-
konaniu da³a Joteyko wyraz w rozprawach
z 1908 roku La pédologie oraz Le mouvement
pédologigue, w których nazwa³a pedologiê
„studium psychologicznym dziecka“ i zali-
czy³a ja do „nauk stosowanych“. Zaleca³a
równie¿, aby pedologi¹ zajmowali siê nie tyl-
ko nauczyciele-wychowawcy, lecz równie¿ le-
karze. Efektem starañ Józefy Joteyko by³ te¿
miêdzynarodowy kongres pedologiczny, jaki
odby³ siê w 1911 roku.

Na uwagê, podkreœla Stefan Baley, zas³ugu-
j¹ równie¿ prace Józefy Joteyko zmierzaj¹ce do
gruntownego zreformowania systemu szkol-
nego w Polsce, na których to pracach koncen-
trowa³a uwagê w ostatnich latach swojego ¿y-
cia, a których efektem by³y m.in. Postulaty
szko³y twórczej na prawach struktur psychicznych
(1927).

Józefa Joteyko by³a Uczon¹ o wielostron-
nych zainteresowaniach. Nie stroni³a równie¿,
o czym wspomina³ Stefan Balej, od zagadnieñ
pedagogicznych. I w³aœnie Józefie Joteyko jako
pedagogowi poœwiêci³a swoj¹ wypowiedŸ
Helena Radliska.

„Psychologia, psychotechnika, socjotechni-
ka i pedagogika stanowi¹ pierwotn¹ jednoœæ.
Jednoœæ ta zosta³a rozcz³onkowana (...) dla ce-
lów klasyfikacji nauk i dla podzia³u pracy.
O jej pochodzeniu nie nale¿y jednak zapomi-
naæ“ – przypomnia³a H. Radliñska znan¹ wy-
powiedŸ Józefy Joteyko. Ten cytat dobrze od-
daje istotê Jej twórczoœci pedagogicznej, któr¹
w stronê pedagogiki pokierowa³y zarówno
motywy spo³eczne i etyczne, jak i czysto nau-
kowe. U podstaw tych motywów znalaz³o siê
najpierw nauczanie psychologii w belgijskich
seminariach nauczycielskich w Mons i Charle-
roi. To tam stara³a siê Józefa Joteyko wdra¿aæ
swoich uczniów – przysz³ych nauczycieli – do
samodzielnego myœlenia i tam zrodzi³y siê Jej
w Jej umyœle zrêby „racjonalnej pedagogiki“.
Nastêpnym etapem rozwoju wspomnianych
wy¿ej motywów by³o organizowanie letnich
kursów dla nauczycieli, tzw. szkó³ nowego ty-
pu, oraz seminariów pedagogicznych, tak¿e
na ziemiach polskich, m.in. w Galicji i Króle-
stwie. W roku 1911 Józefa Joteyko zorganizo-
wa³a I Miêdzynarodowy Kongres Pedologicz-
ny, w którym uczestniczyli tacy wybitni
przedstawiciele nauk o wychowaniu, jak O.
Decroly, A. Ferriere, E. Claparede i inni. To
w³aœnie w tamtym czasie powsta³ zamys³
utworzenia w Genewie Instytutu imienia J.J.
Rousseau, w którym nieco póŸniej pracowa³
znany polski pedagog Albin Jakiel. W tym to
mniej wiêcej czasie Józefa Joteyko napisa³a, ¿e
„Pedagogika jest jedna, czy chodzi o pedago-
gikê wieku przedszkolnego, o pedagogikê
szko³y elementarnej czy œredniej, szkó³ zawo-
dowych czy uniwersytetów“. Wtedy te¿ pro-
wadzi³a intensywne badania nad pobudliwo-
œci¹ zmys³ów, dwurêcznoœci¹, bólem i zmêcze-
niem, pamiêci¹, upodobaniami dzieci, wycho-
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waniem estetycznym oraz pomiarami inteli-
gencji.

Pierwsza wojna œwiatowa przerwa³a te pra-
ce, a Joteyko opuœci³a Brukselê i przenios³a siê
do Pary¿a, gdzie – obok wyk³adów w College
de France – zbiera³a materia³y „mog¹ce s³u¿yæ
przy odbudowie szko³y polskiej w kraju“, do
którego wróci³a w 1919 roku. Spe³ni³y siê wiêc
marzenia Joteyko, która utworzy³a w Warsza-
wie Ko³o Psychologiczne S³uchaczy, redago-
wa³a Biuletyn tego Ko³a, za³o¿y³a „Polskie Ar-
chiwum Psychologii“, aktywnie uczestniczy³a
w zebraniach nauczycielskich zwi¹zków za-
wodowych, walcz¹c m.in. o szko³ê jednolit¹.
Mia³a jednak – obok zwolenników – wp³ywo-
wych przeciwników. To oni sprawili, ¿e nie
przyznano jej katedry na Uniwersytecie War-
szawskim. Tymczasem stan zdrowia Józefy Jo-
teyko pogarsza³ siê.

W ostatnich swoich pracach apoteozowa³a
ona badania dokonywane „w naturalnych
okolicznoœciach ¿ycia i za pomoc¹ naturalnych
metod pedagogicznych“, podkreœla³a znacze-
nie testów oraz „metody globalnej“ w naucza-
niu, zwalcza³a pogl¹d, jakoby szko³a zawodo-
wa by³a hierarchicznie ni¿sza od ogólnokszta³-
c¹cej, domaga³a siê, aby ka¿da zdolna jednost-
ka mia³a otwarty dostêp do wiedzy na wszel-
kich poziomach nauczania, podkreœla³a, ¿e
„aby osi¹gaæ dobre wyniki (w nauce – przyp.
M. Kupisiewicz), nale¿y wczuæ siê w duszê
istoty wychowywanej, a jednoczeœnie wczuæ
siê w te postaci piêkna, dobra i wiedzy, dla
których chcemy (jako nauczyciele – przyp. M.
Kupisiewicz) wzbudziæ uwielbienie“.

Có¿ dodaæ do tego przes³ania Uczonej,
która – jak pisze H. Radliñska – „¿y³a idea-
³em, wczuwa³a siê w duszê dzieci i w po-
trzeby kraju“?

Obecnie nie eksponuje siê ju¿ niestety nie-
w¹tpliwych dokonañ naukowych Józefy Jote-
yko. W „Leksykonie Pedagogika“, wydanym
przez PWN w 2000 roku, znajduje siê wpraw-
dzie poœwiêcony Jej krótki biogram, ograni-
czony wy³¹cznie do ekspozycji suchych fak-
tów, ale pozbawiony jakichkolwiek ocen war-
toœciuj¹cych. Podobny biogram znajduje siê
równie¿ w Wincentego Okonia Nowym s³owni-
ku pedagogicznym z 2004 roku. Nie wydano te¿
– w przeciwieñstwie do innych pedagogów
wspó³czesnych Józefie Joteyko – wyboru Jej
prac, a wiele – chocia¿by we fragmentach, na

to zas³uguje. Taki wniosek mo¿na wynieœæ
z lektury podrêczników, w których Józefê Jote-
yko s³usznie uznano za osobê o „wysokiej po-
zycji naukowej w okresie miêdzywojennym“,
a jej nazwisko umieszczono obok nazwisk Ja-
nusza Korczaka, Floriana Znanieckiego, Hele-
ny Radliñskiej, Bogdana Nawroczyñskiego
i Sergiusza Hessena (Historia wychowania. Wiek
XX t. I. red. J. Mi¹so, Warszawa 1980, s. 273).

Pedagogowie specjalni maj¹ dodatkowe po-
wody, aby darzyæ szacunkiem dzia³alnoœæ i pi-
sarstwo Józefy Joteyko, poniewa¿ by³a Ona
nauczycielk¹ i blisk¹ wspó³pracownic¹ Marii
Grzegorzewskiej.

MAGDALENA WA£ACHOWSKA
APS, Warszawa

GESTEM, OBRAZEM I S£OWEM 
– III KRAJOWA KONFERENCJA
AAC 2005

Ola – córka aktorki Ewy B³aszczyk – ma obecnie
11 lat. Do 6. roku ¿ycia by³a sprawn¹, prawid³owo
rozwijaj¹c¹ siê dziewczynk¹. W tym okresie jej rado-
snego ¿ycia dosz³o do tragicznego wypadku – uleg³a
gwa³townemu zach³yœniêciu, w konsekwencji którego
mózg zosta³ rozlegle niedotleniony. Przez jakiœ czas
przebywa³a w œpi¹czce (...), wybudzona, nadal pozo-
staje w stanie, który okreœla siê jako stan œpi¹czki czu-
waj¹cej1. Œwiadomoœæ Oli jest uwiêziona – mówi³a
Ewa B³aszczyk, dziel¹c siê doœwiadczeniami
swojego trudnego macierzyñstwa z uczestnika-
mi III Krajowej Konferencji Wspomagaj¹cej spo-
soby porozumiewania siê Gestem – Obrazem –
S³owem, która odby³a siê w paŸdzierniku 2005 r.
w Krakowie – stres zwi¹zany z sytuacj¹, któr¹ prze-
¿ywam, pomagaj¹ mi znieœæ ludzie znajduj¹cy siê
w moim otoczeniu, specjaliœci, bez których rodzinom
i ich niepe³nosprawnym dzieciom pozostawa³aby je-
dynie g³ucha ciemnoœæ.

1 Jaszczuk J. (2005) Dotrzeæ do zamkniêtych s³ów - poszuki-
wanie sposobów porozumiewania siê z dzieckiem przebywaj¹-
cym w stanie œpi¹czki czuwaj¹cej. W: Pilch A., Przebinda E.
(red.), Gestem – Obrazem – S³owem. Materia³y z III Krajo-
wej Konferencji Wspomagaj¹ce sposoby porozumiewania siê.
Stowarzyszenie „Mówiæ bez S³ów“, Kraków, s. 95.
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Tematyka krakowskiej konferencji dotyczy³a
wspomagaj¹cych i alternatywnych sposobów
porozumiewania siê (AAC – Augmentative and
Alternative Communication), czyli tych wszystkich
metod, które uzupe³niaj¹, wspieraj¹ lub zastêpu-
j¹ mowê dŸwiêkow¹. Najpowszechniejszymi sy-
stemami tego rodzaju s¹ systemy znaków manual-
nych (jêzyk migowy, daktylografia, s³ownik Maka-
ton), systemy znaków graficznych (Symbole Blissa,
Piktogramy: Picture Communication Symbols – PCS
czy Pictogram Ideogram Communikation – PIC)
oraz systemy znaków przestrzenno – dotykowych
(klocki s³owne Premacka)2. Narzêdziami wymie-
nionych metod komunikowania siê s¹: gesty po-
parte sugestywnym jêzykiem cia³a i mow¹
dŸwiêkow¹, rysunki abstrakcyjne (Symbole Blis-
sa) lub konkretne – czarno-bia³e b¹dŸ kolorowe
– dos³ownie odzwierciedlaj¹ce swoje desygnaty
(Systemy PCS i PIC) oraz przedmioty lub ich
modele o zró¿nicowanym kszta³cie i fakturze.
Wymienione systemy znaków s¹ szans¹ dla tych
osób, które na skutek uszkodzenia oœrodkowego
uk³adu nerwowego, nigdy nie nauczy³y siê
mówiæ. Czêsto, w zwi¹zku z uszkodzeniem
uk³adu nerwowego, dochodzi u tych osób do
pojawienia siê niepe³nosprawnoœci ruchowej czy
dodatkowo zaburzenia pracy zmys³ów. Indywi-
dualne dopasowanie metody przekazywania in-
formacji oraz wyposa¿enie ucznia we w³aœciwe
pomoce techniczne (oprogramowanie, peryferia
komputerowe oraz urz¹dzenia odtwarzaj¹ce
mowê) umo¿liwia mu kontakt z otoczeniem
i otwiera na edukacjê i osi¹ganie samodzielnoœci.

Problematyka alternatywnych sposobów po-
rozumiewania siê funkcjonuje w polskiej prakty-
ce terapeutycznej od dwunastu lat (na œwiecie od
ponad trzydziestu). Opisywana konferencja by³a
okazj¹ do podzielenia siê wiedz¹ i doœwiadcze-
niami praktycznymi przez specjalistów (pedago-
gów specjalnych, psychologów, logopedów)
oraz umo¿liwi³a zabranie g³osu samym u¿yt-
kownikom komunikacji wspomagaj¹cej i alter-
natywnej, którzy, poprzez swoje wyst¹pienia,
pokazali jak bardzo mo¿e zmieniæ siê jakoœæ ¿y-
cia cz³owieka wyposa¿onego w skuteczne na-
rzêdzia umo¿liwiaj¹ce porozumiewanie siê z in-
nymi. Magdalena Raczkowska (22 lata), u¿yt-
kowniczka AAC, da³a nastêpuj¹ce œwiadectwo:
Od urodzenia jestem osob¹ niepe³nosprawn¹. (...)

Moje ograniczenia polegaj¹ na tym, ¿e nie mogê cho-
dziæ ani mówiæ. Porozumiewam siê przy pomocy al-
fabetu oraz komputera. W historii mojego niewerbal-
nego komunikowania siê przesz³am d³ug¹ drogê. Roz-
poczyna³am od symboli Blissa, potem u¿ywa³am
symboli PCS, teraz korzystam z tablicy literowej. Ko-
rzysta³am tak¿e z mówi¹cego urz¹dzenia VOCA.
Dziœ wiem, ¿e wszystkie sposoby porozumiewania,
z którymi przysz³o mi siê zetkn¹æ, by³y dla mnie wa¿-
ne w ró¿nych okresach mojego ¿ycia. Bez nich czu-
³am siê pusta i sfrustrowana. Moja potrzeba porozu-
miewania siê by³a wewnêtrznym g³osem b³agaj¹cym,
by mówiæ za wszelk¹ cenê. Obecnie dziêki wysokiej
technologii komputerowej i mo¿liwoœciom jakie stwa-
rza Internet, mogê komunikowaæ siê z ludŸmi na co
dzieñ. Dziêki temu czujê siê spe³niona i dowartoœcio-
wana3. 

Organizatorzy spotkania – Stowarzyszenie
„Mówiæ bez S³ów“ – istniej¹ce od 1999 r. i zajmu-
j¹ce siê dzia³alnoœci¹ wydawnicz¹, szkoleniow¹
i rozwijaniem wiedzy na temat wspomagaj¹cych
sposobów porozumiewania siê, Fundacja „Szko-
³a bez Barier“ na Rzecz Edukacji Dzieci i M³odzie¿y
ze Sprzê¿onymi Niepe³nosprawnoœciami – wspiera-
j¹ca tworzenie i prowadzenie placówek eduka-
cyjno – terapeutycznych dla dzieci z wielorak¹
niepe³nosprawnoœci¹ oraz Zespó³ Szkó³ Specjal-
nych nr 150 w Krakowie – zaplanowali wyst¹pie-
nia w formie sesji plenarnych oraz warsztatów.
W przerwach obrad urz¹dzono sesjê plakatow¹
oraz prezentacjê pomocy dydaktycznych, tech-
nicznych i pozycji ksi¹¿kowych na temat AAC.
Treœæ wyst¹pieñ dotyczy³a: znaczenia komuni-
kacji w ¿yciu cz³owieka, wczesnych etapów roz-
woju jêzyka, pracy z ma³ym dzieckiem z zabu-
rzeniami rozwojowymi i trudnoœciami w poro-
zumiewaniu siê, poszukiwania sposobów ko-
munikacji z dzieckiem przebywaj¹cym w stanie
œpi¹czki czuwaj¹cej, dzieckiem autystycznym,
niepe³nosprawnym intelektualnie w stopniu g³ê-
bokim oraz g³uchoniewidomym. Tematyka refe-
ratów dotyczy³a równie¿ wspierania uczniów
niemówi¹cych w nauce czytania i pisania, roli
piktogramów w kszta³towaniu siê mowy u osób
niepe³nosprawnych czy znaczenia grupowych,
w odró¿nieniu od indywidualnych, zajêæ z ko-
munikacji. Nie zabrak³o równie¿ prezentacji do-
tycz¹cych nowinek technicznych na przyk³adzie

2 Tetzchner von S., Martinsen H. (2002) Wprowadzenie do
wspomagaj¹cych i alternatywnych sposobów porozumiewania
siê. Stowarzyszenie „Mówiæ bez S³ów“, Warszawa, s. 7-8.

3 Grycman M., Smyczek A. (red.) (2004) Wiem czego chcê!
Doœwiadczenia polskich terapeutów i u¿ytkowników wspoma-
gaj¹cych sposobów porozumiewania siê (AAC). Stowarzy-
szenie „Mówiæ bez S³ów“, Kraków, s. 125-126.
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zastosowania programu CLICKER w pracy
z dzieckiem niepe³nosprawnym ze specjalnymi
potrzebami w zakresie porozumiewania siê oraz
ciekawego wyst¹pienia goœcia z Wielkiej Brytanii
– Lee Hilton – która opowiada³a o swoim do-
œwiadczeniu w zakresie nauczania muzyki bez
s³ów w college'u o profilu artystycznym dla m³o-
dzie¿y niepe³nosprawnej. Warsztaty, które
szczególnie mnie zainteresowa³y, to wprowa-
dzenie do Metody Makaton w wersji polskiej
oraz analiza sposobów porozumiewania siê
z dzieckiem niemówi¹cym w rodzinie.

Podczas konferencji wyraŸnie zaznaczono
problematykê sposobów komunikowania siê
osób g³uchoniewidomych. Ma³gorzata Ksi¹¿ek
przedstawi³a – w formie opisu przypadku – wy-
st¹pienie na temat wykorzystania metod komu-
nikacji wspomagaj¹cej i alternatywnej w pracy
z dzieckiem g³uchoniewidomym. Natomiast
Ma³gorzata Benisz (Towarzystwo Pomocy G³u-
choniewidomym) oraz Magdalena Wa³achow-
ska (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warsza-
wie) zaprezentowa³y przegl¹d wszystkich do-
stêpnych sposobów komunikowania siê osób
niepe³nosprawnych wzrokowo i s³uchowo z po-
³o¿eniem wyraŸnego akcentu na zalety Metody
Lorma propagowanej przez TPG.

Podczas spotkania nie zabrak³o równie¿ re-
fleksji nad tym, jaka jest przysz³oœæ AAC
w Polsce. Maria Piszczek, psycholog, podczas
swojego wyst¹pienia, pyta³a dlaczego nie opra-
cowano dot¹d polskich wzorów piktogramów i od-
powiadaj¹cego im systemu gestów. Zwraca³a uwa-
gê, ¿e nie wypracowano takiej metodyki nauczania
gramatyki jêzyka polskiego, która, realizowana
wraz z wprowadzeniem okreœlonej metody komu-
nikacji alternatywnej, wspomaga³aby rozwój umie-
jêtnoœci jêzykowych ucznia. W tym celu sugerowa-
³a opracowanie stosownych gier i zabaw. Skrytyko-
wa³a nadu¿ywanie totalnej komunikacji (³¹czenie
s³owa z gestem, piktogramem i podpisem w czar-
nym druku) oraz metody u³atwionej komunikacji
(podtrzymywanie r¹k, nadgarstków lub dotykanie
ramion dziecka podczas pisania lub wskazywania
przez nie liter na klawiaturze), która, zdaniem au-
torki, czêsto stwarza jedynie pozory osi¹gania
spektakularnych efektów terapeutycznych4. Alina
Smyczek, prezes Stowarzyszenia, stwierdzi³a,

¿e nadal brakuje specjalistów z zakresu nau-
czania metod AAC. Powodem tego stanu jest
niedostateczna obecnoœæ zagadnieñ zwi¹za-
nych z systemami komunikacji alternatywnej
w programach nauczania wy¿szych uczelni
oraz niewielkie zainteresowanie pracowników
naukowych dociekaniami badawczymi zwi¹-
zanymi z t¹ tematyk¹. Brakuje programów
i materia³ów dydaktycznych oraz systemowe-
go podejœcia w propagowaniu tych metod,
którego pierwszym stopniem by³aby wczesna
interwencja. Rodzice napotykaj¹ na trudnoœci
w zakresie nabywania specjalistycznego
sprzêtu do komunikacji, który u³atwi³by do-
stêp ich dzieciom do powszechnego systemu
edukacji. Specjaliœci zaœ narzekaj¹ na brak od-
powiednich warunków do pracy – trudnoœci
w uzyskaniu funduszy na urz¹dzenie gabine-
tów AAC.

Stowarzyszenie „Mówiæ bez S³ów“ jest je-
dyn¹ organizacj¹ w Polsce, której cel statu-
towy to upowszechnianie metod komunika-
cji wspomagaj¹cej. Liczy sobie niespe³na 7
lat, a mo¿e pochwaliæ siê sporym dorob-
kiem wydawniczym i doœwiadczeniem
praktycznym w pracy z osobami niemówi¹-
cymi. Myœlê zatem, ¿e placówki naukowo-
dydaktyczne, których wysi³ki twórcze sku-
piaj¹ siê wokó³ problematyki wspierania
prawid³owego rozwoju osób niepe³no-
sprawnych i ich wielokierunkowej rehabili-
tacji, oraz organizacje pozarz¹dowe
o podobnym profilu dzia³ania powinny po-
³¹czyæ swoje starania, gdy¿ tylko wówczas
ostateczny cel, jakim jest dobro niepe³no-
sprawnych podopiecznych, zostanie osi¹-
gniêty. Nawi¹zanie pierwszego kontaktu
jest mo¿liwe za poœrednictwem strony inter-
netowej Stowarzyszenia „Mówiæ bez S³ów“
(www.withoutwords.org). Na tej witrynie
czytelnik mo¿e zapoznaæ siê z publikacjami
wydanymi przez organizacjê, informacjami
dotycz¹cymi warsztatów i konferencji orga-
nizowanych przez ni¹ oraz zaprenumero-
waæ poprzez pocztê elektroniczn¹ biuletyn
Stowarzyszenia, w którym znajduj¹ siê naj-
œwie¿sze komunikaty dotycz¹ce teorii
i praktyki AAC w Polsce. Podjêcie pracy ze-
spo³owej da szansê na rozwój dzieciom, ale
równie¿ pomo¿e rodzicom oczekuj¹cym
wsparcia w ich, bez w¹tpienia, trudnej sytu-
acji opiekuñczo-wychowawczej nad dziec-
kiem ze sprzê¿on¹ niepe³nosprawnoœci¹.

4 Pilch A., Przebinda E. (red.) (2005) Gestem – Obrazem –
S³owem. Materia³y z III Krajowej Konferencji Wspomagaj¹ce
sposoby porozumiewania siê. Stowarzyszenie „Mówiæ bez
S³ów“, Kraków, s. 129-135.
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METODA TOMATISA
STYMULACJA
AUDIO-PSYCHO-LINGWI-
STYCZNA

W Polsce w ostatnich latach coraz czêœciej
poruszane s¹ kwestie dotycz¹ce problemów
szkolnych, dysleksji czy deficytów uwagi.
I choæ nie znane s¹ jeszcze wszystkie czynni-
ki wywo³uj¹ce te nieprawid³owoœci, to od lat
podejmowane s¹ próby terapii tego rodzaju
zaburzeñ. Lista skutecznych sposobów tera-
pii stale rozszerza siê. Najczêœciej innowa-
cyjne metody postêpowania z wymieniony-
mi powy¿ej zaburzeniami pochodz¹ z kra-
jów zachodnich. Dzieje siê tak miêdzy inny-
mi dlatego, i¿ wiele z tych terapii wymaga
zastosowania specjalnych pomocy dydak-
tycznych, specjalistycznej aparatury tech-
nicznej, a to wi¹¿e siê z nak³adami finanso-
wymi.

Jednak¿e na przestrzeni ostatnich kilku
lat, za pomoc¹ œrodków finansowych pocho-
dz¹cych z Unii Europejskiej, wiele znanych

i sprawdzonych na œwiecie metod terapeu-
tycznych trafia tak¿e na grunt Polski. Jedn¹
z takich metod, aktualnie wdra¿an¹ do Pol-
skich szkó³, jest Metoda Tomatisa. Wykorzy-
stuje siê j¹ przede wszystkim w pracy
z dzieæmi i m³odzie¿¹ z problemami szkol-
nymi, dysleksj¹ i zaburzeniami komunikacji
jêzykowej.

Ca³oœciowy program wprowadzania Me-
tody Tomatisa do Polskich placówek eduka-
cyjnych (szkó³ specjalnych, integracyjnych
oraz do oddzia³ów integracyjnych szkó³
ogólnodostêpnych) nadzorowany jest przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki. Natomiast
bezpoœrednim wdra¿aniem metody zajmuj¹
siê: Instytut Fizjologii i Patologii S³uchu, fir-
ma Young Digital Poland oraz Ogólnopolska
Fundacja Edukacji Komputerowej, w ra-
mach umowy zawartej z Ministerstwem.
Koordynatorami merytorycznymi programu
s¹ dr Joanna Ratyñska (cz³onek Miêdzynaro-
dowego Stowarzyszenia skupiaj¹cego Certy-
fikowanych Konsultantów Metody Tomati-
sa, IARCTC) oraz dr n. hum. Marek Kur-
kowski (cz³onek Miêdzynarodowego Stowa-
rzyszenia skupiaj¹cego Certyfikowanych
Konsultantów Metody Tomatisa, IARCTC).
Realizacja tego projektu na skalê ogólnopol-
sk¹ mo¿liwa jest dziêki wspó³finansowaniu
go ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Ca³y projekt upowszechnienia Metody To-
matisa w Polsce jest przedsiêwziêciem d³u-
goterminowym i sk³ada siê z kilku czêœci
(m.in. organizacji szkoleñ dla nauczycieli,
dyrektorów, dostawy i instalacji specjali-
stycznego sprzêtu do szkó³, monitorowania
wykorzystania sprzêtu, opracowania wnio-
sków dotycz¹cych skutecznoœci stosowanej
metody terapii).

Pierwszy, podstawowy etap programu,
polegaj¹cy na przeszkoleniu w zakresie Me-
tody Tomatisa okreœlonej liczby przedstawi-
cieli placówek oœwiatowych, zosta³ ju¿ zrea-
lizowany. Szkolenie to odby³o siê w Cen-
trum Konferencyjno Kongresowym PWSBiA
w Warszawie na prze³omie listopada i gru-
dnia 2005 roku. Uczestniczy³o w nim ponad
200 osób z ca³ej Polski. Byli to przedstawicie-
le placówek wytypowanych przez Woje-
wódzkich Kuratorów Oœwiaty. Ze wzglêdu
na tak du¿¹ liczbê uczestników szkolenie
odby³o siê w dwóch niezale¿nych od siebie
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turach. Znaczn¹ czêœæ uczestników szkole-
nia stanowili pedagodzy, psycholodzy, logo-
pedzi i nauczyciele. Wiêkszoœæ z przyby³ych
osób po raz pierwszy us³ysza³o o tej meto-
dzie.

Program szkolenia by³ niezwykle bogaty.
Obejmowa³ wyk³ady, seminaria, panele dys-
kusyjne oraz zajêcia praktyczne na specjali-
stycznym sprzêcie, wykorzystywanym
w Metodzie Tomatisa. Æwiczenia by³y zor-
ganizowane w ma³ych, kilkuosobowych
grupach, co umo¿liwia³o bezpoœredni¹ pra-
cê na urz¹dzeniach, samodzielne doœwiad-
czanie sytuacji pacjenta i diagnosty.

Wœród wyk³adowców najwiêksz¹ grupê
stanowili pracownicy Instytutu Fizjologii
i Patologii S³uchu w Warszawie (dr J. Ratyñ-
ska, dr n. hum. M. Kurkowski, dr E. W³odar-
czyk, mgr M. Mularzuk, mgr M. Wujkow-
ska, A. Mazur, mgr £. Olszewski), gdzie od
1998 roku podejmowane s¹ próby terapii
Metod¹ Tomatisa. Nie zabrak³o tak¿e przed-
stawicieli oœrodków Tomatisa w Europie
(prof. J. Kunze – Niemcy, O. Heiduck –
Niemcy, A. S. Blin – Francja, M. Bertschinger
– Dania).

Przeprowadzone szkolenie obejmowa³o
dwa etapy: pierwszy z nich zaplanowano na
piêæ, a drugi na trzy dni. Pierwszy etap
szkolenia rozpoczê³a przemowa dyrektora
administracyjnego Instytutu Fizjologii i Pa-
tologii S³uchu. Nastêpnie uczestnicy szkole-
nia do póŸnych godzin wieczornych zapo-
znawali siê z za³o¿eniami teoretycznymi
i istot¹ Metody Tomatisa. Drugi dzieñ szko-
lenia zosta³ podzielony na dwie czêœci.
Pierwsza, przedpo³udniowa, dotyczy³a te-
stów diagnostycznych, a tak¿e budowy i ob-
s³ugi sprzêtu wykorzystywanego w Meto-
dzie Tomatisa. Natomiast druga, popo³u-
dniowa, polega³a na praktycznym doœwiad-
czaniu diagnozy i elementów terapii. Kolej-
ny, trzeci, dzieñ szkolenia niemal¿e w ca³o-
œci poœwiêcony by³ na zajêcia praktyczne.
Uczestnicy pod okiem specjalistów uczyli
siê obs³ugi urz¹dzeñ i przeprowadzania te-
stów diagnostycznych. W czwartym i pi¹-
tym dniu szkolenia uczestnicy zostali zapro-
szeni do wziêcia udzia³u w wyk³adach i pa-
nelu dyskusyjnym prof. Joachima Kunze. Te-
matem przewodnim tych dni by³y kwestie
dotycz¹ce interpretacji testów diagnostycz-
nych, a tak¿e programowania terapii w Me-

todzie Tomatisa. Pierwsz¹ czêœæ szkolenia
zakoñczy³ anonimowy test, sprawdzaj¹cy
poziom przyswojenia przekazanej wiedzy. 

Drugi etap szkolenia mia³ nieco inny cha-
rakter. Znacznie wiêksz¹ czêœæ stanowi³y za-
jêcia praktyczne, a tak¿e wyk³adowcy k³adli
wiêkszy nacisk na wspólne dyskusje, roz-
mowy, na wiêksz¹ samodzielnoœæ uczestni-
ków szkolenia. Starali siê byæ bardziej po-
mocnikami ni¿ instruktorami. 

Etap ten rozpoczêto od analizy testu koñ-
cowego z poprzedniego etapu. Pierwszego
dnia zaproponowano równie¿ uczestnikom
szkolenia doskonalenie umiejêtnoœci obs³ugi
urz¹dzeñ w ramach zajêæ praktycznych. Ko-
lejny dzieñ szkolenia obejmowa³ semina-
rium poœwiecone analizie przypadków kli-
nicznych pacjentów leczonych Metod¹ To-
matisa, a tak¿e zajêcia praktyczne z wyko-
rzystaniem specjalistycznych urz¹dzeñ.
Ostatniego dnia szkolenia w godzinach
przedpo³udniowych uczestnicy, po raz
ostatni, próbowali swych si³ æwicz¹c na
sprzêcie elektronicznym. Natomiast ostatnie
godziny szkolenia by³y poœwiecone wyja-
œnianiu ró¿nych w¹tpliwoœci, dotycz¹cych
stosowania Metody Tomatisa, a tak¿e ustala-
niu wzajemnej formy komunikacji po zakoñ-
czeniu szkolenia. Drug¹ czeœæ szkolenia za-
koñczy³o uroczyste wrêczenie certyfikatów.
Dziêki staraniom organizatorów szkolenie
odby³o siê bez zak³óceñ.

Kolejnym krokiem wdra¿ania Metody To-
matisa do polskich szkó³ by³o zorganizowa-
nie na pocz¹tku grudnia 2005 roku spotkañ
informacyjnych dla wszystkich dyrektorów
placówek wytypowanych przez Wojewódz-
kich Kuratorów Oœwiaty. Spotkania te odby-
³y siê w kilku najwiêkszych miastach na te-
renie ca³ej Polski. Ich tematem przewodnim
by³y kwestie organizacyjne zwi¹zane
z wprowadzaniem Metody Tomatisa w po-
szczególnych placówkach. 

Od po³owy grudnia 2005 roku ruszy³ ko-
lejny etap wprowadzania Metody Tomatisa,
polegaj¹cy na dostarczeniu i instalacji sprzê-
tu niezbêdnego do pracy t¹ metod¹. Zakoñ-
czenie prac planowane jest do koñca roku
2005. 

Pozostaje mieæ tylko nadziejê, ¿e wspólne
wysi³ki osób wdra¿aj¹cych Metodê Tomati-
sa na grunt polski przynios¹ jak najlepsze
efekty. 
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Anna Lechowicz: KOMPUTEROWE
WSPOMAGANIE KOMUNIKACJI
NIEWERBALNEJ DZIECI Z WIELO-
RAK¥ NIEPE£NOSPRAWNOŒCI¥.
WSiP, Warszawa 2005, ss. 167.

Porozumiewanie siê stanowi funda-
ment rozwoju ka¿dego cz³owieka. Zasto-
sowanie technologii informatycznych
w komunikacji niewerbalnej dzieci ze
sprzê¿on¹ niepe³nosprawnoœci¹ (w tym
z powa¿nymi zaburzeniami mowy lub jej
brakiem) jest dziœ wyzwaniem, a zarazem
celem operacyjnym wspó³czesnej eduka-
cji. Prezentowana publikacja wychodzi na
przeciw temu przes³aniu.

Autorka w centrum zainteresowania
stawia niepe³nosprawnego ucznia szko³y
podstawowej, maj¹cego powa¿ne zabu-
rzenia w komunikacji werbalnej. Dziêki
kilkunastoletniej praktyce i ogromnemu
zaanga¿owaniu w poszukiwanie coraz
skuteczniejszych metod pracy z uczniami
o specjalnych potrzebach w zakresie ko-
munikacji niewerbalnej, na tle najnow-
szych rozwi¹zañ technicznych, przybli¿a
sylwetkê wychowanka oraz wspomagaj¹-
ce go sposoby porozumiewania siê.

Czytelnik mo¿e znaleŸæ w ksi¹¿ce ze-
stawienie i opis zarówno potrzeb uczniów
z niepe³nosprawnoœci¹ sprzê¿on¹, jak
i warunków niezbêdnych do ich edukacji
oraz usprawniania. Ponadto autorka
przybli¿a podstawowe pojêcia z zakresu
komunikacji miêdzyludzkiej, a tak¿e
omawia alternatywne i wspomagaj¹ce
sposoby porozumiewania siê (AAC - Al-
ternative and Augmentative Communica-
tion). Swoistym wprowadzeniem w œwiat
nowych technologii, u³atwiaj¹cych dzie-
ciom z niepe³nosprawnoœci¹ sprzê¿on¹
pracê na komputerze, jest prezentacja spe-
cjalistycznych urz¹dzeñ (klawiatur i po-
mocy daj¹cych dostêp do klawiszy, ekra-
nów, urz¹dzeñ zastêpuj¹cych typow¹

mysz komputerow¹, systemów wykorzy-
stuj¹cych ruchy ga³ek ocznych, wy³¹czni-
ków czy urz¹dzeñ odtwarzaj¹cych lub ge-
neruj¹cych mowê) i oprogramowania (Bo-
ardMaker, Bliss for Windows, SynTalk).
Przybli¿enie roli, jak¹ odgrywaj¹ œrodki
informatyczne w ¿yciu osób niepe³no-
sprawnych obok opisu dzia³añ adaptacyj-
nych (takich jak przygotowanie urz¹dzeñ
peryferyjnych czy dobór i sposoby wyko-
rzystania programów komputerowych)
sprawia, ¿e ksi¹¿ka jest cennym Ÿród³em
informacji o dostêpnych na rynku techno-
logiach.

Niezwykle wartoœciowym materia³em
dla osób poszukuj¹cych sposobów na
uczynienie dzieci z niesprawnoœci¹ sprzê-
¿on¹ aktywnymi i samodzielnymi s¹ dwa
ostatnie rozdzia³y ksi¹¿ki. W pierwszym
z nich autorka przybli¿a wyniki badañ
w³asnych nad komputerowym wspoma-
ganiem procesu komunikacji niewerbalnej
dzieci z wielorak¹ niepe³nosprawnoœci¹.
Dziêki temu pokazuje, jak przek³adaæ za-
³o¿enia teoretyczne na jêzyk praktyki.
W drugim zaœ zawar³a cenne wskazówki
dla nauczycieli i terapeutów. Wœród nich
znalaz³y siê takie, jak: przygotowanie
komputerowego stanowiska dla ucznia
niepe³nosprawnego, etapy przygotowuj¹-
ce ucznia do pracy z komputerem, przy-
gotowanie i sposoby pracy nauczyciela
czy strategie komputerowego wspierania
umiejêtnoœci komunikacyjnych dzieci ze
znacznymi zaburzeniami mowy. W ksi¹¿-
ce nie zabrak³o obszernej bibliografii oraz
ilustracji (w tekœcie i na kolorowej wk³ad-
ce), które s¹ doskona³ym dope³nieniem
prezentowanych treœci.

Materia³ zawarty w omawianej pozycji
stanowi aktualne, spójne i interesuj¹ce po-
znawczo kompendium wiedzy na temat
mo¿liwoœci komputerowego wspomaga-
nia procesu komunikacji niewerbalnej
dzieci z wielorak¹ niepe³nosprawnoœci¹.
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Autorka w sposób przystêpny i komuni-
katywny obrazuje nie tylko z³o¿onoœæ
problemów, ale tak¿e sposoby ich rozwi¹-
zywania. Dziêki temu ksi¹¿ka jest
Ÿród³em inspiracji do podejmowania
dzia³añ na rzecz adaptowania nowych
technologii do potrzeb i mo¿liwoœci osób
z niepe³n¹ sprawnoœci¹. Polecam j¹ nau-
czycielom, rodzicom dzieci niepe³no-
sprawnych, studentom pedagogiki i psy-
chologii oraz wszystkim zainteresowa-
nym uwarunkowaniami procesu normali-
zacji ¿ycia mimo obiektywnych ograni-
czeñ.

Danuta Gorajewska

Renata Flis: PRACA W KLASIE IN-
TEGRACYJNEJ. MATERIA£Y PO-
MOCNICZE DLA NAUCZYCIELI
KLAS I-III SZKO£Y PODSTAWO-
WEJ. Oficyna Wydawnicza „Impuls“,
Kraków 2005, ss. 287.

Wspó³czesna szko³a powinna byæ szko-
³¹ otwart¹ dla ka¿dego dziecka, uwzglê-
dniaj¹c¹ jego indywidualne mo¿liwoœci
i potrzeby edukacyjne. Nie wszystkie jed-
nak szko³y posiadaj¹ odpowiednie wa-
runki, które umo¿liwi³yby maksymalne
w³¹czenie uczniów niepe³nosprawnych
w ten sam system kszta³cenia, który doty-
czy ich pe³nosprawnych rówieœników.
Nauczyciele, terapeuci, dyrektorzy pla-
cówek integracyjnych ju¿ od wielu lat
podkreœlaj¹, jak wiele trudnoœci napoty-
kaj¹ w swojej pracy, jak równie¿ jak wiele
specyficznych k³opotów doœwiadczaj¹ sa-
mi uczniowie niepe³nosprawni i ich rodzi-
ny, które nie zawsze s¹ w stanie przezwy-
ciê¿yæ bez odpowiedniego wsparcia ze
strony otoczenia. 

Omawiana publikacja, bêd¹ca wyni-
kiem 12-letniego doœwiadczenia zawodo-
wego autorki pracuj¹cej w szkole integra-
cyjnej, stanowi doskona³¹ pomoc i inspi-
racjê do pracy dla nauczycieli placówek
integracyjnych, ukazuje bowiem ca³y sze-
reg niezmiernie zró¿nicowanych czynni-

ków, których uwzglêdnienie jest gwaran-
tem pomyœlnego przebiegu integracji. Au-
torka przedstawi³a tutaj uwagi, spostrze-
¿enia i propozycje konkretnych rozwi¹-
zañ metodologicznych, które okaza³y siê
najskuteczniejsze w jej dotychczasowej
pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Uwa¿na lektura zaprezentowanego mate-
ria³u pozwala dostrzec niezwykle z³o¿ony
charakter organizacji procesu nauczania
w klasie integracyjnej: koniecznoœæ wy-
pracowania efektywnego modelu wspó³-
pracy pomiêdzy nauczycielem prowadz¹-
cym i wspomagaj¹cym, stosowanie inno-
wacyjnych rozwi¹zañ metodycznych za-
pewniaj¹cych ka¿demu uczniowi zaspo-
kojenie jego specyficznych potrzeb eduka-
cyjnych, wdra¿anie nowych strategii
wspó³pracy z rodzicami. 

Recenzowana pozycja sk³ada siê
z trzech obszernych czêœci. Wspó³praca
nauczyciela kszta³cenia zintegrowanego
(nauczyciel prowadz¹cy) i pedagoga spe-
cjalnego (nauczyciel wspomagaj¹cy) to te-
mat czêœci pierwszej, w której autorka
okreœla zasady tej wspó³pracy, czynniki
u³atwiaj¹ce wspó³dzia³anie w klasie inte-
gracyjnej oraz zadania ka¿dego nauczy-
ciela. W celu dokonania prawid³owej dia-
gnozy mo¿liwoœci i potrzeb ucznia niepe³-
nosprawnego oraz modyfikacji programu
nauczania i zaplanowania programu tera-
peutycznego niezbêdna jest wspó³praca
nauczycieli z innymi terapeutami. Autor-
ka podkreœla koniecznoœæ poznania
uczniów niepe³nosprawnych przez zespó³
specjalistów i nauczycieli jeszcze przed
rozpoczêciem roku szkolnego np. poprzez
zabawy integruj¹ce organizowane w ma-
ju/kwietniu, podczas których zachodzi
mo¿liwoœæ obserwacji u dzieci ich emocji,
gotowoœci do podjêcia nauki, umiejêtno-
œci przestrzegania regu³ itp. W ten sposób
mo¿na ustaliæ zakres specjalistycznej po-
mocy niezbêdnej dla poszczególnych
uczniów i zapewniæ ka¿demu dziecku
optymalne warunki dla funkcjonowania
w szkole. Z pewnoœci¹ wielu nauczycieli
skorzysta z zamieszczonego tutaj przyk³a-
du narzêdzia badawczego do diagnozy
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pedagogicznej oraz konkretnych wska-
zówek dotycz¹cych strategii modyfikacji
programu nauczania. Omówienie ewalua-
cji dzia³añ oraz zasad sporz¹dzania oceny
opisowej koñczy rozdzia³ pierwszy.
Podobnie jak pozosta³e rozdzia³y, czêœæ
pierwsza zosta³a wzbogacona poprzez za-
³¹czniki prezentuj¹ce m.in.: robocz¹ formê
planu nauczania oraz jego modyfikacjê
(za³. 1), opis i analizê przypadku dziew-
czynki z syndromem nieadekwatnych
osi¹gniêæ szkolnych zwi¹zanych z zabu-
rzeniami integracji sensorycznej (za³. 2),
plan terapii indywidualnej dla ucznia au-
tystycznego w klasie integracyjnej (za³. 3),
przyk³ad testu wielopoziomowego dla
klasy 1 z modyfikacj¹ (za³. 4), przyk³ad te-
stu wielopoziomowego dla klasy III z mo-
dyfikacj¹ (za³. 5), opis integracyjnego tur-
nieju klas I-III (za³. 6). W tej czêœci pracy
szczególnie interesuj¹cy jest opis kolej-
nych etapów opracowania indywidualne-
go planu terapii dla dziecka autystyczne-
go ucz¹cego siê w integracyjnej klasie 1;
obecnoœæ dziecka z zespo³em autyzmu
wczesnodzieciêcego w powa¿ny sposób
zaburza proces nauczania-uczenia siê
i wymaga od nauczycieli zastosowania
niekonwencjonalnych rozwi¹zañ organi-
zacyjnych, np. wprowadzenia do klasy
nauczyciela-przewodnika czyli trzeciego
pedagoga, którego g³ównym zadaniem
jest praca z uczniem autystycznym. 

W rozdziale drugim zosta³y opisane
wybrane metody i formy pracy w klasie
integracyjnej ze szczególnym uwzglê-
dnieniem metod aktywizuj¹cych, takich
jak psychodrama, gry i zabawy psycholo-
giczne, improwizacje i symulacje, projek-
ty itp. Inspiracj¹ dla nauczycieli do opra-
cowywania w³asnych koncepcji pracy, jak
równie¿ Ÿród³em gotowych wzorów mo-
g¹ byæ opracowane przez autorkê dzia³a-
nia maj¹ce na celu doskonalenie techniki
g³oœnego czytania i rozwijanie zaintereso-
wañ czytelniczych oraz opis rozwi¹zañ,
które mo¿e zastosowaæ nauczyciel w sy-
tuacjach trudnych wychowawczo czy
w momentach, kiedy zachodzi koniecz-
noœæ odejœcia od planu zajêæ. Doskona-

³ym uzupe³nieniem informacji przedsta-
wionych w rozdziale drugim s¹ przyk³a-
dy scenariuszy zajêæ zintegrowanych rea-
lizowanych w klasach I-III (za³. 1). Anali-
za zastosowanych w scenariuszach mo-
dyfikacji czynnoœci uczniów niepe³no-
sprawnych oraz form pracy pedagoga
specjalnego na tle ogólnej charakterystyki
zespo³u klasowego u³atwia zrozumienie
g³ównych prawide³ organizacji procesu
nauczania w klasie integracyjnej w opar-
ciu o konkretne przyk³ady. Do poszcze-
gólnych scenariuszy zosta³ do³¹czony
wykaz wykorzystanych pozycji z literatu-
ry fachowej oraz przyk³ady zastosowa-
nych pomocy dydaktycznych; niestety
nie zosta³ tutaj zamieszczony bardziej
szczegó³owy opis adaptacji pomocy dy-
daktycznych do potrzeb niepe³nospraw-
nych uczniów, np. w jaki sposób zmody-
fikowano dla uczniów niewidomych
krzy¿ówkê w karcie pracy. S¹dzê, ¿e po-
danie dok³adnych informacji o zastoso-
wanych przez nauczycieli sposobach
przeprowadzenia eksperymentu z sol¹
czy organizacji pracy z map¹ w zespo³ach
w klasie integracyjnej, w której znajduje
siê dwóch uczniów ca³kowicie niewido-
mych, by³oby niezmiernie cenne. Pozo-
sta³e za³¹czniki zawieraj¹ przyk³adowe
zabawy œródlekcyjne koryguj¹ce wady
postawy, propozycje zajêæ pozalekcyj-
nych oraz zbiór gotowych materia³ów
dydaktycznych do realizacji wybranych
oœrodków tematycznych. 

Rozdzia³ trzeci zosta³ poœwiêcony
wspó³pracy z rodzicami. Autorka w krót-
ki i przejrzysty sposób opisuje nastêpuj¹-
ce formy wspó³pracy z rodzicami: konsul-
tacje indywidualne, zebrania klasowe,
wycieczki integruj¹ce, zajêcia otwarte (dni
aktywnoœci twórczej dzieci, rodziców
i nauczycieli), imprezy okolicznoœciowe.
Ramowy plan wspó³pracy z rodzicami
dotycz¹cy kszta³cenia zintegrowanego,
przyk³ad kwestionariusza wywiadu z ro-
dzicami, ankiety po pierwszym etapie
kszta³cenia, ankiety na temat szko³y, opra-
cowane przez autorkê scenariusze spo-
tkañ z rodzicami oraz scenariusz wyciecz-
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ki integruj¹cej wzbogacaj¹ ostatni¹ czêœæ
recenzowanej ksi¹¿ki.

Prezentowana publikacja zaopatrzona
jest w bogaty aneks obejmuj¹cy s³owni-
czek terminów psychologiczno-pedago-
giczno-logopedycznych, wykaz doku-
mentów prawnych reguluj¹cych organi-
zacjê klas integracyjnych oraz przewo-
dnik po specjalistycznej literaturze z za-
kresu integracji. 

Ze wzglêdu na znaczn¹ u¿ytecznoœæ
praktyczn¹ oraz niew¹tpliwe walory po-
znawcze polecam to opracowanie pra-
cownikom szkó³ integracyjnych, a tak¿e
studentom kierunków pedagogicznych,
dla których bêdzie cenn¹ podpowiedzi¹,
jak przygotowaæ siê do pracy w systemie
integracyjnym.

Kornelia Czerwiñska

A. Klinik, J. Rottermund, Z. Gajdzica
(red.): EDUKACJA – SOCJALIZACJA
– AUTONOMIA W ¯YCIU OSOBY
NIEPE£NOSPRAWNEJ. Oficyna Wy-
dawnicza „Impuls“, Kraków 2005

Prezentowana pozycja stanowi zbiór
tekstów o zró¿nicowanej tematyce. Re-
daktorzy tomu postanowili uporz¹dko-
waæ treœci wed³ug nastêpuj¹cych zaga-
dnieñ: autonomia, socjalizacja oraz edu-
kacja osób niepe³nosprawnych. Z pe³n¹
œwiadomoœci¹ przenikania siê tych
trzech kwestii, uznali za zasadne pogru-
powanie przedstawionych tekstów
z uwagi na u³atwienie czytelnikowi ko-
rzystania z ksi¹¿ki. 

Czêœæ pierwsza publikacji koncentruje
siê na zagadnieniu autonomii i to¿samo-
œci osoby niepe³nosprawnej. Autorzy
poszczególnych tekstów zwracaj¹ uwa-
gê przede wszystkim na umo¿liwienie
osobom niepe³nosprawnych samostano-
wienia. Rozwój ka¿dego cz³owieka sty-
mulowany jest przez prawo do decydo-
wania o sobie oraz posiadanie w³asne-
go, ukszta³towanego œwiatopogl¹du.

Dla osób niepe³nosprawnych jest to
szczególnie wa¿ne. Bardzo czêsto s¹ one
ubezw³asnowolniane, wyrêczane, trak-
towane jako niezdolne do podejmowa-
nia œwiadomych, odpowiedzialnych de-
cyzji. Tym samym podmiotowoœæ ludzi
niepe³nosprawnych staje siê jedynie
czcz¹ obietnic¹. Aby zapobiec powy¿-
szym wydarzeniom nale¿y stwarzaæ
osobom niepe³nosprawnym warunki do
aktywnoœci i samostanowienia. Powin-
no siê umo¿liwiæ im uczestniczenie
w wyborach, a nastêpnie ich dokonywa-
nie. Otoczenie ma obowi¹zek wspiera-
nia przejawów ich autonomii. Autorzy
zebranych w pierwszej czêœci tekstów
zgadzaj¹ siê co do tego, ¿e wspó³obywa-
tele spychaj¹ osoby niepe³nosprawne na
margines ¿ycia spo³ecznego. Nieuchron-
nym tego nastêpstwem staje siê biernoœæ
osób niepe³nosprawnych, brak poczucia
w³asnej to¿samoœci, poddawanie siê
kontroli pe³nosprawnych ludzi oraz
ograniczenie w pe³nieniu ról spo³ecz-
nych. Wspomniana przez Beatê Ecler-
Nocoñ koncepcja osoby w ujêciu Karola
Wojty³y wyznacza prawid³owy stosu-
nek ludzi pe³nosprawnych do niepe³no-
sprawnych. Przede wszystkim zwraca
uwagê na odczytywanie ka¿dej osoby
poprzez jej czyny, na przyznanie jej nie-
zbywalnej godnoœci. K³adzie równie¿
nacisk na ci¹g³y progres w rozwoju oso-
bowym ka¿dego cz³owieka, bêd¹cy mo-
torem jego samorealizacji.

W drugiej czêœci tomu zawarto osiem
publikacji o charakterze badawczym.
Pierwsza, autorstwa Anny Klinik oraz
Jerzego Rottermunda, dotyczy wp³ywu
ró¿nych czynników, takich jak: uwarun-
kowania fizyczne, intelektualne mie-
szkañców, przebieg ich ¿ycia, aktualny
stan psychiczny, ich warunki mieszka-
niowe, kontakty interpersonalne i in., na
adaptacjê mieszkañców domów pomocy
spo³ecznej do funkcjonowania w tych
placówkach. Kolejna publikacja autor-
stwa Renaty Zubrzyckiej traktuje o przy-
stosowaniu spo³ecznym dzieci z astm¹
oskrzelow¹. Autorka przebada³a grupê
dzieci chorych na astmê oraz zdrowych
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pod k¹tem czterech cech: motywacji do
nauki szkolnej, zachowañ aspo³ecznych,
przyhamowania oraz uspo³ecznienia.
Wyniki badañ nie wykaza³y istotnych
ró¿nic pomiêdzy dzieæmi przewlekle
chorymi a ich zdrowymi rówieœnikami.
Bernadeta Szczupa³ prezentuje z kolei
problem poczucia samotnoœci dziecka
przewlekle chorego w ujêciu pedago-
gicznym. Przyczynami samotnoœci mog¹
byæ wed³ug autorki: izolacja od innych,
zmiana œrodowiska, poczucie zagro¿e-
nia, postawa otoczenia, ograniczenie
pe³nienia ról spo³ecznych, czyli proble-
my, których doœwiadczaj¹ wszystkie
dzieci hospitalizowane. Motywowanie
ich do aktywnoœci, u³atwianie kontak-
tów z najbli¿szymi oraz dbanie o ciep³¹
i pe³n¹ zrozumienia atmosferê na od-
dziale zapobiega frustracji dzieci,
a w konsekwencji – poczuciu osamotnie-
nia. W nastêpnym tekœcie Anna Hetman
i Piotr Œwi¹der poruszaj¹ temat komuni-
kowania siê dziecka niepe³nosprawnego
z otoczeniem. Polecaj¹ program o zasto-
sowaniu w procesie edukacji dzieci
i m³odzie¿y niepe³nosprawnej o nazwie
Clicker (Version 4), który umo¿liwia
tworzenie tablic komunikacyjnych, ró¿-
nego rodzaju scenek i prezentacji. Anna
Wojnarska napisa³a o problemie ADHD
i psychospo³ecznej etiologii zespo³u.
Zwróci³a uwagê przede wszystkim na
œrodowiskowe, socjalne i kulturowe
czynniki, które (poza biologicznymi)
mog¹ wp³ywaæ na powstawanie tego za-
burzenia. Autorka w badaniach w³a-
snych uwzglêdni³a przede wszystkim
zaniedbania wychowawcze, niskie kom-
petencje nauczycieli oraz warunki socjo-
ekonomiczne rodziny dziecka z syndro-
mem ADHD. Wyniki badañ okaza³y siê
bardzo interesuj¹ce. Autor kolejnej pu-
blikacji, Jaros³aw Rola, skupi³ siê na
zwi¹zku poczucia osamotnienia z depre-
sj¹ dziecka niepe³nosprawnego intelek-
tualnie. Wed³ug autora zaburzenie kon-
taktów z rówieœnikami, najbli¿szymi
i innymi osobami predysponuje dziecko
do doœwiadczania poczucia osamotnie-

nia, frustracji, a co za tym idzie – stano-
wi ryzyko wyst¹pienia u niego depresji.
W tekœcie pt. „Koszty niepe³nosprawno-
œci – indywidualny kontekst ekonomicz-
ny“ autorka analizuje szeœæ przypadków
osób niepe³nosprawnych, akcentuj¹c
w nich fakt, i¿ osoby z problemem zdro-
wotnym czêsto ponosz¹ dodatkowe ko-
szty swojej rehabilitacji. O roli mediów
w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie¿y
pisze Danuta Osik-Chudowolska. Zwra-
ca uwagê przede wszystkim na brak
kontroli rodzicielskiej nad doborem pro-
gramów ogl¹danych przez dzieci, rosn¹-
ce znaczenie komputera w ¿yciu dora-
staj¹cych cz³onków spo³eczeñstwa oraz
odchodzenie od czytania ksi¹¿ek.

Czêœæ trzeci¹ tomu zatytu³owano: „Wo-
kó³ edukacji dzieci i m³odzie¿y niepe³no-
sprawnej“. Tematyka publikacji jest rów-
nie zró¿nicowana jak w poprzednich czê-
œciach. Na uwagê zas³uguje tekst Iwony
Jagoszewskiej, prezentuj¹cy zaanga¿owa-
nie norweskich mediów w edukacjê osób
nies³ysz¹cych. Autorka ukazuje dzia³al-
noœæ m.in. norweskiej telewizji w kierun-
ku likwidowania barier oraz organizacji
za³o¿onych w celu wspomagania osób
z uszkodzonym s³uchem w ich socjaliza-
cji. Godnym polecenia jest równie¿ tekst
Zenona Gajdzicy i £ukasza Najmrockie-
go, zredagowany na podstawie badañ do-
tycz¹cych problemu drugorocznoœci
uczniów z lekkim upoœledzeniem. Tego
rodzaju analiza wymaga³a od autorów
przeœledzenia losów poszczególnych
uczniów w kontekœcie ¿yciowych konse-
kwencji wy¿ej wspomnianej drugorocz-
noœci.

Ksi¹¿ka niew¹tpliwie zas³uguje na
uwagê szerokiego grona odbiorców.
Z pewnoœci¹ oka¿e siê przydatna specja-
listom reprezentuj¹cym ró¿ne dziedziny
naukowe, w szczególnoœci te powi¹zane
z pedagogik¹ specjaln¹, studentom
przygotowuj¹cym siê do roli nauczycie-
li i opiekunów dzieci niepe³nospraw-
nych, a tak¿e rodzicom dzieci niepe³no-
sprawnych. 

Paulina Szyd³owska


