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

URSZULA BARTNIKOWSKA

EUROPEJSKIE KORZENIE TWORZONYCH I REALIZOWANYCH
W POLSCE PROGRAMÓW DZIA£AÑ NA RZECZ 
NIEPE£NOSPRAWNYCH 

Ostatnie stulecie było czasem wielu ważnych przemian dotyczących
postrzegania istoty człowieczeństwa, propagowania praw człowieka,
w tym również człowieka z niepełną sprawnością. Istotne zmiany na-
stąpiły po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to dostrzeżono, że
ochrona praw człowieka leży w interesie wszystkich państw. W związ-
ku z tym zaczęto dążyć do umiędzynarodowienia tych praw. Szczegól-
ną rolę w tym zakresie odegrała Organizacja Narodów Zjednoczonych,
której Zgromadzenie Ogólne w 1948 r. uchwaliło Powszechną Deklara-
cję Praw Człowieka. To dało początek internacjonalizacji ochrony praw
człowieka. Proces ten polega na kreowaniu przez ONZ nowych stan-
dardów w dziedzinie praw człowieka, które następnie są wnoszone
w system prawa wewnętrznego i praktyki poszczególnych państw. 

„Uznanie przyrodzonej godnoœci oraz równoœci i niezbywalnych praw
cz³owieka wszystkich cz³onków wspólnoty ludzkiej jest podstaw¹

wolnoœci, sprawiedliwoœci i pokoju œwiata“ – to pocz¹tek deklaracji i pocz¹-
tek powolnych przemian sytuacji ludzi z grup zagro¿onych odsuniêciem na
margines ¿ycia spo³ecznego. Kolejnym wa¿nym krokiem by³o uznanie roku
1981 za Miêdzynarodowy Rok Osób Niepe³nosprawnych. Wówczas wezwa-
no do tworzenia planu dzia³ania na poziomach regionalnym, narodowym
i miêdzynarodowym, które mia³yby na celu wyrównywanie szans niepe³no-
sprawnych, rehabilitacjê i prewencjê niepe³nosprawnoœci. Na lata 1983–1992
przewidziano te¿ Dekadê Osób Niepe³nosprawnych, w czasie której ró¿ne
organizacje zwraca³y uwagê na sprawy osób niepe³nosprawnych. W tym te¿
okresie powsta³ Œwiatowy Program Dzia³ania na Rzecz Osób Niepe³no-
sprawnych. W czasie Dekady Osób Niepe³nosprawnych rz¹dy i organizacje
mia³y wprowadziæ w ¿ycie postanowienia Programu ONZ. Zgromadzenie
Ogólne ONZ w 1992 r. podjê³o decyzjê, ¿e fundusz utworzony w celu wspie-
rania dzia³añ na rzecz niepe³nosprawnych w czasie Miêdzynarodowego Ro-
ku Osób Niepe³nosprawnych bêdzie kontynuowa³ swoj¹ misjê do 2010 r.,
aby w efekcie powsta³o spo³eczeñstwo otwarte na wszystkich. Œrodki finan-
sowe, którymi dysponuje fundusz, wykorzystywane s¹ do wspó³finansowa-
nia dzia³añ pañstw najmniej rozwiniêtych oraz wspierania grup najbardziej
marginalizowanych.
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Wymienione dzia³ania przynios³y jeszcze jeden pozytywny skutek – w 1993 r.
przyjêto Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepe³nosprawnych,
które – wed³ug zaleceñ – maj¹ siê staæ normami zwyczajowymi prawa miêdzy-
narodowego. Organizacja Narodów Zjednoczonych zapocz¹tkowa³a uznanie
praw wszystkich grup niepe³nosprawnych, w³¹cznie z tymi najbardziej odsu-
wanymi od ¿ycia spo³ecznego, czyli osób z upoœledzeniem umys³owym i choro-
bami psychicznymi.

Pañstwa Unii Europejskiej równie¿ zobowi¹zane s¹ do stworzenia takich
samych standardów oraz wyrównania ró¿nic miêdzy wszystkimi jej cz³on-
kami. Unia przejê³a prawa (konwencje, deklaracje i programy) ustanowione
przez Zgromadzenie ONZ. Poprzez dzia³ania UE ludzie niepe³nosprawni
mog¹ uczestniczyæ w licznych programach maj¹cych na celu poprawienie
ich bytu i funkcjonowania w spo³eczeñstwie na równych prawach z innymi
cz³onkami, ale z przys³uguj¹cymi im dodatkowymi prawami do wsparcia.
Trudno mówiæ o wszystkich podejmowanych dzia³aniach, wspomnê wiêc
o przyk³adowych. Poprzez Inicjatywê Wspólnoty ZATRUDNIENIE udzielo-
no wsparcia osobom z trudnoœciami w znalezieniu i utrzymaniu pracy oraz
realizowaniu kariery zawodowej. W ramach tej inicjatywy modu³ HORY-
ZONT skierowany by³ do szeroko pojêtej grupy niepe³nosprawnych. Setki
projektów rehabilitacji zawodowej, które mieœci³y siê w ramach programo-
wych tej inicjatywy zosta³o sfinansowanych przez Europejski Fundusz Spo-
³eczny, a w efekcie równie¿ zrealizowanych. Dziêki temu wypracowane zo-
sta³y strategie rozwoju nowych metod radzenia sobie z problemami, przed
jakimi staj¹ osoby niepe³nosprawne na zmieniaj¹cym siê rynku pracy. Cel
programu polega³ tak¿e na wprowadzaniu pozytywnych zmian w szkole-
niu, polityce zatrudnienia i stosowanych praktykach (raport „W kierunku
Europy bez barier dla osób z niepe³nosprawnoœci¹“).

Konstytucja RP zapewnia, ¿e „wszyscy s¹ wobec prawa równi. Wszyscy ma-
j¹ prawo do równego traktowania przez w³adze publiczne. Nikt nie mo¿e byæ
dyskryminowany w ¿yciu politycznym, spo³ecznym lub gospodarczym z ja-
kiejkolwiek przyczyny“ (art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Ponad-
to artyku³ 69 mówi, ¿e „osobom niepe³nosprawnym w³adze publiczne udzie-
laj¹, zgodnie z ustaw¹, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobie-
niu do pracy oraz komunikacji spo³ecznej“. Prawa te odnoœnie niepe³nospraw-
nych potwierdzone zosta³y w Karcie Praw Osób Niepe³nosprawnych przyjêtej
w 1997 roku. „Osoby niepe³nosprawne, czyli osoby, których sprawnoœæ fizycz-
na, psychiczna lub umys³owa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub
uniemo¿liwia ¿ycie codzienne, naukê, pracê oraz pe³nienie ról spo³ecznych,
zgodnie z normami prawnymi i zwyczajami, maj¹ prawo do niezale¿nego, sa-
modzielnego i aktywnego ¿ycia oraz nie mog¹ podlegaæ dyskryminacji“ (Kar-
ta Praw Osób Niepe³nosprawnych). Sytuacja w Polsce kszta³towana jest w du-
¿ej mierze zmianami zachodz¹cymi w krajach Europy. Odzwierciedla siê to
w prawach ustanawianych przez nasz rz¹d. 

Przedstawione za³o¿enia, prawne uregulowania oraz przynale¿noœæ do Unii
Europejskiej daj¹ podstawê realizowania ró¿norodnych programów dzia³añ na
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rzecz niepe³nosprawnych, do których nale¿¹ miêdzy innymi: PEGAZ (program
likwidacji barier transportowych), KOMPUTER DLA HOMERA (dziêki któremu
osoby niepe³nosprawne otrzymuj¹ pomoc w zakupie sprzêtu elektronicznego
i oprogramowania), DROGOWSKAZ (udzielaj¹cy pomocy przy zakupie sprzê-
tu ortopedycznego, wózków elektrycznych, œrodków pomocniczych), BRAILLE
'2000 (z którego skorzystali pracodawcy zatrudniaj¹cy w zak³adach pracy chro-
nionej osoby niewidome), HEFAJSTOS (program pomocy dla pracodawców
prowadz¹cych zak³ady pracy chronionej produkuj¹cych sprzêt rehabilitacyjny
i ortopedyczny), T£UMACZ dla nies³ysz¹cego (czyli dofinansowanie us³ug t³u-
maczy jêzyka migowego).

Warto wspomnieæ o programach, które obecnie s¹ realizowane. Jednym
z nich jest program EQUAL. Jego realizacja w Polsce przewidziana jest na la-
ta 2004–2006. Jest on strategi¹ Unii Europejskiej na tworzenie nowych i lep-
szych miejsc pracy oraz zapewnienie wszystkim dostêpu do stworzonych sta-
nowisk. Ma on s³u¿yæ wypracowaniu sposobów radzenia sobie z problemem
nierównoœci i dyskryminacji na rynku pracy. W diagnozie sytuacji spo³ecznej
autorzy programu zwracaj¹ uwagê na to, ¿e niepe³nosprawni (obok mniejszo-
œci etnicznych, ludzi z ni¿szym wykszta³ceniem, kobiet) równie¿ nale¿¹ do
grupy ludzi zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym. W ramach inicjatywy
EQUAL realizowane s¹ konkretne programy, np. TELEPRACA – projekt Za-
chodniopomorskiej Szko³y Biznesu. W ramach projektu zosta³o utworzone te-
lecentrum oraz lokalne centra zwane telechatkami. W telepracy odnajduj¹
swoje miejsce osoby niepe³nosprawne ruchowo. Dziêki mo¿liwoœci wykorzy-
stywania nowoczesnych technik informatycznych i telekomunikacyjnych bez-
poœrednia wymiana informacji, jak równie¿ dostarczenie efektów pracy nie
jest ju¿ problemem, niezale¿nie od odleg³oœci miejsca wykonywania pracy.
Dziêki temu nie jest konieczne doje¿d¿anie do pracy, poza tym nie liczy siê
wiek, wygl¹d czy sprawnoœæ fizyczna pracownika, ale wyniki jego pracy,
a czas pracy jest elastyczny.

W ramach EQUAL powsta³ te¿ projekt Fundacji Pomocy Chorym na Zanik
Miêœni – WINDA DO PRACY, którego uczestnikami mog¹ byæ osoby ze scho-
rzeniami nerwowo–miêœniowymi w wieku 18–45 lat, które nie ucz¹ siê i nie ma-
j¹ pracy. Program adresowany jest tak¿e do ich rodziców.

JUNIOR to program skierowany do m³odych ludzi niepe³nosprawnych,
którzy s¹ grup¹ szczególnie zagro¿on¹ na rynku pracy. Program ma u³atwiæ im
zdobycie sta¿u oraz w efekcie odnalezienie odpowiedniego miejsca zatrudnie-
nia. W programie tym przewidziana jest pomoc finansowa dla pracodawcy oraz
miejsce dla doradcy zawodowego, który odpowiada za przygotowanie niepe³-
nosprawnego cz³owieka do podjêcia pracy, zapewnia odpowiednie warunki do
nawi¹zania kontaktu pracodawcy z pracobiorc¹ oraz pomaga w prze³amaniu lê-
ków i oporów przed kontaktem z osob¹ niepe³nosprawn¹. Program ma wiêc
równie¿ na celu prze³amanie barier psychologicznych wobec ludzi z obni¿on¹
sprawnoœci¹ organizmu, które tkwi¹ w potencjalnych pracodawcach, co ma
zwiêkszyæ w przysz³oœci szanse niepe³nosprawnych w danym zak³adzie pracy
czy te¿ w danej bran¿y.

EUROPEJSKIE KORZENIE TWORZONYCH I REALIZOWANYCH W POLSCE PROGRAMÓW DZIA£AÑ... 
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Bardzo wa¿nym programem jest ogólnopolski pilota¿owy program rz¹do-
wy „Wczesna, kompleksowa i ci¹g³a pomoc dziecku zagro¿onemu niepe³no-
sprawnoœci¹ i niepe³nosprawnemu oraz jego rodzinie“, którego realizacjê
przewidziano na lata 2005–2007. Program obejmuje pomoc dzieciom od 0 do
7 roku ¿ycia, u których stwierdzono niepe³nosprawnoœæ lub mo¿liwoœæ jej po-
jawiania siê. Pomoc udzielana jest równie¿ rodzicom tych dzieci, aby lepiej
radzili sobie z szokiem i stresem zwi¹zanym z wychowywaniem dziecka nie-
pe³nosprawnego oraz by opanowali niezbêdne umiejêtnoœci prawid³owego
stymulowania rozwoju dziecka. W projekcie podkreœla siê potrzebê kontaktu
rodziców z innymi rodzicami maj¹cymi podobne dzieci oraz z organizacjami
dzia³aj¹cymi na rzecz osób niepe³nosprawnych. Ma to na celu kszta³towanie
w³aœciwych postaw rodziców wobec dziecka niepe³nosprawnego. Niezwykle
istotne jest to, ¿e projekt programu powsta³ w oparciu o wiedzê profesjonali-
stów, ale z uwzglêdnieniem postulatów organizacji pozarz¹dowych reprezen-
tuj¹cych beneficjentów programu (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upoœledzeniem Umys³owym, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjació³ Dzieci
Niewidomych i S³abo Widz¹cych „Têcza“, Polski Komitet Audiofonologii, Mi-
lickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepe³nosprawnym, Fun-
dacja „Promyk S³oñca“).

Obowi¹zek realizacji programów spoczywa g³ównie na jednostkach samorz¹-
du terytorialnego. Jednak wszystkie szczeble samorz¹du terytorialnego zobo-
wi¹zane s¹ do wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi, stowarzyszeniami,
fundacjami, zwi¹zkami wyznaniowymi, które zaanga¿owane s¹ w dzia³alnoœæ
na rzecz osób niepe³nosprawnych. I s³usznie, poniewa¿ bardzo czêsto zdarza
siê, ¿e to w³aœnie organizacje pozarz¹dowe zajmuj¹ siê bezpoœredni¹ realizacj¹
projektów. Taka wspó³praca z wymienionymi organizacjami jest równie¿ zaleca-
na i popierana przez specjalistów z UE. „Komisja wyra¿a du¿e zadowolenie
z aktywnego zainteresowania i uczestniczenia wielu organizacji osób z niepe³-
nosprawnoœci¹ w europejskim procesie wspó³pracy. Zadowolona jest równie¿
z szerokiego uznania »nowej wartoœci«, która powstaje w wyniku europejskie-
go wsparcia“ (Komunikat Komisji nt. Równych Szans dla Osób z Niepe³no-
sprawnoœci¹, r. IV, pkt. 38).

W obecnym systemie niezwykle wa¿nym ogniwem okazuj¹ siê wszelkiego ro-
dzaju fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje poprawiaj¹ce byt niepe³no-
sprawnych. Ludzie niepe³nosprawni, ich rodziny lub prawni reprezentanci
w krajach Unii Europejskiej zaczêli organizowaæ siê znacznie wczeœniej (w la-
tach 70.), wskazuj¹c swym przyk³adem drogê skutecznego dzia³ania na rzecz
najs³abszych. W Polsce prze³om nast¹pi³ po przemianach, które zapocz¹tkowa³
rok 1989. I w³aœnie na lata 90. tamtego stulecia przypada najwiêkszy przyrost
organizacji pozarz¹dowych skupiaj¹cych niepe³nosprawnych oraz inne osoby
broni¹ce ich interesów. W ten sposób – w oparciu o ustawê o fundacjach z 6
kwietnia 1984 roku i o ustawê o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 roku (Pra-
wo o stowarzyszeniach) – powstaj¹ organizacje pozarz¹dowe zrzeszaj¹ce
w swych szeregach ludzi zazwyczaj bezpoœrednio zwi¹zanych ze œrodowiskiem
osób niepe³nosprawnych.

URSZULA BARTNIKOWSKA
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W. Dykcik (2005, s. 123) s³usznie zauwa¿a, ¿e „w mentalnoœci Polaków III Ty-
si¹clecia upowszechnia siê nowy wspólnotowy i stowarzyszeniowy nurt spo-
³ecznej aktywnoœci obywatelskiej oraz przekonanie, ¿e powinnoœci demokra-
tycznej polityki najlepiej jest spe³niæ nie przez rz¹dy czy partie polityczne, które
s¹ zawodne i niewiarygodne, lecz przez tak zwane instytucje poœrednicz¹ce –
spo³eczne organizacje (…). W ich ramach zwykli ludzie wykraczaj¹ poza swe
prywatne granice i egoistyczne problemy, w³asne potrzeby, d¹¿¹c do realizacji
idea³ów i satysfakcji osobistej“. I w³aœnie tacy zwykli ludzie, których „los“ do-
tkn¹³ niepe³nosprawnoœci¹, anga¿uj¹ siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹, maj¹c¹ na ce-
lu poprawê bytu nie tylko ich samych, ale te¿ innych w podobny sposób do-
œwiadczonych ludzi.

Patrz¹c z perspektywy lat, widaæ ogromne zmiany w sytuacji osób niepe³no-
sprawnych w naszym kraju, które zakorzeniaj¹ siê w przemianach zachodz¹-
cych w innych krajach europejskich. Jednak nie wszyscy niepe³nosprawni za-
chwyceni s¹ aktualnymi stanem. Bez trudu mo¿na spotkaæ siê z takimi wypo-
wiedziami: „czas na zmiany w skostnia³ych ju¿ nieco organizacjach, tylko jak
to zrobiæ, jeœli tylko licz¹ siê nieformalne uk³ady, a nie merytoryczna wiedza
lub chêci i znajomoœæ ca³oœciowa problemów niepe³nosprawnych, nie tylko
tych po czterdziestym roku ¿ycia. Mam czasem wra¿enie, ¿e s¹ tylko tacy,
a m³odzi siedz¹ w domu i maj¹ szczêœcie, jeœli nie pij¹ lub æpaj¹ dla zabicia cza-
su. Jesteœmy trochê na marginesie równie¿ przez nas samych, siedzieæ cicho,
gdy ci w³adni przeforsowuj¹ swoje lub godz¹ siê na brak i g³upotê. Sk³ócenie
i prywata s¹ tym, co niszczy œrodowisko samych niepe³nosprawnych…“
(http://kzk.telefirma.pl/2_17.php).

Czy – znaj¹c ogrom pozytywnych zmian, jakie dokona³y siê w sytuacji ludzi
niepe³nosprawnych – autora tych s³ów nale¿y nazwaæ malkontentem? Czy ra-
czej nale¿y uznaæ, ¿e to co siê dzieje w œrodowisku osób niepe³nosprawnych, po
prostu potrzebuje jeszcze wielu przekszta³ceñ i udoskonaleñ, które bêd¹
uwzglêdnia³y zmieniaj¹ce siê potrzeby tej grupy osób?
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Rz¹dowy Program Dzia³añ na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych i Ich Integracji ze Spo³e-
czeñstwem, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, Warszawa, paŸdziernik 1993 r.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatru-
dnianiu osób niepe³nosprawnych. Dz.U. z dnia 9 paŸdziernika 1997 r.

W kierunku Europy bez barier dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ Komisja Wspólnoty Eu-
ropejskiej. Bruksela, 12 maja 2000 r., COM (2000) 284 final. Komunikat Komisji Skiero-
wany do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno–Spo³ecznego i Ko-
mitetu Regionów na: http://www.ue.ffm.pl/g21.php.

Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ci¹g³a pomoc dziecku
zagro¿onemu niepe³nosprawnoœci¹ lub niepe³nosprawnemu oraz jego rodzinie – pro-
gram rz¹dowy – pilota¿ 2005–2007 na: http://www.men.waw.pl/ksztspec/progra-
my/pomoc_dziecku.php.

Summary

The article is a summary of changes which occurred in the area of human
rights and rights of the disabled during the course of the last century, as well as
of the UN's and EU's key achievements as regards those rights. The article
demonstrates how, in the form of new laws or individual endeavour, these
developments have transformed the Polish health service in terms of disability
care and rehabilitation. It also lists various examples of disability rehabilitation
programmes, which have been and are currently being carried out in EU coun-
tries, including Poland, and demonstrates the growing role of non-government
organizations run, by and large, by people personally affected by disability
problems, i.e. the disabled and their families, which further the cause of aiding
this particular social group.
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WIEDZA O OBIEKTACH I ZJAWISKACH NATURALNYCH
W DEFINICJACH KONSTRUOWANYCH PRZEZ NIEWIDOMYCH
I WIDZ¥CYCH U¯YTKOWNIKÓW JÊZYKA

Z psychologicznego punktu widzenia, pojęcie to reprezentacja wewnę-
trzna zawierająca opis istotnych właściwości pewnej kategorii, stano-
wiąca podstawowy materiał myślenia (por. np. Maruszewski 2000; Ko-
matsu 2002). Dla językoznawcy pojęcie to przede wszystkim element
pośredniczący między wyrazem jako znakiem językowym a rzeczywi-
stością (por. Ogden i Richards 1923, za: Kurcz 2000). Sposób i siła po-
łączenia między wyrazem a pojęciem są jednak przedmiotem dyskusji
(por. Miller, Johnson-Laird 1976; Bloom 2000). Badacze spierają się,
czy znaczenie wyrazu należy utożsamiać z treścią pojęcia, czy też mo-
że istnieje część pojęcia oddzielona od znaczenia wyrazu. Pogląd,
który mógłby pogodzić językoznawczy, psychologiczny i psycholingwi-
styczny punkt widzenia, przedstawia Jean Aitchison (1994). Według
niej, znaczenie wyrazu nazywającego pewien fragment rzeczywistości
pokrywa się w dużym stopniu z treścią pojęcia, jakie mamy na temat tej
rzeczywistości, ale pojęcie, jako całość wiedzy na dany temat, to coś
więcej niż tylko znaczenie wyrazu-etykietki rzeczywistości1. 

Sposób uzyskiwania informacji o œwiecie a struktura wiedzy
werbalnej: sformu³owanie celu badania

Ca³oœæ wiedzy pojêciowej kszta³tuje siê na podstawie naszego doœwiadczenia,
informacji otrzymywanych za poœrednictwem narz¹dów zmys³ów, nie za-

wsze w œcis³ym powi¹zaniu z danymi jêzykowymi. Konsekwencj¹ tego jest fakt,
¿e nie wszystkie elementy pojêcia mo¿na z jednakow¹ ³atwoœci¹ werbalizowaæ.

Z rozwa¿añ tego rodzaju wy³ania siê nastêpuj¹cy problem badawczy: czy
istniej¹ce miêdzy ludŸmi ró¿nice w pozyskiwaniu wiedzy, prowadz¹ce do
odmiennoœci w niewerbalnej zawartoœci danego pojêcia, mog¹ znaleŸæ
odzwierciedlenie w sposobie werbalizacji tego pojêcia? A wiêc na przyk³ad:
czy du¿e ró¿nice w sposobie poznawania rzeczywistoœci przez osoby niewi-
dome i widz¹ce wp³ywaj¹ na tê czêœæ struktury pojêcia, któr¹ mo¿na ³atwo
opisaæ za pomoc¹ jêzyka? Nale¿y pamiêtaæ, ¿e rzeczywiste ró¿nice w struk-
turze wiedzy istniej¹ce miêdzy niewidomymi a widz¹cymi mog¹ w zada-

1 Jako efekt takiego w³aœnie pogl¹du mo¿na traktowaæ wyró¿nianie 2 poziomów znaczenia w pro-
cesach przetwarzania mowy przez cz³owieka: poziomu aspektu semantycznego reprezentacji wyra-
zu i poziomu informacji pojêciowej (por. Kroll, de Groot 2002).
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niach werbalnych zostaæ czêœciowo zamaskowane na skutek mo¿liwoœci po-
s³ugiwania siê przez osoby niewidome i widz¹ce takimi samymi wyrazami,
które jednak w przypadku niewidomych s¹ niekiedy „puste znaczeniowo“
(chodzi o zjawisko tzw. werbalizmu, por. np. Majewski 1983; Warren 1994)
lub kryj¹ pod sob¹ pojêcia zbudowane inaczej, np. na bazie wyobra¿eñ za-
stêpczych (por. np. Landau 1983, za: Warren 1994; Grzegorzewska 1989; Foj-
kis 2004). Mimo takiej mo¿liwoœci wp³yw danych wzrokowych na wyra¿an¹
werbalnie strukturê wiedzy wykazano ju¿ w badaniu prostym testem skoja-
rzeniowym: wy³aniaj¹cy siê ze skojarzeñ swobodnych obraz struktury wie-
dzy okaza³ siê nieco odmienny u osób niewidomych i widz¹cych (por. Miko-
³ajczak-Matyja 2004). Postanowiono zatem sprawdziæ, czy wp³yw danych
wzrokowych uwidoczni siê tak¿e w definiowaniu pojêæ – badaniu wymaga-
j¹cym od respondentów wiêkszego namys³u i bardziej precyzyjnego formu-
³owania wiedzy2. Eksperyment tego rodzaju mo¿na potraktowaæ jako nale-
¿¹cy do tego samego nurtu, co porównawcze badania Sêkowskiej (1974) nad
swobodnymi wypowiedziami dzieci niewidomych i widz¹cych (dotycz¹cy-
mi zjawiska jesieni), w których wykazano m.in. wiêksze bogactwo treœci
w wypowiedziach niewidomych, zw³aszcza w odniesieniu do zjawisk przy-
rodniczych, mimo rzadszego, ni¿ u widz¹cych, werbalizowania treœci wizu-
alnych.

Materia³ badawczy i respondenci

Materia³ badawczy3 stanowi³o 5 rzeczowników oznaczaj¹cych obiekty i zjawi-
ska naturalne: brzoza, osa, ³¹ka, rzeka i têcza. Dobór takiej listy wyrazów oparty
by³ na dwóch nastêpuj¹cych kryteriach:

1. Ró¿norodnoœæ: w celu zwiêkszenia zasiêgu wniosków wybrano nazwy
zró¿nicowanych obiektów i zjawisk: roœlina, zwierzê, ekosystem, zbiornik wod-
ny i zjawisko atmosferyczne.

2. Rola wzroku w poznaniu obiektów i zjawisk przez cz³owieka widz¹cego,
a zarazem mo¿liwoœæ kompensacji braku spostrze¿eñ wzrokowych przez inne
zmys³y. Wybrano obiekty i zjawiska, których cechy mog¹ wp³ywaæ na odmien-
noœæ struktury pojêcia u osób niewidomych i widz¹cych. Chodzi przede wszy-
stkim o takie cechy, jak: kolor, wielkoœæ (obiekty np. bardzo ma³e, jak osa, nie-
widomi mog¹ poznaæ dok³adnie tylko dziêki modelom), dostêpnoœæ i postaæ fi-
zyczna. Postaæ fizyczna wielu obiektów i zjawisk utrudnia poznanie ich za po-
moc¹ dotyku; dotyczy to m.in. zjawisk œwietlnych (jak têcza), obiektów p³yn-
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2 Mimo introspekcyjnej natury badañ nad definiowaniem wyniki takich eksperymentów okazuj¹ siê
cennym Ÿród³em wiedzy o strukturze pojêæ: stwierdzono, i¿ zmiennoœæ pojêæ w czasie i selektywny
dostêp do informacji nie przeszkadzaj¹ w formu³owaniu wzglêdnie sta³ych definicji przez osoby ba-
dane (por. Miko³ajczak-Matyja 1999).
3 Opisywany eksperyment stanowi fragment projektu badawczego KBN 5 H01D 014 20. Has³a doty-
cz¹ce obiektów i zjawisk naturalnych wyselekcjonowano z wiêkszego materia³u badawczego wyko-
rzystywanego w projekcie.
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nych (jak rzeka) oraz obiektów zbudowanych z substancji kruchych i ³amliwych
(np. skrzyd³a osy).

Przebadano 106 osób: 53 niewidomych i 53 widz¹cych uczniów klas: I-III gim-
nazjum, II-IV liceum ogólnokszta³c¹cego oraz II-IV szkó³ œrednich zawodo-
wych4. Badaniu poddano osoby ca³kowicie niewidome lub jedynie z poczuciem
œwiat³a, bez zachowanych wspomnieñ wzrokowych (z dysfunkcj¹ wzroku wy-
stêpuj¹c¹ od urodzenia lub od wczesnych lat ¿ycia). Dodatkowe kryteria dobo-
ru grupy kontrolnej osób widz¹cych stanowi³y: p³eæ oraz wyniki w nauce okre-
œlane na skali: s³aby, œredni, dobry i bardzo dobry. Badania przeprowadzano
w roku szkolnym 2001/2002 i 2002/2003, w 5 Oœrodkach Szkolno-Wychowaw-
czych dla Dzieci i M³odzie¿y Niewidomej i S³abowidz¹cej (w Owiñskach k/Po-
znania, Laskach k/Warszawy, Krakowie, Bydgoszczy i Wroc³awiu) oraz w szko-
³ach ponadpodstawowych w Poznaniu. Test mia³ charakter pisemny. W instruk-
cji polecono osobom badanym konstruowanie definicji „zwiêz³ych, a zarazem
dok³adnych“5. 

Wyniki badania

Otrzymano 516 definicji: 260 od grupy osób niewidomych i 256 od wi-
dz¹cych. Definicje poddano analizie treœciowej pozwalaj¹cej na dok³adne
porównanie obu badanych grup zarówno pod k¹tem podawanych przez
nie szczegó³owych informacji, jak i ogólniejszych tendencji do przedsta-
wiania w definicjach okreœlonych aspektów rzeczywistoœci. Analiza pole-
ga³a wiêc na wyodrêbnieniu, wyizolowaniu z definicji wszystkich infor-
macji dotycz¹cych definiowanych obiektów i zjawisk oraz na ³¹czeniu in-
formacji w pewne grupy, odnosz¹ce siê do odrêbnych aspektów poszcze-
gólnych obiektów i zjawisk. Grupy te bêd¹ dalej nazywane typami infor-
macji6. Przyk³ad: w definicji brzoza – drzewo liœciaste o bia³ej korze, rosn¹ce
w lesie mo¿na wyodrêbniæ nastêpuj¹ce informacje: drzewo, liœcie, kora, bia-
³a, w lesie i zaliczyæ je do nastêpuj¹cych typów: drzewo – OKREŒLENIE
NADRZÊDNE, liœcie, kora – CZÊŒCI/SK£ADNIKI, bia³a – KOLOR DRZE-
WA/KORY/PNIA, w lesie – MIEJSCE WYSTÊPOWANIA/EKOSYSTEM.
Ka¿de has³o ma swój w³asny zestaw typów informacji, jakie mo¿na wyo-
drêbniæ w jego definicjach. Wspólny dla wszystkich hase³ jest typ OKRE-
ŒLENIE NADRZÊDNE, którego uniwersalnoœæ wynika z tendencji do de-
finiowania zjawisk rzeczywistoœci poprzez zaliczanie obiektu definiowa-

4 Na skutek reformy szkolnictwa w momencie przeprowadzania badañ nie by³o poziomu klas I œre-
dnich w szkolnictwie masowym. 2 uczniów niewidomych z klas I liceum ogólnokszta³c¹cego i za-
wodowego (klas stanowi¹cych wyj¹tkowe uzupe³nienie szkolnictwa osób niewidomych po refor-
mie) potraktowano jako osoby z poziomu III klasy gimnazjum, ze wzglêdu na brak odpowiedników
w zreformowanym szkolnictwie osób widz¹cych.
5 Instrukcje i listy hase³ dla osób niewidomych zosta³y wydrukowane alfabetem Braille'a (w wersji
szeœciopunktowej) przy u¿yciu drukarki Mountbatten Brailler.
6 „Typ informacji“ stanowi przybli¿ony odpowiednik „fasety“ z analiz jêzykoznawstwa kognityw-
nego (por. np. Bartmiñski 1993).



nego do szerszej kategorii (np. brzoza – drzewo, osa – owad, têcza – zjawisko
itd.). Nazwa takiej kategorii mo¿e pojawiaæ siê jako pocz¹tek definicji
o budowie klasycznej7 lub jako samodzielna definicja.

Rezultaty analizy przedstawione zosta³y w tabelach. Taki sposób prezentacji
uznano za obrazowy i umo¿liwiaj¹cy ³atwe i dok³adne porównanie danych
otrzymanych od obu badanych grup.

Konstrukcja tabel: Pierwsza kolumna tabeli zawiera nazwy typów informacji,
a w nastêpnych dwóch kolumnach zamieszczono szczegó³owe informacje zali-
czone do danego typu, osobno dla osób niewidomych i widz¹cych. Na pocz¹t-
ku drugiej i trzeciej kolumny umieszczono liczby (wydrukowane wiêksz¹
czcionk¹) wskazuj¹ce, ile osób z danej grupy poda³o informacje nale¿¹ce do ca-
³ego typu informacji (np. ile osób niewidomych poda³o informacje o sk³adnikach
brzozy). Natomiast ma³e liczby podane po ka¿dej informacji, w nawiasach okr¹-
g³ych, wskazuj¹, ile osób z danej grupy poda³o tak¹ informacjê szczegó³ow¹.
Kryterium kolejnoœci podawania informacji wewn¹trz typu stanowi malej¹ca
liczba uwzglêdniaj¹cych je osób badanych. Uwaga: liczba umieszczona na po-
cz¹tku typu nie zawsze stanowi sumê liczb podanych w nawiasach przy ka¿dej
informacji szczegó³owej, poniewa¿ ta sama osoba podaje czêsto wiêcej ni¿ jedn¹
informacjê, nale¿¹c¹ do danego typu (por. liœcie i kora z podanego powy¿ej przy-
k³adu). W tabelach podano tylko takie typy informacji, które zosta³y uwzglê-
dnione przez minimum dwie osoby w przynajmniej jednej z badanych grup (co
oznacza, ¿e liczba podana na pocz¹tku musi byæ >1 w przynajmniej jednej
z grup badanych). Pozosta³e informacje, podane przez pojedyncze osoby bada-
ne, zamieszczone s¹ pod tabelami.

Osi¹gniêcie wysokiej dok³adnoœci porównania wymaga oddzielnego trakto-
wania sformu³owañ ró¿ni¹cych siê jedynie szczegó³ami. Tylko w kilku przypad-
kach zdecydowano siê na ³¹czne potraktowanie wyra¿eñ uznanych za praktycz-
nie równorzêdne wewn¹trz danej definicji. W takich przypadkach formy alter-
natywne podane s¹ w nawiasach okr¹g³ych, np. liœcie (liœciaste), przyrody (przyro-
dnicze) itp. Natomiast umieszczenie czêœci sformu³owania w nawiasie skoœnym
oznacza, i¿ dany fragment informacji zosta³ uwzglêdniony w innym typie, np.
dla has³a osa: wbija /¿¹d³o/: sama informacja o posiadaniu ¿¹d³a jest podana
i policzona w typie CZÊŒCI CIA£A. T³ustym drukiem zaznaczono informacje
identyczne podane przez obie grupy osób.

Za tabelami umieszczono komentarze dla poszczególnych hase³, w których
wyliczono podstawowe ró¿nice miêdzy danymi uzyskanymi od obu grup
osób. W komentarzach zwrócono tak¿e uwagê na informacje b³êdne. Przyjê-
to za³o¿enie, ¿e nie wszystkie cechy zawarte w definicjach maj¹ charakter
cech koniecznych (z punktu widzenia osoby formu³uj¹cej definicjê) i ¿e ist-
niej¹ alternatywne zbiory cech, za pomoc¹ których mo¿na opisywaæ dany
fragment rzeczywistoœci. Dlatego nie uznaje siê za b³êdne stwierdzenia, ¿e
brzoza roœnie w ogródku b¹dŸ na terenie podmok³ym, nawet jeœli nie s¹ to jedy-
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7 Definicja klasyczna to definicja o budowie: rodzaj najbli¿szy + cechy ró¿nicuj¹ce (por. np. Zgusta
1971; Tokarski 1987).
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nie mo¿liwe ani nawet najbardziej typowe miejsca jej wystêpowania. Nie
kwestionuje siê tak¿e okreœleñ relatywnych i oceniaj¹cych, jak np. ¿e brzoza
jest wysoka czy bardzo wysmuk³a lub ¿e uk¹szenie osy jest niebezpieczne. Nato-
miast za b³êdne uznaje siê nie tylko informacje typu: brzoza jest drzewem igla-
stym lub têcza wystêpuje noc¹, ale tak¿e stwierdzenia kategorycznie i zarazem
nieprawid³owo wyznaczaj¹ce zakres odniesienia, jak np. têcza wystêpuje za-
wsze przed wieczorem. Nieco inne s¹ kryteria oceny prawdziwoœci wyra¿eñ
u¿ytych w charakterze okreœlenia nadrzêdnego: u¿ycie jakiegoœ wyra¿enia
Y jako okreœlenia nadrzêdnego w definicji wyrazu X sugeruje koniecznoœæ
powi¹zania, tzn. sugeruje, ¿e ka¿dy obiekt nazywany X nale¿y do klasy na-
zywanej Y (a zatem, ¿e ka¿da osa jest owadem, ka¿da brzoza jest drzewem,
ka¿da rzeka jest zbiornikiem itd.). Dlatego np. za nieprawid³owe okreœlenie
nadrzêdne wyrazu ³¹ka nale¿y uznaæ czêœæ lasu (³¹ka nie zawsze stanowi
czêœæ lasu). Natomiast okreœlenie nadrzêdne pastwisko budzi mniejsze w¹t-
pliwoœci, poniewa¿ ka¿da ³¹ka mo¿e (mog³aby) s³u¿yæ jako pastwisko.

Brzoza

Informacje podane przez jedn¹ osobê badan¹: Niewidomi: brzoza jest czêsto spotyka-
na, jest bardzo miêkka, wysoka, bardzo wysmuk³a, rodzaje: bia³a i brodawkowata, jej /li-
œcie/ s¹, bardzo delikatne, zwisaj¹, /ga³êzie/ s¹ bardzo delikatne, /liœcie/ s¹ ¿ó³te, jajo-
wate, /sok/ jest bardzo s³odki, nazwa ³aciñska: betula. Widz¹cy: brzoza ma uk³ad dwu-
listny, jej /liœcie/ s¹ drobne, zielone, ³ukowate.
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Tylko w definicjach osób niewidomych pojawi³y siê informacje o funkcji u¿yt-
kowej brzozy; czêstsze i bardziej ró¿norodne s¹ tak¿e informacje niewidomych
dotycz¹ce: miejsca wystêpowania brzozy (na kuli ziemskiej i na okreœlonym te-
renie czy w ekosystemie) oraz jej czêœci. Natomiast tylko osoby widz¹ce umie-
œci³y w swoich definicjach dane o charakterze oceniaj¹cym. Wiêcej osób widz¹-
cych poda³o informacje o kolorze kory; pojawi³o siê tu okreœlenie kolor bia³o-czar-
ny, bardziej precyzyjnie oddaj¹ce typowy obraz brzozy. Informacje b³êdne: wy-
stêpuj¹ w odpowiedziach osób niewidomych. Nieprawid³owe jest stwierdzenie,
¿e brzoza jest drzewem iglastym. Brzoza bia³a i brzoza brodawkowata stanowi¹ ten
sam gatunek (por. Kremer 1996). Wreszcie okreœlenie koloru liœci brzozy jako
¿ó³tego jest prawdziwe tylko dla okresu jesiennego.

Osa

NAWOJA MIKO£AJCZAK-MATYJA
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Informacje podane przez jedn¹ osobê badan¹: Niewidomi: „taliê osy“ ma osoba szczu-
p³a, osa buduje /gniazdo/ z w³asnej œliny, /gniazda/ s¹ ciasne, osa wystêpuje w Polsce,
w stanie dzikim, ma wiêcej ni¿ 1 /¿¹d³o/, /¿¹dli/ mocno, lubi /¿¹dliæ/ wiele razy. Wi-
dz¹cy: osa robi miód, /¿¹d³o/ jest d³ugie.

Tylko w definicjach grupy osób niewidomych pojawiaj¹ siê dane dotycz¹ce:
¿ycia w rojach, okresu aktywnoœci, obiektu ¿¹dlenia, efektu ¿¹dlenia (dla osy)
i miejsca zamieszkania. Sytuacja przeciwna – typ informacji zawarty w defini-
cjach wy³¹cznie osób widz¹cych – dotyczy jedynie koloru i wskazania miejsca
wystêpowania ¿¹d³a. Nieco wiêksza jest ró¿norodnoœæ informacji podawanych
przez niewidomych i nieco wy¿sza liczba podaj¹cych je osób w takich typach,
jak: wielkoœæ, ¿¹dlenie, ocena ¿¹dlenia, od¿ywianie siê, zapylanie i ocena ogól-
na. Widz¹cy natomiast podaj¹ bardziej ró¿norodne warunki szkodliwoœci ¿¹dle-
nia. Informacje b³êdne: wystêpuj¹ nieco czêœciej w odpowiedziach osób niewi-
domych. Stwierdzenie osa jest paso¿ytem w œciœle biologicznym znaczeniu tego
s³owa nie jest prawdziwe. Nie jest tak¿e prawd¹, ¿e osa mieszka w ulu, a w dziu-
plach zak³adaj¹ gniazda tylko niektóre rodzaje os, np. szerszenie. W¹tpliwoœci
budz¹ stwierdzenia, ¿e osa zostawia ¿¹d³o lub ¿e po u¿¹dleniu zdycha: osy mog¹
wyci¹gaæ ¿¹d³o tak¿e z cia³a cz³owieka, w przeciwieñstwie do pszczó³. Okreœle-
nie „ig³a“ nale¿y zapewne potraktowaæ jako przenoœne. Z kolei jedna z osób wi-
dz¹cych u¿y³a jako okreœlenia nadrzêdnego neologizmu zapylator, podczas gdy
w biologii u¿ywa siê raczej terminu zapylacz. Informacja o robieniu miodu jest
prawdziwa w odniesieniu jedynie do niektórych gatunków, ¿yj¹cych przede
wszystkim w lasach tropikalnych (dane naukowe na temat os por. np. Sandner
1989; Luterek, Szmid 1997, Wilkaniec 1998). Natomiast wynikiem pomy³ki jest
prawdopodobnie stwierdzenie podobieñstwa do osy przez osobê widz¹c¹.

Rzeka



SZKO£A SPECJALNA 2/200696

Informacje podane przez jedn¹ osobê badan¹: Niewidomi: w rzece rosn¹ roœliny, rzeka ma
kszta³t wij¹cy siê, /wylanie/ powoduje powódŸ, dawniej rzeki s³u¿y³y do sp³awu drewna
i do poruszania siê po zalesionym kraju, skojarzenie z rzek¹ gorzkich ³ez wylewanych przez
kobiety z b³ahych powodów. Widz¹cy: Rzeka jest bardzo zanieczyszczona, ¿yj¹ w niej ryby,
ma jedno /koryto/, /koryto/ ma kszta³t pod³u¿ny, znajduje siê na gruncie lub pod nim, nie-
które rzeki s¹ okresowe, epizodyczne, /woda/ w rzece to woda gruntowa.

Nieco wiêcej ró¿nych okreœleñ nadrzêdnych wystêpuje w definicjach niewidomych
(przy podobnej liczbie osób buduj¹cych definicje z wyraŸnym okreœleniem nadrzêd-
nym). Osoby widz¹ce bardzo czêsto u¿ywaj¹ w swoich definicjach wyrazu woda, jako
elementu nadrzêdnego, natomiast respondenci niewidomi czêœciej konstruuj¹ definicje
z nadrzêdnym wyrazem zbiornik, umieszczaj¹c informacje o wodzie jako g³ównej zawar-

NAWOJA MIKO£AJCZAK-MATYJA

8 Uwzglêdniono tu wszystkie przypadki, w których wyraz woda nie pe³ni³ w sposób wyraŸny funk-
cji okreœlenia nadrzêdnego, a wiêc okreœlenia typu wodny, w którym p³ynie woda itd.
9 Uwzglêdniono tu wszystkie przypadki, w którym wyraz koryto nie pe³ni³ w sposób wyraŸny
funkcji okreœlenia nadrzêdnego, a wiêc np. okreœlenia /woda/ w korycie, wype³niaj¹ca koryto itp.
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toœci rzeki w innych czêœciach definicji. Z kolei w definicjach niewidomych czêœciej spo-
tykamy okreœlenia nadrzêdne typu koryto, rów, dó³, basen, przez widz¹cych umieszczane
w innych czêœciach definicji. Czêstsze i bardziej ró¿norodne s¹ informacje niewidomych
dotycz¹ce: lokalizacji, wielkoœci, czêœci, po³¹czenia z innymi wodami oraz ruchu.

£¹ka

10 Uwzglêdniono tu wszystkie przypadki, w których okreœlenia trawa, trawa i kwiaty itp. nie pe³ni¹ funkcji
okreœlenia nadrzêdnego, lecz pojawiaj¹ siê w takich kontekstach, jak: poroœniêty traw¹, z traw¹ itd.
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Informacje podane przez jedn¹ osobê badan¹: Niewidomi: ³¹ka jest pusta, /zieleñ/ wy-
stêpuje wiosn¹, /trawa/ jest œwie¿a i pachn¹ca, /owady/ zapylaj¹ /kwiaty/. Widz¹cy:
/trawa i kwiaty/ rosn¹ na ziemi, jest to /ekosystem/ bogaty, przyk³ad: oœla ³¹czka.

W materiale otrzymanym od respondentów widz¹cych mo¿na znaleŸæ
bardziej ró¿norodne okreœlenia nadrzêdne (przy podobnej liczbie osób bu-
duj¹cych definicje z wyraŸnym okreœleniem nadrzêdnym). Osoby widz¹ce
czêœciej u¿ywaj¹ w swoich definicjach okreœleñ nadrzêdnych typu: trawa,
zbiór traw, skupisko roœlin itp., natomiast respondenci niewidomi czêœciej
umieszczaj¹ informacje o sk³adnikach ³¹ki w innych czêœciach definicji. Tyl-
ko w definicjach osób niewidomych pojawiaj¹ siê informacje o otwartoœci
terenu, wilgotnoœci pod³o¿a oraz informacje oceniaj¹ce. Czêstsze i bardziej
ró¿norodne s¹ tak¿e informacje niewidomych dotycz¹ce sposobu wykorzy-
stania ³¹ki przez cz³owieka. Z kolei tylko osoby widz¹ce poda³y informacje
o ukszta³towaniu powierzchni i naturalnym charakterze terenów ³¹kowych.
Cecha koloru podawana jest przez obie grupy osób, nieznacznie czêœciej
w grupie widz¹cych. Informacje b³êdne: w¹tpliwoœci budz¹ niektóre wyra-
zy i wyra¿enia umieszczone w definicjach jako okreœlenia nadrzêdne. W de-
finicjach niewidomych s¹ to czêœæ lasu (u¿ycie takiego wyra¿enia jako okre-
œlenia nadrzêdnego b³êdnie sugeruje, ¿e polana musi stanowiæ czêœæ lasu)
i park. W definicjach obu grup osób pojawiaj¹ siê wyrazy pole, polana i rów-
nina, tak¿e nieprawid³owe w funkcji okreœlenia nadrzêdnego.

Têcza

NAWOJA MIKO£AJCZAK-MATYJA
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Informacje podane przez jedn¹ osobê badan¹: Niewidomi: têcza wystêpuje rzadko,
/widaæ/ j¹ z ziemi. Widz¹cy: têcza powstaje, gdy /promienie/ /przechodz¹/ pod odpo-
wiednim k¹tem.

Nieco wiêksza liczba osób widz¹cych skonstruowa³a definicje z wyra-
Ÿnym okreœleniem nadrzêdnym, ale okreœlenia podawane przez osoby nie-
widome s¹ bardziej zró¿nicowane. Znacznie wiêksza liczba osób widz¹cych
u¿y³a najbardziej prawid³owego okreœlenia nadrzêdnego zjawisko i, w kon-
sekwencji, wiêcej osób z tej grupy poda³o informacje o rodzaju zjawiska, ja-
kim jest têcza. Wiêcej osób widz¹cych zwerbalizowa³o mechanizm powsta-
wania zjawiska têczy, choæ i w tym przypadku informacje podane przez nie-
widomych s¹ bardziej zró¿nicowane. Z kolei nieco wiêcej osób niewido-
mych zawar³o w swoich wyjaœnieniach informacjê o barwnoœci têczy, liczbie
i rodzaju kolorów. Wiêksza grupa osób niewidomych u¿y³a okreœleñ zwi¹-

WIEDZA O OBIEKTACH I ZJAWISKACH NATURALNYCH W DEFINICJACH KONSTRUOWANYCH...

11 Uwzglêdniono tu wszystkie przypadki, w którym wyrazy pasy i wstêgi nie pe³ni³y w sposób wy-
raŸny funkcji okreœlenia nadrzêdnego, a wiêc okreœlenia typu: sk³ada siê z pasów.
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zanych z dzia³aniem wzroku (ukazywanie siê, wygl¹danie itp.). Wiêcej ni¿
jedna osoba niewidoma (a tylko jedna widz¹ca) poda³a informacje o kszta³-
cie, sk³adnikach, okresie wystêpowania têczy oraz informacje oceniaj¹ce. In-
formacje b³êdne: niektórym badanym sprawia³o trudnoœæ znalezienie w³a-
œciwego okreœlenia nadrzêdnego. Kilka wyra¿eñ zastosowanych w tej funk-
cji budzi w¹tpliwoœci z punktu widzenia relacji miêdzy ich znaczeniem
a znaczeniem definiowanego wyrazu têcza. Do najmniej poprawnych nale-
¿¹: niebo, widnokr¹g, ob³oki, ob³oczek, chmury, a wiêc wyra¿enia podane przez
osoby niewidome. Za mo¿liwe do zaakceptowania mo¿na natomiast ewen-
tualnie uznaæ definicje, w których w roli okreœlenia nadrzêdnego wystêpu-
j¹ wyrazy oznaczaj¹ce elementy têczy (zbiór kolorów, siedem pasków itp.) czy
nawet mechanizmy powstawania (rozszczepienie, za³amanie). Za nieprawid³o-
we nale¿y uznaæ znalezione w definicji osób niewidomych stwierdzenia, ¿e
têcza wystêpuje zawsze przed wieczorem lub noc¹. Nieprecyzyjne jest tak¿e
okreœlenie kszta³tu têczy jako ko³a przez osobê niewidom¹, natomiast okre-
œlenie pó³ko³o, znalezione w definicji osoby widz¹cej, jest wprawdzie dok³a-
dniejsze, ale stanowi neologizm.

Podsumowanie

Przeprowadzone analizy, mimo i¿ dokonane na materiale definicji jedynie
5 hase³, pozwalaj¹ na sformu³owanie pewnych wniosków ogólnych doty-
cz¹cych wiedzy na temat zjawisk i obiektów naturalnych, werbalizowanej
przez osoby niewidome i widz¹ce. Przede wszystkim nale¿y stwierdziæ wy-
sokie podobieñstwo struktury i zawartoœci tej czêœci pojêæ u niewidomych
i widz¹cych, która mo¿e byæ odkrywana w definicjach. Dla ka¿dego has³a
wiêkszoœæ typów informacji wyodrêbnionych w odpowiedziach obu grup
osób by³a taka sama, i w znacznej wiêkszoœci tych wspólnych typów przy-
najmniej jedna informacja szczegó³owa (czêsto wiêcej ni¿ jedna) zosta³a
identycznie sformu³owana przez badanych niewidomych i widz¹cych.

Dok³adnoœæ przeprowadzonych analiz umo¿liwi³a jednak tak¿e dostrze¿e-
nie odmiennoœci w odpowiedziach obu grup. Niektóre rozbie¿noœci s¹ licz-
bowo bardzo niewielkie, sk³adaj¹ siê one jednak na doœæ spójny i wyraŸny
obraz ró¿nic w strukturze wiedzy. Definicje skonstruowane przez grupê
osób niewidomych zawieraj¹ wiêksz¹ liczbê informacji: zarówno liczba ty-
pów informacji wyodrêbnionych w definicjach, jak i liczba osób podaj¹cych
informacje z danego typu jest czêœciej wy¿sza u niewidomych ni¿ u widz¹-
cych. Przewaga ta jest najmniej wyraŸna w przypadku has³a têcza, a wiêc
w przypadku zjawiska ca³kowicie wzrokowego. Szczególnie interesuj¹ce
okazuje siê porównanie danych dotycz¹cych typu KOLOR, który wyodrêb-
niono w definicjach hase³ brzoza, osa, ³¹ka i têcza. W przypadku trzech pierw-
szych hase³ informacje o kolorze wystêpuj¹ czêœciej (i s¹ niekiedy bardziej
precyzyjne) w definicjach osób widz¹cych, wbrew wspomnianej ogólnej ten-
dencji. Natomiast w przypadku has³a têcza jest odwrotnie: to w³aœnie osoby
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niewidome czêœciej pisz¹ o barwnoœci zjawiska, wymieniaj¹ liczbê i rodzaje
kolorów têczy. Co wiêcej, niewidomi definiuj¹c têczê, nieco czêœciej u¿ywa-
j¹ wyra¿eñ zwi¹zanych z dzia³aniem wzroku (ukazuje siê, jest widoczna, wy-
gl¹da). Wynik taki mo¿na wyjaœniæ nastêpuj¹co: têcza jest zjawiskiem stricte
wzrokowym, i kolor stanowi g³ówn¹ jej cechê; w przekazywaniu osobom
niewidomym wiedzy na temat têczy nie mo¿na zatem pomin¹æ tej cechy
i trudno unikaæ wyra¿eñ „wzrokowych“, st¹d wyobra¿enia zastêpcze (suro-
gatowe) koloru i wzrokowy charakter zjawiska stanowi¹ wa¿ny materia³
buduj¹cy pojêcie têczy u niewidomych, tak samo jak obrazowe wspomnie-
nia têczy i jej koloru buduj¹ pojêcie u osób widz¹cych. Natomiast w przy-
padkach, gdy kolor jest cech¹ obiektu (osy, brzozy, ³¹ki) wyraŸn¹ dla osób
widz¹cych, ale nie tak centraln¹ i dominuj¹c¹, staje siê ono silniejszym ele-
mentem struktury pojêcia u osób widz¹cych ni¿ u niewidomych. Podobn¹
zale¿noœæ zauwa¿ono porównuj¹c skojarzenia werbalne podawane przez
osoby widz¹ce i niewidome (por. Miko³ajczak-Matyja 2004). Têcza jest rów-
nie¿ jedynym has³em, w przypadku którego wystêpuje ró¿nica w liczbie
osób tworz¹cych definicje z wyraŸnym okreœleniem nadrzêdnym, i jest to
ró¿nica na korzyœæ osób widz¹cych.

Wreszcie, w definicjach formu³owanych przez osoby niewidome czêœciej
mo¿na znaleŸæ informacje niezgodne z naukow¹ wiedz¹ przyrodniczo-fi-
zyczn¹. Stwierdzenia typu brzoza jest drzewem iglastym lub osa ¿yje w ulu
mo¿na interpretowaæ jako skutek braku wzrokowego utrwalenia wiedzy
przekazanej w g³ównej mierze drog¹ werbaln¹; st¹d brak wyraŸnego roz-
graniczenia pojêæ odnosz¹cych siê do poszczególnych obiektów. W defini-
cjach wyrazu têcza brak ten uwidacznia siê szczególnie mocno poprzez two-
rzenie definicji z bardzo nieprawid³owymi okreœleniami nadrzêdnymi, jak
niebo (por. definicja têcza – kolorowe niebo), ob³oki (por. definicja têcza – ob³oki
na niebie) itp. S¹ to przyk³ady bardzo znamienne, bo w przypadku pozosta-
³ych 4 hase³ niewidomi respondenci nie mieli wiêkszych k³opotów z tworze-
niem prawid³owych okreœleñ nadrzêdnych, ni¿ widz¹cy, a nawet w przy-
padku hase³ rzeka i ³¹ka rzadziej uciekali siê do stosowania jako okreœleñ
nadrzêdnych nazw sk³adników obiektów.

Dla uzupe³nienia wniosków mo¿na dodaæ, ¿e w materiale definiowanym
przez osoby badane znalaz³o siê jeszcze jedno has³o dotycz¹ce obiektu na-
turalnego – pomidor. Ramy niniejszego artyku³u nie pozwoli³y na przyto-
czenie pe³nych wyników i analizy definicji tego has³a. Analiza ta potwier-
dza ogólne tendencje sformu³owane wy¿ej: wiêksza jest liczba informacji
w definicji osób niewidomych z wyraŸnym wyj¹tkiem dotycz¹cym informa-
cji o kolorze, podawanej czêœciej przez osoby widz¹ce. Ponadto tylko u osób
niewidomych pojawi³y siê w definicjach informacje o smaku i miêkkoœci po-
midora.

Przedstawione badanie potwierdza hipotezê, ¿e ró¿nice w pozyskiwaniu
informacji o œwiecie mog¹ wp³ywaæ na strukturê „werbalnej czêœci“ pojêcia
i ¿e wp³yw ten mo¿na badaæ metod¹ definicji. Wp³yw ten polega w szcze-
gólnoœci na: wiêkszej liczbie informacji werbalizowanych w definicjach
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przez osoby niewidome (wiêksza rola jêzyka w pozyskiwaniu przez niewi-
domych wiedzy o obiektach i zjawiskach otaczaj¹cego œwiata u³atwia jej ak-
tywizowanie w definicjach), skupianiu siê na nieco innych aspektach obiek-
tów i zjawisk przez osoby widz¹ce ni¿ niewidome (w przesuwaniu punk-
tów skupienia uwagi z cech takich jak kolor u widz¹cych, na takie jak funk-
cja, sk³adniki, cechy dotykowe i inne u niewidomych) i na niedok³adnoœci
niektórych informacji u osób niewidomych (wynikaj¹cych z braku wsparcia
przez wspomnienia wzrokowe). Zbie¿noœæ zaprezentowanych wyników
z rezultatami zarówno badania skojarzeniowego, jak i badania Sêkowskiej
nad swobodnymi wypowiedziami na zadany temat prowadzi do wniosku,
¿e wp³yw informacji wzrokowych na werbaln¹ czêœæ pojêcia przejawia siê
w ró¿nych formach wypowiedzi. Wyniki takich szczegó³owych badañ po-
równawczych mog¹ zostaæ wykorzystane tak¿e w praktyce – w procesie
przekazywania dzieciom niewidomym wiedzy o otaczaj¹cym œwiecie.
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Summary

When reflecting upon the ways people form notions and upon the rela-
tionship between their conceptions and words they use to label the latter one
invariably stumbles upon the following question. How does the way we
obtain information about the world impact our verbal expression? It is com-
monly known that differences in the ways information is obtained by blind
and sighted language users transpire in speech and in simple associations
people make. The main objective of this paper is to determine whether such
differences also occur when the blind and sighted define notions. For the
purpose of this paper, 106 FE students, of whom half were blind and half
were sighted, were asked to write definitions of five nouns describing vari-
ous objects and natural phenomena. The 516 answers were then thoroughly
analysed. The findings of the analysis highlighted the following differences:
the information in the definitions given by the blind was more comprehen-
sive and focused on function, physical features, touch, etc., rather than
colour, while information provided by the sighted was significantly vaguer.
Thus, the way information is obtained by the blind and the sighted impacts
the way conceptions are verbalized and such an impact can be analysed by
means of definition.

WIEDZA O OBIEKTACH I ZJAWISKACH NATURALNYCH W DEFINICJACH KONSTRUOWANYCH...
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MIROS£AW MICHALIK
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B£ÊDY W PISEMNYCH WYPOWIEDZIACH UCZNIÓW
SZKO£Y SPECJALNEJ  

Polonistyczne doświadczenia w szkole specjalnej są także specjalne. Wyma-
gają od polonisty cierpliwości, pokory i wiedzy. Wiedzy większej niż w szko-
łach masowych. Kompetencji pozwalającej nie tylko dokonać deskrypcji nie-
prawidłowych – w stosunku do ogólnie przyjętych norm – zjawisk, ale umoż-
liwiających przeprowadzenie ich eksplikacji, bez której niemożliwe staje się
zrozumienie istoty mechanizmów rządzących specyficznym procesem aktyw-
ności językowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Tradycyjnie stosowane klasyfikacje b³êdów wystêpuj¹cych w pracach pisem-
nych uczniów spe³niaj¹, niestety, tylko postulat deskrypcji, nie u³atwiaj¹c na-

uczycielowi zrozumienia ich przyczyn (na etapie programowania jêzykowego)
i tym samym nie pozwalaj¹c przedsiêwzi¹æ skutecznych metod rewalidacyjnych,
dziêki zastosowaniu których mo¿liwe stanie siê zniwelowanie ich skutków (na
etapie rozumienia wypowiedzi). Okrêgowe Komisje Egzaminacyjne zapropono-
wa³y podczas szkoleñ kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego
z jêzyka polskiego, przeprowadzonych w 2003 r., nastêpuj¹c¹ klasyfikacjê b³êdów:
1. B³êdy zewn¹trzjêzykowe:

1.1. B³êdy ortograficzne;
1.2. B³êdy interpunkcyjne.

2. B³êdy wewn¹trzjêzykowe:
2.1. B³êdy systemowe

2.1.1. b³êdy gramatyczne (fleksyjne, sk³adniowe),
2.1.2. b³êdy leksykalne (s³ownikowe, frazeologiczne, s³owotwórcze),
2.1.3. b³êdy fonetyczne;

2.2. B³êdy u¿ycia (stylistyczne)1.
Taksonomia ta, jakkolwiek przydatna w szkolnictwie masowym, nie pozwala

poloniœcie w szkole specjalnej dokonywaæ analizy zaburzonej kompetencji lin-
gwistycznej w interesuj¹cym go zakresie – subkodzie pisanym2. St¹d koniecz-

1 Opracowano tê klasyfikacjê m.in. na podstawie Nowego s³ownika poprawnej polszczyzny, pod red. A.
Markowskiego (1999), PWN, Warszawa oraz pozycji Z polszczyzn¹ za pan brat autorstwa A. Cegie³y
i A. Markowskiego (1982), Warszawa – na podstawie materia³ów szkoleniowych OKE w Jaworznie.
2 Zaburzon¹ kompetencjê lingwistyczn¹ rozumiem jako kompetencjê zak³ócon¹ (Rittel 1994, s. 71),
okreœlan¹ przez model zaburzony jêzyka (na skutek deficytów audiologicznych, laryngologicznych,
ortodontycznych) i model patologiczny (w zwi¹zku z wystêpowaniem w kompetencji lingwistycz-
nej deficytów na skutek pora¿enia mózgu czy afazji. Innymi s³owy chodzi o brak lub niewystarcza-
j¹cy stopieñ wystêpowania „w³aœciwoœci lingwogenetycznych cz³owieka, dziêki którym jest w stanie na-
byæ, przyswoiæ lub wytworzyæ dany jêzyk“ (Rittel 1994, s. 34).
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noœæ stworzenia nowej lub wykorzystania innej typologii nieprawid³owoœci
w pisemnym porozumiewania siê uczniów szko³y specjalnej. Sformu³owanie
„uczniów szko³y specjalnej“ wymaga w tym miejscu dookreœlenia, gdy¿ uczest-
nikami dyskursu szkolnego w warunkach kszta³cenia specjalnego s¹ dzieci
i m³odzie¿ o ró¿nych uwarunkowaniach psychofizycznych, determinuj¹cych
specyficzne uczestnictwo w tym fragmencie przestrzeni kulturowej, jak¹ jest
szko³a. Nie aspirujê w tym miejscu do stawiania diagnozy b³êdów wystêpuj¹-
cych w tekstach tworzonych przez wszystkie osoby kszta³c¹ce siê w szko³ach
specjalnych. Postanowi³em dokonaæ analizy wypowiedzi pisemnych uczniów
dwóch du¿ych grup, które w szko³ach specjalnych wydaj¹ siê byæ bardzo repre-
zentatywnymi: niepe³nosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz do-
tkniêtych mózgowym pora¿eniem dzieciêcym.

Punktem wyjœcia do przypomnienia alternatywnej, aczkolwiek maj¹cej d³ugie
tradycje w polskiej, ukierunkowanej jêzykoznawczo logopedii, typologii zabu-
rzeñ pisemnego porozumiewania siê wystêpuj¹cych w tekstach tworzonych
przez dwie grupy uczniów szkó³ specjalnych: dzieci upoœledzonych oraz do-
tkniêtych pora¿eniem mózgowym, jest teoria relacji paradygmatycznych i syn-
tagmatycznych stworzona przez Ferdynanda de Saussure'a (za: Heinz 1978, s.
239–240), rozwiniêta na gruncie lingwistycznego funkcjonalizmu przez Romana
Jakobsona (1964, 107–133), a zaadoptowana na potrzeby jêzykoznawczo ujêtej
afazjologii przez Mariê Zarêbinê (1969, s. 189–197; 1970, s. 181–198; 1973). Bior¹c
pod uwagê, i¿ w opracowaniu analizowane bêd¹ teksty pisane uczniów, pos³u-
¿ê siê w opisie materia³u klasyfikacj¹ zaburzeñ zaproponowan¹ przez W³ady-
s³awa Zelecha (1997a i b). Autor opracowa³ dla subkodu pisanego jêzyka zabu-
rzenia jêzykowego porozumiewania siê, wykorzystuj¹c w analizie strukturali-
styczn¹ i afazjologiczn¹ teoriê opisu. Zebrany przeze mnie materia³ zosta³ zana-
lizowany, za W. Zelechem, pod k¹tem nastêpuj¹cych zaburzeñ: substytucji lite-
rowych, substytucji fonologicznych przeniesionych do pisma, pisowni du¿ych
i ma³ych liter, redukcji, asymilacji, pisowni fonetycznej, substytucji wyrazo-
wych, dysymilacji, kontaminacji, epentez, metatez, substytucji w obrêbie katego-
rii przypadka, substytucji w obrêbie kategorii liczby, substytucji w obrêbie kate-
gorii osoby, substytucji w obrêbie kategorii rodzaju, substytucji w obrêbie kate-
gorii czasu. Wymienione zaburzenia, wystêpuj¹ce w subkodzie pisanym jêzyka,
zosta³y omówione przez W³adys³awa Zelecha (1997b, s. 8–9, 78). O epentezie
i redukcji3, jako zaburzeniach syntagmatycznych w zniekszta³conym ci¹gu wy-
powiedzeniowym pisa³ Józef Tadeusz Kania (1982, s. 16–18), zaœ o substytucjach
w obrêbie kategorii morfologicznych w aspekcie zaburzeñ jêzykowej komunika-
cji pisa³a m.in. Maria Zarêbina (1970, s. 181–198)4. Praktycznie wszystkie z tych
nieprawid³owoœci zosta³y stwierdzone w piœmie osób dotkniêtych afazj¹, jed-
nak¿e specyfika i komunikacyjne konsekwencje tego zaburzenia jêzykowej ko-
munikacji ka¿¹ szukaæ podobnych objawów i w innych zaburzeniach jêzykowej
komunikacji, maj¹cych swe Ÿród³o w nieprawid³owym funkcjonowaniu oœrod-
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3 Por. tak¿e Polañski (1999, s. 145, 482-483); Urbañczyk (1992, s. 77).
4 Por. tak¿e Polañski (1999, s. 572); Urbañczyk (1992, s. 341).
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kowego uk³adu nerwowego. Niew¹tpliwie do takich mo¿na zaliczyæ oligofazjê
(mowê osób upoœledzonych umys³owo) i anartriê z dyzartri¹ (towarzysz¹ce prak-
tycznie zawsze mózgowemu pora¿eniu dzieciêcemu). Niektóre z wymienionych
zaburzeñ, np. substytucje literowe w obrêbie spó³g³osek, substytucje fonologicz-
ne przeniesione do pisma, metatezy, opuszczanie liter, dodawanie liter, asymi-
lacje, wystêpuj¹ w piœmie osób nies³ysz¹cych i dzieci dyslektycznych (Zelech
1997b, s. 82–157).

Kszta³t stosowanych w logopedii definicji oligofazji, czyli zaburzonego rozwo-
ju mowy na skutek upoœledzenia umys³owego, korzystaj¹cych z pojêæ „treœæ“,
„forma“ i „substancja jêzyka“ (Kaczmarek 1975, s. 5–13), implikuje koniecznoœæ
oceny rozwoju umiejêtnoœci porozumiewania dzieci upoœledzonych z perspek-
tywy lingwistyki. Pojêcia „treœæ“, „forma“ i „substancja“, wywodz¹ce siê z ge-
newskiego strukturalizmu (por. Heinz 1978, s. 236–244), zosta³y po raz pierwszy
wprowadzone do logopedii przy klasyfikowaniu zaburzeñ jêzykowego porozu-
miewania siê przez Leona Kaczmarka5. Jednak oligofazji, w której wystêpuj¹ za-
burzenia ze wszystkich wyró¿nionych przez autora grup nieprawid³owoœci, nie
mo¿na jednoznacznie skategoryzowaæ. W logopedycznej, ale ukierunkowanej
jêzykoznawczo, typologii zaburzeñ mowy autorstwa Stanis³awa Grabiasa (1996)
oligofazja, obok takich zaburzeñ, jak alalia i dyslalia, sytuuje siê wœród zaburzeñ
mowy zwi¹zanych z niewykszta³conymi sprawnoœciami percepcyjnymi.
Z przedstawionego przez autora przyporz¹dkowania wynika jednoznacznie
procedura postêpowania logopedycznego, jak¹ w tym przypadku jest budowa-
nie kompetencji jêzykowej, komunikacyjnej i kulturowej (Grabias 1996, s. 87;
2001, s. 39).

Próby analiz jêzyka osób upoœledzonych umys³owo prowadzone w ujêciu pa-
radygmatu strukturalistycznego k³ad¹ nacisk przede wszystkim na sferê artyku-
lacyjn¹, badaj¹c g³ównie wymowê pod k¹tem jej wad (Szuniewicz 1967), lub na
strukturê s³ownictwa w aspekcie statystycznym i frekwencyjnym z uwzglêdnie-
niem podzia³u na czêœci mowy (Rakowska 1997b). S¹ to iloœciowe badania wy-
korzystuj¹ce najczêœciej dokumentacjê logopedyczno-pedagogiczn¹ oraz wyniki
badañ statystycznych. Na aspekt komunikacyjny w badaniu jêzyka osób upoœle-
dzonych zwrócono uwagê w latach dziewiêædziesi¹tych minionego wieku. Ana-
lizê umiejêtnoœci sk³adaj¹cych siê na kompetencjê komunikacyjn¹ dzieci upoœle-
dzonych przeprowadzi³ Andrzej Twardowski (1991). Autor zwróci³ uwagê na
to, i¿ dotychczasowe badania koncentrowa³y siê na trzech g³ównych systemach jêzyka:
fonetycznym, leksykalnym i gramatycznym (1991, s. 245). Zaproponowa³ tak¿e zba-
danie spójnoœci tekstów, g³ównie dialogów osób upoœledzonych, a w nich szcze-
gólnie umiejêtnoœæ inicjowania, podtrzymywania i koñczenia wymiany replik
(Twardowski 1991, s. 246–249). Badania tekstów tworzonych przez dzieci upo-
œledzone, m.in. pod k¹tem ich spójnoœci, przeprowadza³a tak¿e Józefa Ba³acho-
wicz (1995b, s. 7–17; 1995c, s. 72–80); z kolei umiejêtnoœæ generowania opisu
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5 Do zaburzeñ treœci autor zaliczy³: zaburzenia procesu uogólniania i abstrakcji, brak logiki w tekstach,
nieprawid³owoœci w ukierunkowaniu procesu myœlenia. Zaburzenia jêzyka to m.in.: niemota, afazja,
alalia. Zaburzenia substancji mog¹ z kolei wystêpowaæ na p³aszczyŸnie suprasegmentalnej lub seg-
mentalnej jêzyka (Kaczmarek 1975). 
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przez dzieci upoœledzone analizowa³a Aneta Domaga³a (2001, s. 133–148). W pa-
radygmacie komunikacyjnym sytuuj¹ siê równie¿ badania umiejêtnoœci porozu-
miewania siê dzieci z zespo³em Downa, przeprowadzone przez El¿bietê Min-
czakiewicz (1997, s. 85–94). Autorka w ocenie zachowañ komunikacyjnych
zwraca m.in. uwagê na elementy pozawerbalne, gestowo-mimiczne bêd¹ce no-
œnikiem treœci znaczeniowych (1997, s. 90). W ramach analiz dyskursu edukacyj-
nego, rozumianego jako wypowiedŸ w celu porozumienia siê ze s³uchaczem z punk-
tu widzenia interpretatora oraz jako model pedagogicznej kompetencji komunika-
cyjnej (Rittel 1997, s. 115), Alicja Rakowska (1997, s. 331–339) bada³a jêzyk
mówiony dzieci lekko upoœledzonych w sytuacji szkolnej; o subkodzie mówio-
nym dzieci upoœledzonych pisa³a równie¿ E.M. Minczakiewicz (1997, s. 88–90).
Autorka zwróci³a tak¿e uwagê na aspekt kulturotwórczy dzia³alnoœci jêzykowej
dzieci upoœledzonych, badaj¹c i unaoczniaj¹c ich mo¿liwoœci w stosowaniu kre-
atywnej funkcji jêzyka (1995, s. 410–426).

Z kolei badaniom subkodu pisanego polszczyzny realizowanego przez
uczniów szkó³ specjalnych poœwiêcone s¹ obszerne fragmenty zbiorowej pracy
pod redakcj¹ Józefy Ba³achowicz i Jana Paluszewskiego (1995). Na temat umie-
jêtnoœci pisania, szczególnie w ujêciu poprawnoœciowym wypowiada³a siê te¿
m.in. Urszula Sajkowska (1995). Umiejêtnoœci czytania uczniów upoœledzonych
umys³owo poœwiêci³y swe artyku³y: Józefa Ba³achowicz (1995a, b i c) i Dorota
Lubañska 1995.

Jêzykoznawcze narzêdzia s³u¿¹ce diagnozowaniu kompetencji lingwistycznej
osób dotkniêtych mózgowym pora¿eniem dzieciêcym praktycznie nie zosta³y
stworzone. Wydaje siê, ¿e przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka. Po pierwsze,
znaczny odsetek dzieci z pora¿eniem mózgowym wykazuje cechy upoœledzenia
umys³owego, dlatego czêsto przyporz¹dkowuje siê ten deficyt kategorii oligofa-
zja. Po drugie, dzieci dotkniête z³o¿onymi uszkodzeniami oœrodkowego uk³adu
nerwowego bardzo czêsto nie porozumiewaj¹ siê s³ownie, dlatego istnieje
olbrzymia trudnoœæ w okreœleniu stopnia przyswojenia przez nie systemu jêzy-
kowego. Po trzecie polska neurologopedia, z wyj¹tkiem afazjologii, jest nasta-
wiona g³ównie na rozwi¹zania praktyczne. G³os na ten temat zabra³ m.in. Stani-
s³aw Grabias (1991, s. 28): Ka¿dy, kto przeœledzi literaturê dotycz¹c¹ zaburzeñ komu-
nikacji, z pewnoœci¹ szybko wyrobi sobie przeœwiadczenie, ¿e w zakresie postêpowania
praktycznego nagromadzono ogromn¹ wiedzê. Jest to jednak wiedza nieuporz¹dkowa-
na, w du¿ym stopniu intuicyjna, co wi¹¿e siê z ogromnymi lukami rysuj¹cymi siê
w sferze diagnostyki. Wydaje siê, ¿e wiele niepowodzeñ w pracy nad systemem
jêzykowym uczniów dotkniêtych uszkodzeniami oœrodkowego uk³adu nerwo-
wego wynika z owych ogromnych luk – jak pisze S. Grabias – rysuj¹cych siê w sfe-
rze diagnostyki. Kolejnym charakterystycznym zjawiskiem w próbach systemo-
wego (ca³oœciowego) opisu jêzyka osób z mózgowym pora¿eniem jest poprze-
stawanie na charakteryzowaniu systemu fonetycznego jêzyka, z rozró¿nieniem
na elementy segmentalne i suprasegmentalne wypowiedzi. W ten sposób anali-
zowali jêzyk dziecka z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym m.in. E.M. Mincza-
kiewicz (1996, s. 153–154), I. Styczek (1979, s. 302–311), K.J. Zab³ocki (1998, s.
78–81). Zmianê sposobu patrzenia na anartriê i dyzartriê zaprezentowa³a El¿bie-
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ta Stecko (1998, s. 17), przedstawiaj¹c problematykê komunikacyjnego funkcjo-
nowania dziecka z mózgowym pora¿eniem w spo³eczeñstwie. Kwestie pragma-
tyki jêzykowej w aspekcie rozwoju komunikacji u dzieci ze sprzê¿onymi zabu-
rzeniami rozwoju (m.in. mózgowym pora¿eniem dzieciêcym) omówi³a E.M.
Minczakiewicz (2001, s. 26–39). Z kolei o zaburzeniach syntagmatycznych
w d³u¿szych formach wypowiedzi u osób z dyzartri¹ korow¹ pisa³a G. Jastrzê-
bowska (1995, s. 140). Na aspekt rozumienia mowy u osób z pora¿eniem mózgo-
wym w œwietle ich ekspresji s³ownej zwróci³a uwagê I. Obuchowska (1995, s.
505), z kolei o przyczynach trudnoœci w opanowaniu umiejêtnoœci pisania i czy-
tania przez dzieci z tej grupy zaburzeñ pisa³a J. Doroszewska (1989, s. 52). Naj-
pe³niejsz¹, opisow¹ diagnozê kompetencji lingwistycznej dzieci z mózgowym
pora¿eniem zaprezentowa³a G. Chojnacka-Szaw³owska (1986), badaj¹c przez
dziesiêæ lat rozwój rozumienia mowy, ekspresji s³ownej, zasób leksykalny w od-
niesieniu do okresów kszta³towania siê dominacji mózgowej, poziomu rozwoju
umys³owego i œrodowiska spo³ecznego. Z wyników badañ autorki najwa¿niej-
szym wydaje siê spostrze¿enie, i¿ zarówno zaburzone nadawanie mowy, jak
i ma³y zasób leksykalny s¹ niezale¿ne od strony pora¿enia mózgu. Rozumienie
z kolei jest zdeterminowane przez dominuj¹c¹ stronê niedow³adu, maj¹cego
sw¹ przyczynê w uszkodzeniu okreœlonej pó³kuli (1986). Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje artyku³ E. Wianeckiej (1995), który przedstawia w nowym œwietle
mo¿liwoœci diagnozy jêzyka osoby z mózgowym pora¿eniem. Autorka, w³¹cza-
j¹c siê w nurt badañ dyskursu edukacyjnego6, korzysta z metodologii kognityw-
nej, by analizowaæ zmetaforyzowany jêzyk pacjenta z mózgowym pora¿eniem
dzieciêcym.

Badania sposobów tworzenia tekstów pod k¹tem wystêpuj¹cych w nich od-
chyleñ od norm obowi¹zuj¹cych w subkodzie pisanym jêzyka przez uczniów
szko³y specjalnej przeprowadzi³em wœród m³odzie¿y klasy I i II gimnazjum
w Zespole Szkó³ Specjalnych nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera w Jastrzêbiu-Zdro-
ju w województwie œl¹skim. Ogó³em zbada³em 12 uczniów, u których, na pod-
stawie dokumentacji psychologicznej, stwierdzono lekki stopieñ upoœledzenia
umys³owego lub tzw. pogranicze upoœledzenia, oraz 11 osób, które zosta³y do-
tkniête mózgowym pora¿eniem dzieciêcym. Je¿eli chodzi o metodê badania
mo¿na zaliczyæ j¹ do tzw. obserwacji ci¹g³ej uczestnicz¹cej, gdy¿ wszyscy bada-
ni w latach 1999–2005 uczêszczali na prowadzone przeze mnie zajêcia logope-
dyczne. W³aœciwe badanie umiejêtnoœci tworzenia tekstów pisanych by³o prze-
prowadzone w czerwcu 2003 r., kiedy to m³odzie¿ gimnazjalna definiowa³a na-
zwy ¿ywio³ów: ZIEMI, WODY, OGNIA i POWIETRZA. Poni¿ej prezentujê po
dwie najbardziej reprezentatywne analizy w grupie uczniów upoœledzonych
i grupie uczniów dotkniêtych mózgowym pora¿eniem dzieciêcym, ilustruj¹ce
sposób diagnozy zaburzeñ subkodu pisanego.

Analiza tekstów uczniów niepe³nosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim:
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6 Badania nad dyskursem edukacyjnym i jego zaburzeniami rozpoczê³a Teodozja Rittel w Zak³adzie
Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej IFP WSP w Krakowie. Obecnie badania te s¹ kontynuowane
w Katedrze Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej IFP AP w Krakowie.
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Marek O. 7 lat 15
Uczeñ II klasy gimnazjum specjalnego. Upoœledzony umys³owo w stopniu lek-

kim (I.I. w teœcie Wechslera – 68). Nie wykazuje deficytów w sferze motoryki.
Struktura definicji: Uczeñ definiuje podane pojêcia korzystaj¹c w zasadzie

z relacji syntagmatycznych jêzyka, ale wymieniaj¹c desygnaty kojarz¹ce mu
siê z danym przedmiotem definicji, pos³uguje siê relacjami paradygmatycz-
nymi, np. ZIEMIA – Jest to planeta /która zamieszkuje mieszkañców Miast Pañ-
stwa Kraje Narodowoœci/ s¹ domy, bloki, chodniki itd8. Uczeñ definiuje zatem po-
jêcia w sposób mieszany, syntagmatyczno-paradygmatyczny. W definicjach
¿ywio³ów, bêd¹cych przekodowywaniem subkodu mówionego jêzyka na
subkod pisany, uczeñ pope³ni³ 33 b³êdy, traktowane jako zaburzenia w in-
wentarzu liter lub jako zniekszta³cenia ci¹gu wypowiedzeniowego. Najwiê-
cej, bo 24,7%, stwierdzono substytucji literowych typu *piornikiem ['piórni-
kiem']. Zaburzenia w pisowni ma³ych i wielkich liter obejmuj¹ 21,2% wszy-
stkich nieprawid³owoœci, np. mieszkañców Miast. Po 12,1% zajmuj¹ substytu-
cje w obrêbie kategorii przypadka, np. (z kim – M.M.) ludziom (celownik
liczby mnogiej w funkcji narzêdnika liczby mnogiej), redukcje, np. *drziami9
['drzwiami'], epentezy, np. *mleczaranie ['mleczarnie'], substytucje w obrê-
bie kategorii liczby, np. mieszkañców Miast, Pañstwa (liczba pojedyncza za-
miast mnogiej – M.M.), Narodowoœci itd. 6,0% to substytucje wyrazowe, np.
rzeczownik odrzeczownikowy hutnictwo wystêpuje zamiast rzeczownika
„huta“. Wykres 1 ilustruje powy¿sze dane.

Wykres 1 
Struktura b³êdów w definicjach Marka O.

Alicja D. lat 15 
Badana jest uczennic¹ klasy I gimnazjum specjalnego dla dzieci niepe³no-

sprawnych ruchowo. Wynik badania testem Wechslera (I.I–56) sytuuje j¹ w po-
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7 Imiona i inicja³y uczniów zosta³y zmienione.
8 W ka¿dym z przyk³adów staram siê zachowaæ pisowniê oryginaln¹.
9 Tego typu redukcje mo¿na rozpatrywaæ w kategorii uproszczenia grupy spó³g³oskowej. 
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bli¿u dolnej granicy lekkiego upoœledzenia umys³owego. Nie stwierdzono zabu-
rzeñ w sferze motorycznej. Struktura definicji:

Badana, definiuj¹c ¿ywio³y, korzysta w g³ównej mierze z prostszych struktu-
ralnie relacji paradygmatycznych jêzyka. Uczennica pisze: ZIEMIA: dom (...), las,
szkota, pies, kot, koñ, lis, (...)' lub WODA: Woda to zróde³ko, woda staf 10, woda rze-
ka. Zaburzenia subkodu pisanego jêzyka w definicjach Alicji D. przedstawiaj¹
siê nastêpuj¹co: 38,5% – redukcje, np. *djrzai ['dojrzali']; 30,8% – substytucje li-
terowe, np. *szkota ['szko³a']; po 7,7% – substytucje fonologiczne przeniesione
do pisma, np. *do ['to'] asymilacje, np. *pszetszki ['przedszkola'], pisownia fone-
tyczna, np. *staf ['staw'], kontaminacje, np. *rzekoda ['rzeka + woda']. Szczegó³y
ilustruje wykres 2.

Wykres 2 
Struktura b³êdów w definicjach Alicji D.

Struktura b³êdów w definicjach ¿ywio³ów autorstwa uczniów upoœledzonych
umys³owo

W analizowanym materiale definicyjnym autorstwa dzieci upoœledzonych
umys³owo wystêpuje dwanaœcie rodzajów b³êdów. Nie stwierdzono wystê-
powania tekstu, w którym nie by³oby ¿adnego b³êdu o charakterze para-
dygmatycznym lub syntagmatycznym. Przeciêtnie ka¿de przebadane dziec-
ko pope³nia 6 rodzajów b³êdów. Najwiêcej w tekstach dzieci wystêpuje sub-
stytucji literowych (34,1%). Niewiele mniej stwierdzono redukcji (28%). 8,3%
wszystkich b³êdów to zaburzenia w pisowni ma³ych i wielkich liter; 5,4%
to substytucje kategorii przypadka; 5,2% zajmuj¹ substytucje fonologicz-
ne, zaœ 5,1% to pisownia fonetyczna. Asymilacje obejmuj¹ 3,7% wszystkich
nieprawid³owoœci, kontaminacje – 2,7%, epentezy – 2,4% substytucje kate-
gorii liczby – 2,0%. Najrzadziej wystêpuj¹ dysymilacje (1,8%) oraz substy-
tucje wyrazowe (1,3%). Szczegó³owe dane z ca³ej grupy badawczej zawiera
wykres 3.

MIROS£AW MICHALIK

10 Przyk³ad pisowni fonetycznej.
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Wykres 3
Struktura b³êdów w definicjach ¿ywio³ów u dzieci upoœledzonych. Dane w %

Analiza tekstów uczniów dotkniêtych mózgowym pora¿eniem dzieciêcym:

Agnieszka M. lat 14
Uczennica z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym spastycznym, z objawa-

mi diplegii, uczêszczaj¹ca do drugiej klasy gimnazjum dla dzieci niepe³no-
sprawnych, samodzielnie siê poruszaj¹ca i pisz¹ca. Logopedycznie zdiagno-
zowana jako osoba z dyzartri¹ piramidow¹ (rzekomoopuszkow¹).

Dziewczynka podczas definiowania korzysta³a z aspektu syntagmatycz-
nego jêzyka. Œwiadczy to o wy¿szym stopniu przyswojenia kompetencji jê-
zykowej. Zaburzeñ w przekodowywaniu subkodu mówionego jêzyka na
subkod pisany by³o stosunkowo du¿o – we wszystkich definicjach ogó³em
odnotowano ich 40. Najwiêcej (47,5%) wyst¹pi³o substytucji literowych na
skutek niemo¿noœci wyboru w³aœciwego grafemu z alfabetu, np. *chronic
['chroniæ']. 20% z wszystkich nieprawid³owoœci zajmuj¹ redukcje, np. *ni-
szona ['niszczona'], zaœ 7,5% – nieprawid³owa pisownia ma³ych i wielkich
liter, np. na *antarktydzie ['Antarktydzie']. Po 5% przypada na substytucje
fonologiczne przeniesione do pisma, np. *zapalonom ['zapalon¹'] oraz na
pisowniê fonetyczn¹, np. *powuæ ['powódŸ']. Z kolei po 2,5% wszystkich
zaburzeñ zajmuj¹: substytucje w obrêbie kategorii przypadka, np. *rzecza-
mi który ['rzeczami, które'], asymilacje, np. *zapalnicce ['zapalniczce'], sub-
stytucje wyrazowe, np. *ludzie pierworodni (zamiast pierwotni – M.M.), kon-
taminacje, np. ziemia kojarzy mi siê (...) z *zamieszkaniem ludzi (zamieszkaæ +
mieszkanie – M.M.), substytucje w obrêbie kategorii rodzaju, np. *zwierzê-
ta zgineli ['zginê³y'] i substytucje w obrêbie kategorii czasu, np. *wiele lu-
dzi j¹ zanieczyszcz¹ ['zanieczyszcza']. Wykres 4 stanowi ilustracjê powy¿-
szych danych.
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Wykres 4
Struktura b³êdów w definicjach Agnieszki M.

Tomasz J. lat 14
Uczeñ I klasy gimnazjum dla dzieci niepe³nosprawnych, poruszaj¹cy siê

na wózku inwalidzkim z powodu mózgowego pora¿enia dzieciêcego atak-
tycznego. Logopedycznie zdiagnozowany jako osoba z dyzartri¹ mó¿d¿-
kow¹.

Definicje ZIEMI, OGNIA i POWIETRZA s¹ tworzone przez badanego za po-
moc¹ struktur syntagmatycznych, definicja WODY zaœ – paradygmatycznych.
Przewagê posiadaj¹ te pierwsze. Najwiêcej k³opotów ch³opiec ma z pisowni¹
wielkich i ma³ych liter (38%), np. woda to: Rzeka, Jezioro, Staw, oraz z wyborem
odpowiednich grafemów z alfabetu, czyli z substytucjami literowymi (27%),
np. w *ziami ['w ziemi']. 17% z wszystkich zaburzeñ to redukcje, np. *zimie ['zie-
miê']. Po 6% przypada na: epentezy, np. *Ziemiñe ['ziemiê'], substytucje w obrê-
bie kategorii rodzaju, np. ludzi by nie by³a, metatezy, np. do *olapania ['do opa-
lania']. Wykres 5 ilustruje te dane.

Wykres 5 
Struktura b³êdów w definicjach Tomasza J.

MIROS£AW MICHALIK
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Struktura b³êdów w definicjach ¿ywio³ów autorstwa uczniów dotkniêtych
mózgowym pora¿eniem dzieciêcym:

W analizowanym materiale definicyjnym autorstwa uczniów dotkniêtych
mózgowym pora¿eniem dzieciêcym wystêpuje czternaœcie rodzajów b³êdów.
Przeciêtnie ka¿dy uczeñ pope³ni³ 6 rodzajów b³êdów. Najwiêcej w tekstach dzie-
ci wystêpuje substytucji literowych (56%). Na drugim miejscu sytuuj¹ siê re-
dukcje (10%). 9,1% wszystkich b³êdów to zaburzenia w pisowni ma³ych i wiel-
kich liter, zaœ 7,4% to pisownia fonetyczna. 5,2% zajmuj¹ metatezy, z kolei 5%
przypada na substytucje fonologiczne przeniesione do pisma. Pozosta³e ro-
dzaje b³êdów wystêpowa³y sporadycznie: 1,7% to substytucje kategorii rodza-
ju, 1,2% – epentezy, 1,1% – asymilacje i kontaminacje, 0,6% – substytucje ka-
tegorii liczby, a 0,5% zaburzeñ obejmuje substytucje kategorii przypadka, sub-
stytucje wyrazowe i substytucje kategorii czasu. 

Wyniki analiz struktury b³êdów w definicjach ¿ywio³ów autorstwa m³odzie¿y
z dwóch wyró¿nionych grup wykazuj¹ znamienn¹ prawid³owoœæ. Po pierwsze,
liczba rodzajów b³êdów w dwóch grupach jest zbli¿ona: w tekstach dzieci
z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym wystêpuje czternaœcie rodzajów b³êdów;
w definicjach dzieci upoœledzonych umys³owo – dwanaœcie. Przeciêtnie jedno
dziecko w ka¿dej z grup pope³nia szeœæ rodzajów b³êdów. Po drugie, najczêst-
sze rodzaje b³êdów w ka¿dej z badanych grup s¹ takie same. Zarówno u dzie-
ci upoœledzonych, jak i u dzieci z mózgowym pora¿eniem dominuj¹: substytu-
cje literowe, redukcje, zaburzenia w pisowni wielkich i ma³ych liter oraz substy-
tucje fonologiczne przeniesione do pisma. U dzieci upoœledzonych te cztery ro-
dzaje zaburzeñ obejmuj¹ 75,6% wszystkich rodzajów b³êdów; u dzieci pora¿o-
nych – 80,1%. Mo¿na tym samym powiedzieæ, i¿ zarówno dzieci upoœledzone
umys³owo w stopniu lekkim, jak i dzieci dotkniête mózgowym pora¿eniem
dzieciêcym najczêœciej pope³niaj¹ takie same rodzaje b³êdów. U badanych
z pora¿eniem dzieciêcym pozosta³e 19,9% zaburzeñ przypada na dziesiêæ rodza-
jów b³êdów, u dzieci upoœledzonych umys³owo 24,4% pozosta³ych zaburzeñ od-
powiada oœmiu rodzajom b³êdów. Patrz¹c proporcjonalnie, mo¿na stwierdziæ, i¿
b³êdy spoza czterech g³ównych rodzajów s¹ zjawiskami w obu grupach raczej
marginalnymi. Je¿eli chodzi o zaburzenia wystêpuj¹ce najrzadziej, to w obydwu
grupach takim b³êdem s¹ substytucje wyrazowe.

W tekstach dzieci upoœledzonych umys³owo w stopniu lekkim, w porówna-
niu z definicjami dzieci z pora¿eniem, nie wystêpuj¹: metatezy, substytucje ka-
tegorii rodzaju, substytucje kategorii czasu. Z kolei w definicjach dzieci z pora-
¿eniem mózgowym, porównuj¹c je do definicji dzieci upoœledzonych, nie ma
dysymilacji.
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Summary

The article focuses on a comparative study of spelling errors made by children
with minor mental disorders and children with cerebral palsy. The following
conclusions have been drawn:
1. Number of error types in both study groups was similar – 14 types of errors

were identified among children with cerebral palsy and 12 among children
with minor mental disorders;

2. The most common error types were the same – mostly letter substitutions,
reductions, capital and small letter mistakes, phonological substitutions trans-
ferred into writing;

3. In the vast majority of cases both children with cerebral palsy and minor men-
tal disorders make similar kinds of mistakes.

SZKO£A SPECJALNA 2/2006 115

B£ÊDY W PISEMNYCH WYPOWIEDZIACH UCZNIÓW SZKO£Y SPECJALNEJ



SZKO£A SPECJALNA 2/2006116

AGNIESZKA ¯YTA
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, Olsztyn

OPIEKA, WYCHOWANIE I EDUKACJA DZIECI
Z NIEPE£NOSPRAWNOŒCI¥ INTELEKTUALN¥ W ROSJI  

Początki formowania się pomocy socjalnej osobom niepełnosprawnym
w Rosji sięgają XVIII w., kiedy to powstawały tzw. bogadielnie (ros. Bo-
ga dieła – dla Boga), czyli placówki o charakterze szpitalno-charytatyw-
nym dla osób chorych, starych i niepełnosprawnych. W 1712 r. car Piotr
I wydał rozporządzenie, na mocy którego we wszystkich guberniach ro-
syjskich miały powstać „bogadielnie“ dla starych, kalekich, niezdolnych
do pracy. Car planował ich oddzielenie od cerkwi prawosławnej, co jed-
nak nie udało się. Obok bogadielni zaczęły powstawać przytułki dla ka-
lek. Pierwszy przytułek dla sierot powstał w 1707 r. w Niżnym Gorodzie,
w XVIII i XIX w. zaczęto także tworzyć przytułki dla niewidomych i głu-
chych oraz inwalidów wojennych. 

Na prze³omie XIX i XX w. pojawi³ siê w Rosji ruch – unikalny na tam-
te czasy w skali nawet œwiatowej – Otwartej Spo³ecznej Opieki,

który oprócz zaspokojenia potrzeb biologicznych zajmowa³ siê w swych
placówkach wychowaniem i edukacj¹ ubogich dzieci, tak¿e niepe³nospraw-
nych umys³owo. W przytu³kach podlegaj¹cych temu ruchowi uczono dzie-
ci pracy i rzemios³a, a po ukoñczeniu przez nich 21 r.¿. kierowano do wy-
branych rodzin wiejskich, które dostawa³y pieni¹dze m.in. na pomoc lekar-
sk¹ dla swoich nowych cz³onków rodziny. W ten sposób osoby niepe³no-
sprawne by³y w³¹czane w nurt ¿ycia ca³ej wsi, pomaga³y w pracach polo-
wych i domowych.

Po I wojnie œwiatowej znacznie wzros³a liczba inwalidów wojennych – za-
równo doros³ych, jak i dzieci, zaczê³y powstawaæ tzw. domy inwalidów,
placówki opieki spo³ecznej oraz szpitale dla chronicznie chorych. Dopiero
lata 60. przynios³y rozdzielenie tych placówek na dzieciêce i dla doros³ych.

Pierwsz¹ rosyjsk¹ terapiê dla dzieci niepe³nosprawnych umys³owo opra-
cowa³a Jekatierina K. Gracziewa z Petersburga na prze³omie XIX i XX w. Jej
program opiera³ siê na przygotowaniu wychowanków do prac domowych,
ogrodniczych, rolnych. Dzieci z l¿ejszymi stopniami niepe³nosprawnoœci
umys³owej uczone by³y rzemios³a (ch³opcy – szewstwa, tkactwa, stolarstwa,
dziewczêta – krawiectwa). Praca na pocz¹tku trwa³a do dwu godzin dzien-
nie, stopniowo by³a wyd³u¿ana do szeœciu, siedmiu godzin przeplatanych
przerwami. Inn¹ metodê opart¹ na pracach rêcznych opracowa³ w 1908 r.
w moskiewskiej szkole sanatoryjnej dla dzieci z anomaliami Wsiewo³od P.
Kaszczenko. Wychowankowie mieli stawiane wysokie wymagania z jedno-
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czesnym w³¹czeniem ich w odpowiedzialnoœæ za pracownie i pomieszcze-
nia, w których przebywali. Dzieci uczestniczy³y w planowaniu pracy, przy-
gotowywaniu posi³ków itp. Prowadzono terapiê zajêciow¹ i psychoterapiê
opart¹ na potrzebach i zainteresowaniach wychowanków (Szipicyna 2002).

Od 1924 r. terapia prowadzona w placówkach opieki spo³ecznej obejmo-
wa³a m.in. muzykê, tañce, sztukê plastyczn¹, literaturê, krój i szycie, szyde³-
kowanie itd. Zaczêto prowadziæ æwiczenia na usprawnianie pamiêci, uwa-
gi, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Pocz¹tki kszta³towania siê zorganizowanego systemu edukacji specjalnej
dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹ siêgaj¹ w Rosji koñca lat 60. XX w.
Do tego czasu osoby z niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹ przebywa³y w do-
mach ubezpieczenia spo³ecznego (odpowiednik polskich domów pomocy
spo³ecznej) nazywanych domami dziecka – internatami, niektóre uczy³y siê
w klasach specjalnych dla dzieci z upoœledzeniem umys³owym w tzw. szko-
³ach pomocniczych. Placówki te nie przygotowywa³y do spo³ecznej integra-
cji, ma³y nacisk k³adziono w nich na edukacjê, rozwój motoryki, samoobs³u-
gê czy przygotowanie do samodzielnego ¿ycia. Szko³y pomocnicze nato-
miast za cel stawia³y sobie wyæwiczenie czytania, pisania czy matematyki
i przygotowanie do nauki w zwyk³ej szkole. Z powodu ma³ej efektywnoœci
stosowanych metod by³y likwidowane. Skutkiem tego sta³o siê praktyczne
nieistnienie w Rosji a¿ do lat 90. XX w. placówek edukacyjno-rewalidacyj-
nych dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepe³nosprawnoœci
umys³owej, oprócz wspomnianych wczeœniej domów-internatów opieki
spo³ecznej (Szipcyna 2002; Striebieliewa 2002; Maller, Cikoto 2003).

Domy-internaty dla dzieci niepe³nosprawnych umys³owo maj¹ tzw. grupy
diagnostyczne, do których na okres 3–4 miesiêcy kierowane s¹ wszystkie
dzieci nowo przyjête. Tu okreœlany jest ich poziom funkcjonowania, obser-
wowane umiejêtnoœci z zakresu samoobs³ugi. Nastêpnie dzieci zostaj¹ kie-
rowane do grup edukacyjnych podzielonych ze wzglêdu na mo¿liwoœci
psychofizyczne wychowanków. Od 1986 r. w domach-internatach zatru-
dniani s¹ tak¿e nauczyciele, którzy realizuj¹ program edukacyjny (do tego
okresu z dzieæmi niepe³nosprawnymi intelektualnie w tych placówkach pra-
cowali tylko wychowawcy). Domy-internaty pracuj¹ w systemie piêciodnio-
wym, co oznacza, ¿e wychowankowie mog¹ byæ zabierani do domów ro-
dzinnych tylko na weekendy, wakacje i w œwiêta. System edukacyjno-wy-
chowawczy w tych placówkach podzielony jest na trzy etapy uwzglêdniaj¹-
ce wiek podopiecznych (Maller, Cikoto 2003):
1. obejmuje dzieci w wieku 4–8 lat; celem pracy jest wypracowanie nawy-

ków sanitarno-higienicznych oraz wspieranie rozwoju motoryki ma³ej
i du¿ej; stosowane s¹ metody oparte na zabawie i zajêciach praktycznych;
nacisk k³adzie siê na rozwijanie mowy, stymulowanie pracy poznawczej
oraz przygotowanie do nauki szkolnej;

2. 8–16 lat – koncentruje siê na utrwalaniu nawyków z zakresu samoobs³u-
gi i higieny oraz nauce elementarnej matematyki, umiejêtnoœci czytania
i pisania oraz æwiczeniach rozwijaj¹cych mowê i komunikacjê; szczegól-
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n¹ wagê przyk³ada siê do zajêæ gospodarczych, nauki czynnoœci dnia co-
dziennego i socjalizacji;

3. dotyczy m³odzie¿y w wieku 16–18 lat i koncentruje siê na adaptacji spo-
³ecznej i zawodowej wychowanków; przygotowanie do pracy odbywa siê
w tzw. pracowniach edukacyjno-produkcyjnych, podopieczni realizuj¹
zadania treningu spo³ecznego w trakcie wycieczek, spacerów, ucz¹ siê ko-
rzystania ze œrodków transportu i ró¿nych obiektów u¿ytecznoœci pu-
blicznej.
Po osi¹gniêciu 18. roku ¿ycia wiêkszoœæ wychowanków przechodzi z pla-

cówek dzieciêcych do psychoneurologicznych internatów dla doros³ych
(odpowiedników naszych DPS-ów), gdzie zwykle przebywaj¹ do póŸnej
staroœci. Nieliczni zamieszkuj¹ wspólnie ze swoimi rodzinami i pracuj¹
b¹dŸ w Warsztatach Pracy dla osób z dysfunkcjami psychoneurologicznymi,
b¹dŸ wykonuj¹ prace zlecone w swoich domach (tam¿e, 2003).

Lata 90. XX w. przynios³y w Rosji zmiany demokratyczne tak¿e w sferze
opieki i wspierania osób niepe³nosprawnych umys³owo. Ratyfikowano miê-
dzynarodowe konwencje i deklaracje dotycz¹ce praw cz³owieka, dziecka
i osób niepe³nosprawnych. Uchwalono ustawy („O oœwiacie“ 1991 r., „O so-
cjalnej ochronie inwalidów w Federacji Rosyjskiej“ 1995 r.), które rozpoczê-
³y zasadnicze zmiany w systemie pomocy specjalnej osobom niepe³no-
sprawnym umys³owo, zw³aszcza z g³êbszym stopniem niepe³nosprawnoœci.
W 1999 r. pojawi³ siê dokument prawny tzw. Projekt pañstwowych standardów
powszechnej edukacji osób z ograniczonymi mo¿liwoœciami zdrowotnymi, zgodnie
z którym – po przesz³o 30 letniej przerwie – zaczêto tworzyæ klasy dla dzie-
ci z g³êbsz¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Praca w nich oparta jest na
programie uwzglêdniaj¹cym indywidualne mo¿liwoœci ka¿dego dziecka
(Striebielewa 2002; Maller, Cikoto 2003). Oprócz tych przeobra¿eñ niezwy-
kle istotne s¹ zmiany w u¿ywanej terminologii. Wycofano siê z dotychczas
stosowanego nazewnictwa (debilizm, imbecylizm, idiotyzm) na rzecz no-
wych okreœleñ u¿ywanych we wspó³czesnej psychologii, pedagogice spe-
cjalnej czy medycynie. Stosowane obecnie terminy „intielektualnaja niedo-
statocznost“ (niepe³nosprawnoœæ intelektualna) czy „spiecjalnaja piedagogi-
ka“ zamiast „diefiektologii“ zgodne s¹ z kierunkami zmian od dawna ist-
niej¹cymi w krajach zachodnich i postulowanymi przez œrodowiska rodzi-
ców (Maller, Cikoto 2003; Soko³owa 2005).

Obecnie funkcjonuj¹ce placówki zajmuj¹ce siê opiek¹, terapi¹ i edukacj¹
tej grupy dzieci, podlegaj¹ trzem ministerstwom: Ministerstwu Oœwiaty,
Ministerstwu Ochrony Zdrowia oraz Ministerstwu Opieki Socjalnej. Tak¿e
organizacje pozarz¹dowe, charytatywne i stowarzyszenia rodziców zajmuj¹
siê wspomaganiem dzieci z deficytami rozwojowymi.

Dzieci niepe³nosprawne umys³owo przebywaj¹ w placówkach specjalnych
(korekcyjnych), grupach specjalnych, ucz¹ siê w szko³ach masowych lub
maj¹ domowe nauczanie indywidualne (Szipcyna 2002).

Istnieje sieæ domów dziecka dla dzieci do 3. r.¿., centra zdrowia psychicz-
nego (¿³obki specjalne) dla dzieci z uszkodzeniami centralnego uk³adu ner-
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wowego w wieku od 2 do 4 lat, specjalne sanatoria psychoneurologiczne dla
dzieci z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym w wieku od 4 do 8 lat. Diagno-
z¹, korekcj¹ i opiek¹ dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹ zajmuj¹ siê
tak¿e w Rosji dzieciêce szpitale psychoneurologiczne (psychiatryczne) oraz
centra rehabilitacyjne i specjalne internaty dla dzieci i m³odzie¿y w wieku
od 4 do 18 lat (Striebieliewa 2002).

Problemem pomocy medyczno-socjalnej osobom niepe³nosprawnym
w Rosji zajmuje siê obecnie Federalne Centrum Medyczno-Socjalnej Diagno-
zy i Rehabilitacji Inwalidów. Wypracowuje ono kryteria doboru dzieci do
odpowiednich placówek specjalnych, opracowuje zasady funkcjonowania
ró¿nych form wspierania niepe³nosprawnych.

Wspó³czesna systematyczna psychologiczno-medyczno-pedagogiczna po-
moc dzieciom z dysfunkcjami poznawczymi w wieku przedszkolnym, kon-
sultacyjno-metodyczne wsparcie ich rodziców oraz adaptacja spo³eczna
i przygotowanie do podjêcia nauki szkolnej opieraj¹ siê na nastêpuj¹cych
formach wspomagania (tam¿e, 2002):

specjalnych, korekcyjnych placówkach edukacyjnych dla dzieci z odchy-
leniami od normy (przedszkolne grupy szkó³ specjalnych, szkó³ – interna-
tów, domów dziecka dla sierot),
przedszkolnych placówkach dla dzieci niepe³nosprawnych umys³owo,
grupach krótkoterminowego pobytu dla dzieci niepe³nosprawnych umy-
s³owo przy specjalnych placówkach przedszkolnych (podobne w za³o¿e-
niach do polskich oœrodków wczesnej interwencji).
Szko³y specjalne dla dzieci i m³odzie¿y z niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹

s¹ podobne do szkó³ masowych dziesiêcioklasowych. Dzieci, które nie uczê-
szcza³y do przedszkoli, mog¹ uczyæ siê w klasach przygotowawczych.
W klasach I–IV uczniowie poznaj¹ otoczenie, najbli¿sze œrodowisko, maj¹
zajêcia z rozwijania mowy, czytania i pisania, rachunków oraz rozwijania
samoobs³ugi i prac rêcznych. W klasach V–IX prowadzona jest nauka w za-
kresie podstawowych przedmiotów oraz przygotowanie do pracy. X klasa
(nieobowi¹zkowa) skupia siê na rozwoju umiejêtnoœci ¿ycia w spo³eczeñ-
stwie i przygotowania do pracy zawodowej. D³ugoœæ zajêæ w klasach spe-
cjalnych uzale¿niona jest od wieku dzieci (grupa przygotowawcza ma zajê-
cia 30–35 minutowe, I klasa – 35–40 minutowe, starsze klasy – 45 minuto-
we). Oprócz lekcji zespo³owych prowadzone s¹ zajêcia wyrównawcze indy-
widualne i grupowe. Osoby z g³êbsz¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
nie mog¹ zostaæ na drugi rok w tej samej klasie. W przypadku problemów
z osi¹gniêciem zak³adanego minimum wprowadzana jest maksymalna in-
dywidualizacja pracy, ³¹cznie ze zmian¹ zajêæ do realizacji (Maller, Cikoto
2003).

Obecnie obserwuje siê – istniej¹c¹ kilkanaœcie lat temu tak¿e w Polsce –
tendencjê do stopniowego odchodzenia od zamkniêtych wieloosobowych
placówek, jakimi s¹ domy-internaty, na rzecz mniejszych, otwartych pla-
cówek edukacyjno-rehabilitacyjnych. Jedn¹ z nowych form opieki i edukacji
dla dzieci niepe³nosprawnych intelektualnie w Rosji, która opiera siê na za-
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sadzie ich integracji ze spo³eczeñstwem, s¹ centra rehabilitacji. Te placówki
przeznaczone s¹ zarówno dla dzieci, które przebywaj¹ w nich przez piêæ
dni w tygodniu, jak i dla tych dochodz¹cych. W ka¿dej klasie jest 8-10
uczniów, z którymi pracuje pedagog specjalny. W placówce znajduje siê po-
nadto gabinet logopedyczny, klasa spo³ecznej adaptacji, gabinet metodycz-
ny, pracownie warsztatowe, gabinet rehabilitacyjny. Atmosfera w centrach
jest maksymalnie zbli¿ona do domowej.

Pojawienie siê nowych form pomocy dzieciom niepe³nosprawnym umy-
s³owo wp³ynê³o na poprawê sytuacji ich rodziców. Zaczêli mieæ pewien wy-
bór, jeœli chodzi o placówki do których trafiaj¹ ich dzieci. Mog¹ nie odda-
waæ dzieci do placówek zamkniêtych czy tych pracuj¹cych w systemie piê-
ciodniowym. Zaczêto te¿ stopniowo organizowaæ inne formy wspierania ro-
dziców (np. Szko³a matek dzieci niepe³nosprawnych organizowana w cza-
sie wakacji w sanatorium „Kratowo“ pod Moskw¹, tworzenie organizacji
rodziców dzieci z zespo³em Downa czy publikacja ksi¹¿ek i czasopism dla
rodziców „Szczególne Dziecko“, „Doœwiadczenia“, „My i nasze dzieci“)
(tam¿e, 2003). Nadal nieliczne s¹ formy nauczania integracyjnego (ograni-
czaj¹ siê do niektórych przedszkoli w Moskwie i St. Petersburgu, gdzie
wspólnie przebywaj¹ dzieci z norm¹ i dzieci z zespo³em Downa).

Przez wiele lat system opieki nad niepe³nosprawnymi umys³owo w Rosji
opiera³ siê prawie wy³¹cznie na tzw. medycznym modelu opieki. Organizo-
wano wielkie instytucje o charakterze zamkniêtym, uwa¿aj¹c, ¿e taka forma
oprócz zapewnienia profesjonalnej opieki dzieciom pomaga rodzicom
w nieodrywaniu siê od pracy zawodowej, nie wymaga szukania dodatko-
wych sposobów wspierania rodzin, jest tañsza i mniej k³opotliwa organiza-
cyjnie. Matki dzieci niepe³nosprawnych by³y namawiane do ich oddawania
pod opiekê pañstwa, co prowadzi³o do powstania zjawiska sieroctwa spo-
³ecznego wiêkszoœci dzieci niepe³nosprawnych. Taki model opieki prowa-
dzi³ zarówno do gorszego rozwoju wychowanków placówek specjalnych,
jak i Ÿle wp³ywa³ na zdrowie psychiczne rodziców (zw³aszcza matek),
którzy oddali dzieci pod opiekê instytucji. Wspó³czesna polityka oœwiatowa
Rosji zmierza ku ograniczaniu zjawiska sieroctwa spo³ecznego wœród dzie-
ci niepe³nosprawnych. Œwiadczy o tym zarówno wspieranie organizacji po-
zarz¹dowych, jak i tworzenie placówek nowego typu, np. centrów rehabili-
tacji czy oœrodków wczesnej interwencji. Nadal jednak dzia³ania praktyczne
s¹ niewystarczaj¹ce. A. Chubarowa (2005) podaje, ¿e w 2001 r. 29 tys. dzie-
ci ze znacznymi niepe³nosprawnoœciami (w tym tak¿e intelektualn¹) prze-
bywa³o w 155 domach dziecka. Ci¹gle funkcjonuj¹ stereotypy zarówno
wœród spo³eczeñstwa, jak i personelu medycznego. Nadal, gdy rodzi siê
dziecko z wadami wrodzonymi np. zespo³em Downa, jest oddzielane od
matki, która jest wrêcz zmuszana do pozostawienia dziecka pod opiek¹
pañstwa. Remedium na takie zachowanie ma byæ realizowany w Moskwie
Projekt Szpitale Po³o¿nicze, który polega na organizowaniu seminariów do-
tycz¹cych potencja³u rozwojowego dzieci niepe³nosprawnych dla personelu
medycznego, studentów akademii medycznych, a tak¿e na us³ugach oœrod-
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ków wczesnej interwencji i wsparciu psychologicznym rodziców (tam¿e,
2005).

Analiza wspó³czeœnie istniej¹cego systemu opieki, wspierania, edukacji
i rehabilitacji dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w Rosji pozwala
zauwa¿yæ szereg pozytywnych zmian w kierunku normalizacji i integracji
tych osób. Stopniowe przeobra¿enia stosunku i postaw pañstwa, spo³eczeñ-
stwa oraz profesjonalistów wobec ludzi z dysfunkcjami zdrowia w Rosji,
zmieniaj¹ce siê pogl¹dy na temat mo¿liwoœci, potrzeb i potencja³u tej grupy
osób, staj¹ siê podstaw¹ do autentycznej i adekwatnej pomocy osobom
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.
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Summary

The article focuses on special education and rehabilitation in the past and pre-
sent Russia. The author presents the structure of care, education and various
systems of teaching children with mental disabilities in contemporary Russia,
where derogatory terminology has been abandoned, international human rights
conventions have been ratified and new kinds of educational institutions with
focus on intellectual and physical development of children with mental disabil-
ities as well as parent organisations have been established. The article illustrates
changes in the way mentally disabled people are perceived by the contemporary
Russian society, which have helped improve the situation of disabled people
and their families.
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SONIA CZUDEK-ŒLÊCZKA

NARODZINY. POGL¥DY CZTERNASTOLATKÓW 
WYCHOWANYCH W TRADYCJI LUTERAÑSKIEJ I W TRADYCJI 
RZYMSKOKATOLICKIEJ  

Narodziny i śmierć określają granice ludzkiej egzystencji. Sposób ich
pojmowania wyznacza również stosunek do życia: szacunek i dbałość
o jego jakość lub lekceważenie go i marnowanie. Dlatego pedagodzy
i psycholodzy starają się ustalić, jak kształtuje się rozumienie narodzin
i śmierci u dzieci, młodzieży oraz u dorosłych. W niniejszym artykule
prezentuję wyniki badań własnych, które przedstawiają, jak pojmuje
narodziny1 czternastoletnia młodzież wychowana w dwóch tradycjach
wyznaniowych: luterańskiej i rzymskokatolickiej. 

Uzasadnienie wa¿noœci badanych problemów

Z analizy literatury (Hurlock 1960; ¯uchowicz 1984) wynika, ¿e wzglêdnie do-
brze poznano sposób pojmowania narodzin u dzieci do dziesi¹tego roku ¿ycia.
Trzeba tu jednak dodaæ, i¿ zdecydowanie czêœciej zajmowano siê ustalaniem te-
go, co dzieci wiedz¹ na temat œmierci, rzadziej tym, co s¹dz¹ o narodzinach cz³o-
wieka. Powa¿ne badania dotycz¹ce sposobu pojmowania œmierci zrealizowano
nied³ugo po zakoñczeniu drugiej wojny œwiatowej. Ogrom traumatycznych
prze¿yæ wiele zmieni³ w nastawieniu i pogl¹dach doros³ych na sens istnienia.
Nic wiêc dziwnego, ¿e czêœciej d¹¿ono do ustalenia tego, jak dzieci wychowane
ju¿ w czasach powojennych pojmuj¹ œmieræ ni¿ narodziny cz³owieka.

Nie uda³o mi siê jednak dotrzeæ do badañ, których celem by³o ustalenie, jak
rozumie narodziny m³odzie¿ w okresie wczesnej i póŸnej adolescencji. Jest to
niebywale wa¿na faza w rozwoju cz³owieka, podczas której kszta³tuj¹ siê pogl¹-
dy dotycz¹ce najwa¿niejszych wydarzeñ w ¿yciu cz³owieka. Trzeba tu dodaæ, ¿e
w literaturze pedagogicznej i psychologicznej II po³owy XX wieku i ostatnich lat
czêsto opisywane s¹ badania dotycz¹ce systemu wartoœci m³odych ludzi (Rau-
bo 1971; John-Borys 1994; Braun-Ga³kowska 2000; Œwida-Ziemba 2000; Czerka
2001). W rankingach wartoœci uznawanych przez m³odzie¿ wysokie miejsca zaj-
muj¹: poszanowanie ¿ycia, pe³nia ¿ycia, jakoœæ ¿ycia. Jednak z ustaleñ tych nie
wynika, w jaki sposób m³odzie¿ rozumie narodziny cz³owieka.

Uzna³am wiêc, ¿e warto wyjaœniæ, jak czternastolatki pojmuj¹ narodziny. Zde-
cydowa³am siê na badania porównawcze i analizujê sposób pojmowania naro-

1 Bada³am równie¿, jak czternastoletnia m³odzie¿ wychowana w tradycji luterañskiej i w tradycji
rzymskokatolickiej pojmuje œmieræ cz³owieka (wyniki badañ zaprezentowane zostan¹ na ³amach Szko-
³y Specjalnej nr 3/2006).
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dzin w równowa¿nych grupach ch³opców i dziewcz¹t wychowanych w trady-
cji rzymskokatolickiej i w tradycji luterañskiej. Wychowanie religijne jest bo-
wiem jednym z wa¿niejszych czynników kszta³tuj¹cych sposób ujmowania na-
rodzin. Fakt ten podkreœla E.B. Hurlock (1960), autorytet w sprawach rozwoju
psychicznego dzieci i m³odzie¿y. Czternasty rok ¿ycia okreœla granicê przejœcia
z dzieciñstwa do doros³oœci. Dla m³odzie¿y luterañskiej jest to czas przyst¹pie-
nia do konfirmacji, natomiast rzymscy katolicy przystêpuj¹ do bierzmowania.
W obu religiach w tym czasie przyjmuje siê m³odego cz³owieka do spo³ecznoœci
wyznaniowej na zasadzie pe³nych praw i obowi¹zków.

Program badañ

Celem badañ by³o ustalenie, w jaki sposób m³odzie¿ wychowana w tradycji
rzymskokatolickiej i w tradycji luterañskiej rozumie narodziny cz³owieka
w wa¿nym dla siebie i innych okresie ¿ycia, a wiêc gdy koñczy szko³ê podsta-
wow¹, przystêpuje do bierzmowania i konfirmacji. W obrêbie tego celu wyró¿-
ni³am nastêpuj¹ce zadania badawcze:

Jak czternastolatki rozumiej¹ narodziny cz³owieka i sk¹d czerpi¹ wiedzê na
ten temat?
Czy i jakie ró¿nice wystêpuj¹ w pojmowaniu narodzin cz³owieka u czterna-
stoletnich dziewcz¹t i ch³opców?
W jakim stopniu wychowanie religijne wp³ywa na pojmowanie narodzin cz³o-
wieka? Czy i jakie mog¹ byæ ró¿nice w rozumieniu narodzin pomiêdzy czter-
nastolatkami wychowanymi w tradycji rzymskokatolickiej i czternastolatkami
wychowanymi w tradycji luterañskiej?
W jakim stopniu poziom wykszta³cenia rodziców ma wp³yw na to, jak ich
czternastoletnie dzieci pojmuj¹ narodziny cz³owieka?
W jakim zakresie powodzenia szkolne, a tak¿e zainteresowania i uzdolnienia
czternastolatków rzutuj¹ na sposób pojmowania przez nie narodzin cz³owieka?
Podstaw¹ do opracowania programu badawczego, w tym tak¿e doboru gru-

py, by³y badania sonda¿owe2. Wynika³o z nich, i¿ czynnikiem ró¿nicuj¹cym po-
gl¹dy, oprócz wyznania, mo¿e byæ p³eæ. Zadba³am zatem o równowa¿noœæ ba-
danych grup pod wzglêdem:

wyznania: tyle samo przebadanych katolików i luteranów – po 50 osób;
p³ci: tyle samo przebadanych dziewcz¹t i ch³opców w ka¿dej grupie wyzna-
niowej – po 25 osób.
M³odzie¿ luterañska by³a tu¿ przed konfirmacj¹, m³odzie¿ katolicka tu¿ przed

bierzmowaniem. Badani uczêszczali do ósmej klasy szko³y podstawowej3.
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2 Przeprowadzi³am rozmowy w klasach I-VIII ze wszystkimi uczniami i w ma³ych grupach (po 3 oso-
by); uczniowie starszych klas (VII i VIII) pisali wypracowanie na temat narodzin (Cud narodzin).
3 Czternastoletnia m³odzie¿, któr¹ bada³am, uczêszcza³a do ostatniej, ósmej klasy przed wprowadze-
niem reformy szkolnictwa. W 2000 r. wprowadzono reformê, która zak³ada³a, ¿e szko³a podstawowa
bêdzie siê koñczy³a na szóstej klasie. Jej absolwenci, szóstoklasiœci, obecnie kontynuuj¹ naukê w gim-
nazjum, potem w liceum.
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Badania przeprowadzi³am wœród m³odzie¿y zamieszkuj¹cej Ziemiê Cie-
szyñsk¹. W tym regionie od pokoleñ zgodnie funkcjonuj¹ luteranie i rzym-
scy katolicy, a ich dzieci uczêszczaj¹ do tych samych szkó³ i przyjaŸni¹ siê
bez wzglêdu na wyznanie. Taka sytuacja pozwala ustaliæ, jaki wp³yw mo¿e
mieæ wychowanie religijne na kszta³towanie siê u m³odych ludzi rozumienia
narodzin.

Moje badania mia³y charakter diagnostyczny, dlatego zrealizowa³am je we-
d³ug za³o¿eñ indukcjonizmu. Nie stawia³am wiêc hipotez, co do skuteczno-
œci wychowania religijnego w obszarze dotycz¹cym rozumienia narodzin
cz³owieka.

Narodziny pobudzaj¹ zawsze do g³êbszych refleksji. Musia³am zatem zna-
leŸæ metodê umo¿liwiaj¹c¹ nastolatkowi przemyœlenie i uzewnêtrznienie
swoich rozwa¿añ, prze¿yæ, wra¿eñ oraz emocji zwi¹zanych z problemem na-
rodzin cz³owieka. Skorzysta³am zatem ze wzorów metod projekcyjnych
i skonstruowa³am w³asne narzêdzie badawcze – Przewodnik do rozmowy o na-
rodzinach z elementami technik projekcyjnych. Wyodrêbni³am w nim 5 sytuacji
badawczych. Pierwsza – to bezpoœrednia rozmowa z badanym o narodzinach
cz³owieka. W drugiej sytuacji badany by³ proszony o wybór obrazka z serii
dotycz¹cej narodzin cz³owieka. Proszono tu tak¿e o uzasadnienie wyboru.
Nastêpnie badany otrzyma³ pust¹ kartkê z proœb¹ o „narysowanie s³owami“
swojego wyobra¿enia narodzin. Sytuacja czwarta polega³a na dokoñczeniu
rozpoczêtej historyjki. Dotyczy³a ona równie¿ narodzin cz³owieka. Ostatnia
sytuacja to pytania, sk¹d badany czerpie informacje na temat narodzin cz³o-
wieka.

W badaniach tych wykorzysta³am tak¿e komplet obrazków (s¹ to reprodukcje
znanych malarzy – „Kobieta nios¹ca dziecko“ Honore Daumier; „Macierzyñ-
stwo“ Stanis³aw Wyspiañski; „Zaœlubiny Arnolfinich“ Jan van Eyck; „Kobieta
wywiesza bieliznê“ Camille Pissaro; „M³oda kobieta z dzieckiem“ Olga Boznañ-
ska) dotycz¹cych narodzin i jedn¹ czyst¹ kartkê s³u¿¹c¹ do projekcji4.

Dla zebrania informacji o ka¿dym badanym czternastolatku sporz¹dzi³am an-
kietê, która dostarczy³a mi wiedzy o jego zainteresowaniach, sukcesach b¹dŸ
pora¿kach szkolnych, a tak¿e o wykszta³ceniu rodziców. 

W badaniach moich wa¿n¹ rolê pe³ni³a obserwacja funkcjonowania czterna-
stolatków w trakcie badañ. Dziêki niej mog³am sprawdziæ czy ³atwo (trudno)
przychodzi im podejmowanie tematu i decyzji, jakie jest tempo wyboru obraz-
ków, sposób wypowiadania siê. Obserwuj¹c badanego, widzia³am jego emocje
i stosunek do badania. Obserwacjê potraktowa³am jako uzupe³nienie do ankie-
ty i rozmowy. Po ka¿dym badaniu notowa³am zaobserwowane zachowania
i emocje. Przeprowadzi³am równie¿ analizê dzienników lekcyjnych. Dokumen-
ty te umo¿liwi³y mi weryfikacjê samooceny ka¿dego badanego dotycz¹cej po-
wodzenia szkolnego.

SONIA CZUDEK-ŒLÊCZKA

4 Wa¿ne by³o, aby obrazki i czysta kartka by³y takiego samego formatu. Nie chcia³am, ¿eby ró¿na wiel-
koœæ obrazków nasuwa³a wybór (je¿eli coœ jest wiêksze, to automatycznie mo¿e sugerowaæ, ¿e jest
wa¿niejsze).
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Wyniki badañ uporz¹dkowa³am i podda³am analizie statystycznej w nastêpu-
j¹cy sposób: obliczy³am ogólnie wyniki ankiety (liczbê i procent udzielonych od-
powiedzi na poszczególne pytania), w analizach statystycznych zastosowa³am
test istotnoœci chi2 Pearsona, test zwi¹zku liniowego oraz test R.F. Fishera.

Charakterystyka badanych czternastolatków na podstawie
zebranych informacji

Badaniami objê³am dwie równoliczne grupy czternastolatków (po 50 osób
ka¿da) wychowywanych w tradycji rzymskokatolickiej i w tradycji luterañskiej.
W ka¿dej grupie wyznaniowej by³o tyle samo ch³opców i dziewcz¹t (po 25). Ba-
dana grupa jest jednorodna pod wzglêdem:

miejsca zamieszkania: wszystkie badane osoby mieszkaj¹ i wychowuj¹ siê na
wsi i tam te¿ uczêszcza³y do szko³y podstawowej;
powodzenia szkolnego: w grupie badanych osób nie ma takich, które nie ra-
dz¹ sobie z wymaganiami szkolnymi;
zainteresowañ: tu mo¿na zauwa¿yæ niewielkie (nieistotne) ró¿nice wynikaj¹-
ce z p³ci, w grupie ch³opców zainteresowania s¹ jednorodne, podobnie jest
w grupie dziewcz¹t;
wykszta³cenia rodziców: ich rodzice reprezentuj¹ porównywalny zakres wy-
kszta³cenia – wiêkszoœæ ojców i matek skoñczy³a szko³y zawodowe i œrednie.

Wyniki badañ

Uczestnicz¹ce w badaniach czternastolatki wielokrotnie wypowiada³y siê
o narodzinach cz³owieka (bezpoœrednie pytania i sytuacje projekcyjne). Mimo
du¿ej ró¿norodnoœci wypowiedzi badanych, zauwa¿y³am nastêpuj¹ce prawi-
d³owoœci: dla niektórych badanych najwa¿niejszy by³ aspekt medyczny naro-
dzin, podczas gdy inni widzieli w narodzinach cz³owieka realizacjê woli Pana
Boga. Jeszcze inni – tych by³o najwiêcej – podkreœlali wagê narodzin cz³owieka,
a ich wypowiedzi pe³ne by³y empatii.

To spostrze¿enie sta³o siê dla mnie kluczem do uporz¹dkowania wyników ba-
dañ. Rozpatrzy³am ka¿d¹ zarejestrowan¹ wypowiedŸ pod k¹tem czêstoœci wy-
stêpowania w niej sformu³owañ s³ownych i w zale¿noœci od ich dominacji wy-
ró¿ni³am tendencje do:
a) rozpatrywania narodzin cz³owieka przez pryzmat „empatyczno-nakazo-

wy“, gdy w wypowiedziach badanego powtarza³y siê sformu³owania, np.
„Cz³owiek rodzi siê i nale¿y siê cieszyæ“, „O dziecko trzeba siê troszczyæ“,
„Narodziny dziecka to jest wielka radoœæ", „Wszyscy siê ciesz¹, gdy siê rodzi
dziecko“;

b) rozpatrywania narodzin cz³owieka w aspekcie medycznym, kiedy w wypo-
wiedziach badanego dominowa³y s³owa: poród, ci¹¿a, cesarskie ciêcie, lekarz,
szpital itp.;

NARODZINY. POGL¥DY CZTERNASTOLATKÓW WYCHOWANYCH W TRADYCJI LUTERAÑSKIEJ...
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c) rozpatrywania narodzin cz³owieka z punktu widzenia wyznawanej wiary,
je¿eli w wypowiedziach badanego przewa¿a³y sformu³owania: „Pan Bóg de-
cyduje o narodzinach dziecka“, „Je¿eli Pan Bóg pozwoli, to dzieci siê rodz¹“, „To jest
wola bo¿a, aby dzieci siê rodzi³y“ itp.
Wyniki takiej analizy i klasyfikacji wed³ug wymienionych kryteriów5 przed-

stawiam w tabeli 1. Uwzglêdni³am w niej tak¿e zmienne: p³eæ badanych oraz ich
wyznanie.

Tabela 1
Wypowiedzi badanych dotycz¹ce narodzin cz³owieka z dominant¹ „empatyczno-naka-
zow¹“, z dominant¹ aspektu medycznego i z dominant¹ „sprawcza rola Pana Boga“

Znamienne dla wszystkich wypowiedzi by³o pos³ugiwanie siê okreœleniami
charakterystycznymi dla wyra¿ania empatii ze zwrotami nakazowymi. Rzadziej
w wypowiedziach dominowa³ aspekt medyczny. Niewielu badanych powo³y-
wa³o siê na „sprawcz¹ rolê Pana Boga“. Zgodnie z oczekiwaniami, w sytuacjach
projekcji badani chêtniej wypowiadali siê o narodzinach.

Nie by³o k³opotów z wyborem obrazka, który badanej m³odzie¿y najbardziej
kojarzy³ siê z narodzinami6. Zauwa¿y³am jednak, ¿e ch³opcy szybciej decydo-
wali siê i wskazywali wybran¹ ilustracjê. Natomiast wszyscy badani – tak ch³op-
cy, jak i dziewczêta – mieli k³opoty z podaniem motywów swego wyboru. Ogra-
niczali wówczas swoj¹ wypowiedŸ do tego, co widzieli na obrazku. Przy czym
dziewczêta sporo uwagi przywi¹zywa³y do tonacji barwnej, w jakiej by³ obra-
zek. Takiej fascynacji barwami nie dostrzeg³am w wypowiedziach ch³opców.

Najwiêcej badanych osób wybra³o obrazek „Macierzyñstwo“ (Stanis³awa Wy-
spiañskiego). Na drugim miejscu w rankingu wyborów znajduje siê reproduk-
cja „M³oda kobieta z dzieckiem“ Olgi Boznañskiej. Obrazek „Kobieta wywiesza bie-
liznê“ (Camille Pissara) zajmuje trzeci¹ pozycjê natomiast obrazek „Zaœlubiny
Arnolfinich“ (Jana von Eycka) zajmuje w rankingu wyborów czwarte miejsce.
Obrazek „Kobieta nios¹ca dziecko“ (Honore Daumiera) jest na ostatnim miejscu

5 Je¿eli w wypowiedziach badanych, oprócz kilku empatyczno-nakazowych zwrotów, by³y okreœle-
nia charakterystyczne dla medycznego aspektu narodzin, zalicza³am je do kategorii: dominanta
aspektu medycznego. Podobnie postêpowa³am z klasyfikacj¹ wypowiedzi do kategorii: dominanta
„sprawcza rola Pana Boga“.
6 W pierwszej sytuacji projekcyjnej badana m³odzie¿ wybiera³a spoœród serii obrazków ten, który
najbardziej kojarzy³ jej siê z narodzinami cz³owieka i nastêpnie uzasadnia³a swój wybór.
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w rankingu wyborów. Tylko jedna osoba go wybra³a. Ogl¹danie obrazków i wy-
powiadanie siê na ich temat wyraŸnie oœmiela³o zarówno dziewczêta, jak
i ch³opców. Mniej by³o zdawkowych stwierdzeñ, wiêcej pe³niejszych wypowie-
dzi. W moich badaniach wypowiadanie siê na temat obrazków stanowi³o wpro-
wadzenie do wypowiedzi sprowokowanych metodami projekcyjnymi.

Po wyborze obrazka, który najbardziej kojarzy³ siê z narodzinami, nastêpowa-
³a projekcja badanego na temat narodzin7. Badani otrzymywali czyst¹ kartkê,
przymykali oczy i „rysowali s³owami“ swoj¹ wizjê narodzin cz³owieka. Ch³op-
cy najczêœciej opisywali to, co znajdowa³o siê na poprzednio wybranej repro-
dukcji. Dziewczyny czyni³y tak zdecydowanie rzadziej.

Co trzeci nastolatek widzia³ szczêœliw¹ rodzinê znajduj¹c¹ siê obok ³ó¿ecz-
ka z noworodkiem albo rodzinê z niemowlakiem w wózku na spacerze, po-
chylonych rodziców nad ³ó¿eczkiem dzieciêcym, matkê z dzieckiem na rêku
i obok szczêœliwego ojca. Sporo badanych rysowa³o s³owami i gestami mat-
kê z dzieckiem w ³ó¿ku szpitalnym, obok lekarza, albo szczêœliw¹ rodzinê,
ojca, inne dzieci. Zdarza³y siê te¿, moim zdaniem, bardzo ciekawe wypowie-
dzi. Jedna z dziewcz¹t przedstawi³a swoj¹ wizjê narodzin tak: Narysowa³a-
bym coœ tworz¹cego siê, mo¿e np. z ma³ego ziarenka wyrasta kwiat i trzeba go naj-
pierw zasiaæ, aby wyrós³. Inna przedstawi³aby narodziny na obrazie w taki
sposób, ¿e jakby od miejsc najbardziej czarnych robi siê coraz jaœniej i jaœniej a¿
do ca³kowitej bieli, i to s¹ w³aœnie narodziny. Jeden z ch³opców tak¿e kojarzy³
sobie narodziny w sposób symboliczny: Interpretowa³bym jakoœ, ¿e przychodzi
nowe ¿ycie, mo¿e jakoœ zast¹pi³bym czymœ, czyli np. ptak wylatuj¹cy z gniazda.
Dwie osoby narysowa³yby Boga: Namalowa³abym matkê, jak¹œ kobietê, naryso-
wa³abym te¿ Boga, bo to On stworzy³ ludzi, to dziêki Niemu mog¹ ludzie mieæ
dzieci i narysowa³abym dziecko. Osoby te podkreœla³y rolê Boga jako stwórcy
¿ycia. Jedna osoba namalowa³aby chrzest ma³ego dziecka w koœciele. S¹ to
jedyne wypowiedzi, w których, przy omawianiu narodzin, wystêpuj¹ ele-
menty wiary.

Charakterystyczn¹ cech¹ dla projektowanych obrazów dotycz¹cych narodzin
by³o utrzymanie ich w jasnych, œwietlistych, pastelowych kolorach, a nastrój
tych obrazów by³by radosny, pogodny.

Ostatnia sytuacja dotyczy³a dokoñczenia przez badanego krótkiej historyjki
i wyjaœnienia w sposób przystêpny oœmioletniemu dziecku fakt przyjœcia na
œwiat nowego cz³onka rodziny. Wypowiedzi badanych by³y obszerne, ale poja-
wia³o siê w nich najwiêcej utartych, stereotypowych powiedzeñ, zas³yszanych
od doros³ych. Dominowa³y zwroty: Nie martw siê, rodzice bêd¹ ciê nadal kochali,
Bêdziesz opiekowa³ siê braciszkiem, To jest fajna rzecz mieæ rodzeñstwo, M³odsze ro-
dzeñstwo potrzebuje opieki, Mo¿esz go uczyæ, bawiæ siê z nim itd.

W wypowiedziach tych wyraŸnie pobrzmiewa³y nuty dydaktyczne, wycho-
wawcze. Badane nastolatki czêsto „wciela³y“ siê w rolê rodziców i nawet kate-
gorycznym tonem zaczyna³y swoje t³umaczenie s³owami: S³uchaj... lub Musisz
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7 Badani otrzymywali czyst¹ kartkê z instrukcj¹ Przymknij oczy i narysuj s³owami wizjê narodzin
cz³owieka.
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zrozumieæ.... Wiêkszoœæ z nich opiera³a wypowiedzi na swoich doœwiadczeniach
i zauwa¿y³am, ¿e podczas opowiadania m³odzi ludzie o¿ywiali siê oraz byli
emocjonalnie mocno zaanga¿owani.

Badana m³odzie¿, t³umacz¹c oœmioletniemu dziecku zaistnia³¹ sytuacjê, zwi¹-
zan¹ z narodzinami cz³owieka, nie wnika³aby w szczegó³y dotycz¹ce porodu.
Czternastolatki uwa¿a³y, ¿e jest to w tym wieku niepotrzebne. Gdyby jednak
dziecko upiera³o siê i chcia³oby dok³adnie wiedzieæ, co to s¹ narodziny, badani
odes³aliby je po odpowiedŸ do osób starszych.

Pogl¹dy czternastolatków dotycz¹ce narodzin cz³owieka
z uwzglêdnieniem zmiennych: p³eæ, wyznanie

Z przedstawionej wczeœniej analizy jakoœciowej wynika, ¿e inaczej ni¿ ch³op-
cy wypowiada³y siê na temat narodzin cz³owieka dziewczêta. Dane liczbowe na
ten temat przedstawi³am w tabeli 1. Natomiast tabela 2 pokazuje, jaki jest roz-
k³ad iloœciowy oraz procentowy wypowiedzi we wszystkich dominantach miê-
dzy ch³opcami i dziewczêtami w ogóle. Uwzglêdniam w niej tak¿e analizê sta-
tystyczn¹.

Tabela 2
Iloœciowy i procentowy rozk³ad wypowiedzi dziewcz¹t i ch³opców, dotycz¹cych narodzin
cz³owieka, w poszczególnych dominantach (p³eæ a czêstoœæ wystêpowania dominant)

Przy omawianiu narodzin wyst¹pi³a istotna ró¿nica w wypowiedziach ch³op-
ców i dziewcz¹t. Ch³opcy wyra¿ali w wiêkszym stopniu empatiê. Z kolei na
aspekt medyczny narodzin cz³owieka, jako dominuj¹cy, wskaza³a po³owa
dziewcz¹t (x2 = 5,08) i odsetek ten by³ statystycznie wy¿szy w porównaniu
z ch³opcami (p = 0,024). Niewiele wypowiedzi ch³opców (4%) i dziewczyn (12%)
dotyczy³o aspektu „sprawcza rola Pana Boga“.

Tabela 3
Iloœciowy i procentowy rozk³ad wypowiedzi czternastolatków w poszczególnych do-
minantach (wyznanie a czêstoœæ wystêpowania dominant)
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Ró¿nice rozk³adów liczebnoœci i procentowoœci w dominancie „empatyczno-
-nakazowej“ i w dominancie „sprawcza rola Pana Boga“ miêdzy badanymi gru-
pami wyznaniowymi s¹ ma³e i raczej nieistotne. Ró¿nica wyst¹pi³a w rozk³adzie
dotycz¹cym dominanty aspektu medycznego, która nieco czêœciej wystêpowa³a
w wypowiedziach luteranów, nie osi¹gaj¹c jednak poziomu istotnoœci staty-
stycznej. Znacz¹ce jest równie¿ to, i¿ zdecydowanie czêœciej aspekt medyczny
pojawi³ siê w wypowiedziach dziewcz¹t wyznania luterañskiego (15 na 25 ba-
danych).

Tabela 4 obrazuje iloœciowy i procentowy rozk³ad wypowiedzi dziewcz¹t
z obu grup wyznaniowych na temat narodzin cz³owieka z dominant¹ aspektu
medycznego. Poniewa¿ tylko w tych wynikach moich badañ wyst¹pi³a niewiel-
ka ró¿nica, przedstawiam w tabeli liczbê badanych jednej p³ci – dziewcz¹t8. Jed-
nak statystycznie ró¿nica ta jest nieistotna.

Tabela 4
Aspekt medyczny narodzin cz³owieka w wypowiedziach badanych dziewcz¹t (wyzna-
nie a czêstoœæ wystêpowania aspektu medycznego)

x2 = 2,00 (nieistotne statystycznie).

To, ¿e wiêcej dziewcz¹t wyznania luterañskiego omawia³o narodziny z pod-
kreœlaniem ich medycznej strony wynika, moim zdaniem, z bardziej rygory-
stycznego wychowania dziewcz¹t w rodzinach luterañskich. Wpaja siê tam –
g³ównie dziewczêtom – koniecznoœæ brania odpowiedzialnoœci za siebie tak¿e
w sprawach planowania rodziny. Dlatego dziewczêta te wiêcej interesuj¹ siê
stron¹ medyczn¹ prokreacji i macierzyñstwa.

•ród³a wiedzy o narodzinach cz³owieka

Ostatnie z pytañ, które zada³am ka¿demu ze 100 badanych, dotyczy³o tego,
sk¹d i od kogo dowiedzieli siê o narodzinach cz³owieka9. Badani wymieniali
czêsto wiêcej Ÿróde³ informacji, dlatego w tabeli 5 liczby wymienianych Ÿróde³
wiedzy o narodzinach cz³owieka znacznie przekraczaj¹ liczbê badanych czter-
nastolatków.

NARODZINY. POGL¥DY CZTERNASTOLATKÓW WYCHOWANYCH W TRADYCJI LUTERAÑSKIEJ...

8 W wypowiedziach ch³opców, w obu grupach wyznaniowych, nie by³o istotnych ró¿nic, dlate-
go ich nie prezentujê.
9 Analizuj¹c wypowiedzi, wyró¿ni³am 6 nastêpuj¹cych Ÿróde³ informacji: a) rozmowy z doros³y-
mi, b) z prasy i ksi¹¿ek, c) z telewizyjnych programów i filmów, d) z lekcji biologii, e) z lekcji re-
ligii, f) z rozmów z rówieœnikami, g) inne Ÿród³a informacji.
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Tabela 5
•ród³a, z których badane osoby czerpi¹ informacje o narodzinach cz³owieka, z uwzglê-
dnieniem wyznania i p³ci

Najczêœciej wymienianym przez ch³opców i dziewczêta (niezale¿nie od
wyznania) Ÿród³em wiedzy o narodzinach cz³owieka s¹ programy telewi-
zyjne. W drugiej kolejnoœci ch³opcy wymieniaj¹ lekcje biologii i lekcje reli-
gii. Problem w tym, ¿e w ich wypowiedziach dostrzeg³am zaledwie cieñ
efektu edukacyjnego szkolnego nauczania. Nieco inaczej jest w grupie ba-
danych dziewcz¹t. One tak¿e czêsto podaj¹ lekcje biologii oraz zajêcia
przygotowania do ¿ycia w rodzinie i lekcje religii jako Ÿród³o informacji,
jednak w ich swobodnych wypowiedziach czêœciej pojawia³y siê elementy
wiedzy szkolnej. 

Czêsto wymienianym Ÿród³em wiedzy o narodzinach s¹ rozmowy. Po-
wszechnie uwa¿a siê, ¿e œwiadomoœæ o narodzinach cz³owieka kszta³tuje
siê w ch³opiêcych g³owach podczas rozmów z kolegami. Z moich badañ
wynika jednak co innego. G³ównym Ÿród³em, po audycjach telewizyjnych
i szkolnej edukacji (lekcje biologii i lekcje religii), s¹ rozmowy z doros³ymi.
Tak¿e w przypadku dziewcz¹t rozmowy z doros³ymi stanowi¹ czêstsze,
w ich ocenie, Ÿród³o wiedzy o narodzinach, ni¿ rozmowy z kolegami.

Wœród wymienionych Ÿróde³ wiedzy o narodzinach cz³owieka, czterna-
stolatki umieszcza³y równie¿ ksi¹¿ki i prasê. To Ÿród³o wiedzy wyraŸnie
preferowa³y dziewczêta. W tabeli 5 uwzglêdni³am tak¿e inne Ÿród³a infor-
macji. Tu wypowiadali siê g³ównie m³odzi ch³opcy i jako Ÿród³a podawali
fakt narodzin dziecka w rodzinie lub najbli¿szym s¹siedztwie.

SONIA CZUDEK-ŒLÊCZKA
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Zainteresowania badanych czternastolatków a ich pogl¹dy na narodziny

Zainteresowania badanych czternastolatków to zmienna, która mog³a mieæ
wp³yw na sposób w jaki formu³uj¹ oni pogl¹dy na narodziny cz³owieka10. Ana-
lizê liczbow¹ i statystyczn¹ zamieszczam w tabeli 6.

Tabela 6
Iloœciowy i procentowy rozk³ad zainteresowañ badanej m³odzie¿y

Badane osoby interesuj¹ siê tym wszystkim, czym przeciêtny nastolatek: czy-
taj¹ ksi¹¿ki, s³uchaj¹ muzyki, uprawiaj¹ sport, turystykê itp. Dziewczêta intere-
suj¹ siê tak¿e mod¹. Wszyscy uprawiaj¹ turystykê i wiêkszoœæ uprawia sport,
s³ucha muzyki i czyta ksi¹¿ki oraz prasê. Spory odsetek badanych osób posiada
komputer lub ma mo¿liwoœæ korzystania z niego.

M³odzie¿ w obu grupach wyznaniowych ma podobne zainteresowania. Nie
ma równie¿ istotnych ró¿nic w zainteresowaniach dziewcz¹t i ch³opców, a te
niewielkie, które siê ukaza³y, wynikaj¹ z ró¿nicy p³ci. M³odzie¿ luterañska nie-
co bardziej interesuje siê sportem. Jest to jednak tendencja statystycznie nieistot-
na. Mo¿na równie¿ stwierdziæ, ¿e badani m³odzi ludzie interesuj¹ siê tym, czym
interesuje siê przeciêtna m³odzie¿ w wieku dorastania.

Poniewa¿ zainteresowania badanej m³odzie¿y niewiele siê od siebie ró¿ni¹,
mo¿na zatem stwierdziæ, i¿ nie maj¹ one istotnego wp³ywu na to, w jaki sposób
pojmuj¹ narodziny cz³owieka badani przeze mnie m³odzi ludzie.

Sposób ujmowania narodzin przez badane czternastolatki
a wykszta³cenie ich rodziców

Przedstawienie tej zale¿nej okaza³o siê skomplikowane. Bada³am pogl¹dy
czternastolatków. W dzieciñstwie móg³ dominowaæ wp³yw matki, potem ojca

NARODZINY. POGL¥DY CZTERNASTOLATKÓW WYCHOWANYCH W TRADYCJI LUTERAÑSKIEJ...

10 W ankiecie, któr¹ wype³nia³ ka¿dy z badanych, trzeba by³o zaznaczyæ (przez podkreœlenie)
osobiste zainteresowania. Badani mieli do wyboru nastêpuj¹ce obszary zainteresowañ: muzykê,
ksi¹¿ki, sport, modê, komputer, turystykê i pytanie otwarte - inne zainteresowania. Nie stawia-
³am ograniczeñ, co do liczby zainteresowañ, i badana m³odzie¿ mog³a wybraæ jedno lub kilka.
Zwykle tak w³aœnie czyni³a.
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albo odwrotnie, albo te¿ oboje rodziców mia³o jednakowo silny wp³yw na dziec-
ko. W tej sytuacji, analizuj¹c wykszta³cenie rodziców, musia³am uwzglêdniæ za-
równo ojca, jak i matkê. Wyodrêbni³am cztery poziomy wykszta³cenia rodziców:
podstawowe, zawodowe, œrednie i wy¿sze. Ka¿dy ze 100 badanych poda³ osob-
no informacjê dotycz¹c¹ wykszta³cenia matki i ojca. Okaza³o siê, ¿e wykszta³ce-
nie rodziców wielu badanych uk³ada siê w ró¿nych wariantach, np. podstawo-
we ojca i œrednie matki; podstawowe ojca, wy¿sze matki; podstawowe ojca, pod-
stawowe matki; œrednie ojca, œrednie matki itd. Analiza istotnoœci statystycznej
wykaza³a brak ró¿nic miêdzy wyznaniami, zarówno pod wzglêdem wykszta³-
cenia matek (chi2 = 1,57 – nieistotne statystycznie), jak i ojców (chi2 = 3,44 – nie-
istotne statystycznie).

Tabela 7
Iloœciowy i procentowy rozk³ad wykszta³cenia rodziców uczniów w badanych grupach
wyznaniowych

Z informacji zawartych w tabeli 7 wynika, ¿e zmienne demograficzne s¹ po-
równywalne, wykszta³cenie rodziców w obu grupach wyznaniowych jest ma³o
zró¿nicowane, a badana grupa – luteranie i rzymscy katolicy – jest wychowywa-
na przez rodziców o podobnym wykszta³ceniu i statusie spo³ecznym.

Porównuj¹c dane11 dotycz¹ce wykszta³cenia rodziców badanych osób, których
wypowiedzi zawiera³y okreœlon¹ dominantê, stwierdzam, ¿e:
a) wykszta³cenie rodziców badanych czternastoletnich rzymskich katolików

i luteranów nie ma wiêkszego wp³ywu na to, czy interpretuj¹ narodziny z do-
minant¹ „empatyczno-nakazow¹“, dominant¹ aspektu medycznego i domi-
nant¹ aspektu „sprawcza rola Pana Boga“;

b) natomiast wyst¹pi³a niewielka ró¿nica w wykszta³ceniu rodziców miêdzy ty-
mi grupami. Rodzice nastolatków, które ujmowa³y narodziny z dominant¹
„sprawcza rola Pana Boga“, maj¹ g³ównie wykszta³cenie œrednie;

c) niedu¿a ró¿nica wyst¹pi³a tak¿e miêdzy wykszta³ceniem matek luteranów
i matek katolików. Wiêcej matek m³odych luteranów ma wykszta³cenie wy-
¿sze ni¿ zawodowe.
Stwierdzam wiêc, ¿e ró¿nice dotycz¹ce wykszta³cenia rodziców badanych

czternastolatków s¹ tak ma³e, i¿ nie mo¿na wykazaæ jego istotnego wp³ywu na
sposób pojmowania przez badanych narodzin cz³owieka.

11 Ze wzglêdu na charakter opracowania przedstawiam jedynie wnioski ogólne.
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Powodzenie szkolne badanych nastolatków a ich wypowiedzi
na temat narodzin

Podczas opracowywania wyników pogrupowa³am powodzenia szkolne bada-
nych osób w trzy kategorie: jestem ponadprzeciêtny – bardzo dobry, wiêcej ni¿
dobry; jestem dobry – dobry, prawie dobry; jestem poni¿ej przeciêtnej – s³aby,
Ÿle wiedzie mi siê w szkole. Chc¹c ukazaæ zale¿noœci zachodz¹ce pomiêdzy po-
wodzeniem szkolnym badanych czternastolatków a ich wypowiedziami naro-
dzin, skonstruowa³am trzy tabele. Zamieœci³am w nich dane liczbowe i staty-
styczne dotycz¹ce powodzenia szkolnego subiektywnie ocenianego przez ka¿-
dego z badanych z wypowiedziami, w których dominowa³: aspekt „empatycz-
no-nakazowy“, aspekt medyczny i aspekt „sprawcza rola Pana Boga“.

Tabela 8
Ujmowanie narodzin cz³owieka z dominant¹ aspektu „empatyczno-nakazowego“
a sukcesy szkolne badanych czternastolatków

x2 = 3,27 (nieistotne statystycznie), x2 = 0, 36 (nieistotne statystycznie).

Narodziny cz³owieka z dominant¹ aspektu „empatyczno-nakazowego“ ujmu-
je najwiêcej czternastolatków, którzy s¹ uczniami dobrymi i poni¿ej przeciêtnej.
Wœród m³odzie¿y katolickiej jest trochê wiêcej uczniów dobrych. Ró¿nice te s¹
jednak niewielkie i mo¿na s¹dziæ, i¿ nie maj¹ wiêkszego wp³ywu na sposób
przedstawiania narodzin przez katolików i luteranów.

Tabela 9
Ujmowanie narodzin cz³owieka z dominant¹ aspektu medycznego a sukcesy szkolne
badanych czternastolatków

x2 = 2,00 (nieistotne statystycznie), x2 = 0, 139 (nieistotne statystycznie).

NARODZINY. POGL¥DY CZTERNASTOLATKÓW WYCHOWANYCH W TRADYCJI LUTERAÑSKIEJ...
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Liczby przedstawione w tabeli 9 ukazuj¹, i¿ wypowiedzi z podkreœleniem
aspektu medycznego s¹ porównywalne. Nie ma uczniów, którzy siebie ocenia-
j¹ jako ponadprzeciêtnych i to niezale¿nie od tego czy s¹ luteranami, czy kato-
likami. Nie ma równie¿ wiêkszych ró¿nic miêdzy liczb¹ uczniów dobrych i licz-
b¹ uczniów poni¿ej przeciêtnej w obu grupach wyznaniowych.

Tabela 10
Ujmowanie narodzin cz³owieka z dominant¹ aspektu „sprawcza rola Pana Boga“,
a sukcesy szkolne badanych czternastolatków

x2 = 3,16 (nieistotne statystycznie) x2 = 0,204 (nieistotne statystycznie)

Niewielu badanych czternastolatków ujmuje narodziny cz³owieka z dominan-
t¹ aspektu „sprawcza rola Pana Boga“. Z danych w tabeli 10 wynika, ¿e tak wy-
powiada³o siê kilkoro uczniów ponadprzeciêtnych, kilku dobrych i kilku poni-
¿ej przeciêtnej.

Wyniki w nauce, jakie uzyskiwa³a badana przeze mnie m³odzie¿, s¹ dobre,
a wiêkszoœæ z niej okreœla³a siê w przedziale wiêcej ni¿ dobry – prawie dobry. Pod-
czas badania, oprócz k³opotów z odpowiednim nazewnictwem, m³odzi ludzie
dobrze sobie radzili z omówieniem narodzin cz³owieka. W ca³ej grupie bada-
nych ró¿nice w uzyskiwanych wynikach w nauce na wyró¿nionych poziomach s¹
niewielkie. Je¿eli wystêpuj¹, to raczej miêdzy dziewczêtami i ch³opcami, a nie
miêdzy grupami wyznaniowymi.

Przy tak jednolitych wynikach badañ mo¿na wnioskowaæ, ¿e sukcesy szkolne
badanych czternastolatków raczej nie wp³ywaj¹ na sposób, w jaki badana m³o-
dzie¿ pojmuje narodziny.

Jak czternastolatki pojmuj¹ narodziny cz³owieka. Uogólnienia
i wnioski

Wyniki moich badañ, a tak¿e ich interpretacje dowodz¹, ¿e nie ma istotnych
ró¿nic w rozumieniu narodzin cz³owieka u badanych czternastolatków wyzna-
nia katolickiego i wyznania luterañskiego.

Z moich ustaleñ badawczych wynika, ¿e m³odzi ludzie w czternastym roku
¿ycia pojmuj¹ narodziny jako konstrukt z³o¿ony. Wyjaœniaj¹c zjawisko naro-
dzin podkreœlaj¹:

SONIA CZUDEK-ŒLÊCZKA
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– interpretacjê narodzin w kategoriach biologiczno-medycznych (komponent
medyczny);

– sprawcz¹ rolê Pana Boga (komponent wiary);
– prze¿ycia i doznania, które zwykle towarzysz¹ narodzinom cz³owieka,

a tak¿e nakazy, jak nale¿y zachowywaæ siê przy tak wa¿nym wydarzeniu
(komponent empatyczno-nakazowy).

Pogl¹dów na narodziny cz³owieka badanych czternastolatków nie ró¿nicuje
ich wyznanie. Wynika to, moim zdaniem, z faktu, ¿e wychowuj¹ siê w tych
samym krêgu kulturowym – wszyscy badani mieszkaj¹ na Ziemi Cieszyñ-
skiej, na wsi. Ucz¹ siê w grupach rówieœniczych – bez wzglêdu na wyznanie
– w tych samych szko³ach i tylko lekcje religii maj¹ osobno.
To, co w istotny sposób ró¿nicuje pogl¹dy na narodziny, to p³eæ. Dziew-
czêta wypowiadaj¹ siê w sposób pe³niejszy i w ich wypowiedziach czê-
sto dominuje aspekt medyczny. Interesuj¹ce jest to, ¿e wypowiedzi lute-
ranek s¹ nieznacznie bardziej racjonalne. Zale¿noœæ tê wyjaœniam tym, ¿e
dziewczêta wczeœniej dojrzewaj¹ biologicznie (mo¿liwe zajœcie w ci¹¿ê)
i s¹ czêœciej proszone o pomoc w opiece nad dzieckiem. Zapewne z tego
powodu zdaj¹ sobie sprawê z koniecznoœci zapewnienia warunków byto-
wych rodz¹cemu siê dziecku.
Ró¿nice miêdzy dziewczêtami i ch³opcami w pogl¹dach na narodziny

cz³owieka wynikaj¹ zapewne z innego rytmu ich dojrzewania biologiczne-
go i spo³ecznego. U czternastoletnich ch³opców zauwa¿yæ mo¿na wielkie
ró¿nice indywidualne w tempie dojrzewania spo³ecznego i kszta³towania
siê zainteresowañ. W badanej grupie byli ch³opcy, którzy z wygl¹du i ze
sposobu myœlenia przypominali m³odszych kolegów. Jednoczeœnie byli te¿
ch³opcy wyroœniêci, z wygl¹du mêscy. Problem w tym, ¿e ów mêski wy-
gl¹d nie zawsze szed³ w parze z dojrza³oœci¹ spo³eczn¹, a wielu ch³opców
o dzieciêcym wygl¹dzie wypowiada³o siê czêsto w sposób bardzo dojrza³y.

Ró¿nice w wypowiedziach ch³opców i dziewcz¹t dotyczy³y równie¿ uj-
mowania narodzin cz³owieka z dominant¹ w aspekcie „empatyczno-naka-
zowym“. Zdecydowanie wiêcej takich wypowiedzi by³o w grupie ch³op-
ców. By³y one jednak bardzo stereotypowe i odzwierciedla³y sposób, w ja-
ki mówi¹ o narodzinach ich rodzice. Poniewa¿ ch³opcy mniej interesuj¹ siê
narodzinami w aspekcie biologicznym i medycznym, skupili siê nad tym,
co jest im bli¿sze, je¿eli chodzi o narodziny cz³owieka. Prawdopodobnie
w ich rodzinach panuje model, ¿e ojciec zarabia i utrzymuje rodzinê, nato-
miast matka pe³ni rolê opiekuñcz¹ i wychowawcz¹. Od najm³odszych lat
wpaja siê dzieciom, ¿e maj¹ siê opiekowaæ m³odszym rodzeñstwem, bawiæ
siê z nim i uwa¿aæ na mniejsze dzieci. Przewa¿nie matki – gdy urodzi siê
nowy cz³onek rodziny – wdra¿aj¹ starsze córki do pielêgnacji niemowlaka,
natomiast w stosunku do synów ograniczaj¹ siê do nakazów typu: uwa¿aj,
bo je skrzywdzisz, popilnuj je, ale nie wyjmuj z ³ó¿eczka itp. Dlatego ch³opcy
wykazuj¹ wielk¹ empatiê oraz skupiaj¹ siê na nakazach dotycz¹cych za-
chowania siê wobec ma³ego dziecka podczas przedstawiania swego zdania
na temat narodzin cz³owieka, ale jest to „wdrukowane“ w schemat ich
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ogólnego postêpowania. Mówi¹ tak, bo tak siê nale¿y zachowywaæ i tak na-
le¿y do zagadnienia narodzin podchodziæ, wszak tak nakazuj¹ doroœli.
Dziewczêta równie¿ na tej zasadzie wykazuj¹ empatiê, mówi¹c o narodzi-
nach cz³owieka, ale w ich wypowiedziach pojawia siê wiêcej elementów
dotycz¹cych zdrowia niemowlaka i matki, opieki nad nim oraz warunków
bytowych rodziny, w której urodzi siê nowy cz³onek.

Nie ma prawie ¿adnych ró¿nic w liczbie wypowiedzi dziewcz¹t i ch³op-
ców dotycz¹cych narodzin cz³owieka, w których pojawi³ siê aspekt wiary.
Tutaj wszyscy odwo³ywali siê do „sprawczej roli Pana Boga“. Badani twier-
dzili, ¿e to Bóg decyduje czy ma siê narodziæ cz³owiek i wszystko od Nie-
go zale¿y. Dziwi jednak tak ma³a liczba wypowiadaj¹cych siê o narodzi-
nach cz³owieka w tym aspekcie. Przypuszczaæ nale¿y, ¿e na lekcjach religii
ma³o mówi siê na ten temat, a gdy ju¿ s¹ lekcje, w których pojawia siê te-
mat narodzin, to dotycz¹ one narodzin Jezusa (przy okazji Bo¿ego Naro-
dzenia) i zmartwychwstania (odrodzenia, o¿ycia).

W wypowiedziach wszystkich badanych – dziewcz¹t i ch³opców wyra-
Ÿnie wystêpuje rozbicie na pogl¹dy oficjalne i na pogl¹dy prywatne.
W wypowiedziach oficjalnych wiêcej jest obaw, dystansu, ch³odnego
traktowania narodzin cz³owieka i ujmowania narodzin z dominant¹ em-
patyczno-nakazow¹ oraz z dominant¹ medycznoœci. W wypowiedziach
prywatnych dominuj¹ przemyœlenia filozoficzne i refleksyjne, podkreœla-
j¹ce wartoœæ rodz¹cego siê cz³owieka. Czêœciej w nich wystêpuje ujmowa-
nie narodzin z dominant¹ „sprawcza rola Pana Boga“.
Ustali³am tak¿e, ¿e na pogl¹dy nastolatków dotycz¹ce narodzin nie maj¹
wiêkszego wp³ywu takie zmienne jak: zainteresowania badanych, ich po-
wodzenia szkolne czy wykszta³cenie rodziców badanych nastolatków.
Moje badania dowodz¹ tak¿e ma³ej skutecznoœci wychowania religijnego
w szkole odnoœnie pojmowania narodzin cz³owieka. Badani wskazywali,
co prawda, ¿e jednym ze Ÿróde³ wiedzy o narodzinach cz³owieka s¹ lek-
cje religii, jednak¿e w wypowiedziach zarówno rzymskich katolików, jak
i luteranów bardzo rzadko dominowa³a wiara. Wynika to prawdopodob-
nie z faktu, ¿e narodziny rozpatruje siê na lekcjach religii okazjonalnie,
omawiaj¹c œwiêta koœcielne: Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc itd.
Prezentowane wyniki badañ wskazuj¹ równie¿ na ma³¹ skutecznoœæ
kszta³cenia literackiego i przyrodniczego w szkolnej edukacji w obszarze
kszta³towania uczniowskich pogl¹dów na temat narodzin. Wyj¹tek stano-
wi biologia i wychowanie seksualne12, i to tylko w odniesieniu do dziew-
cz¹t. Czternastoletnie dziewczêta wypowiadaj¹c siê na temat narodzin
znacznie czêœciej odwo³ywa³y siê do ich biologicznej natury. Chcê tu za-
znaczyæ, ¿e Ÿród³em wiedzy biologicznej niekoniecznie musi byæ szko³a,
gdy¿ mo¿e to byæ oddzia³ywanie telewizji, prasy i rozmów z matkami.

12 Uczniowie, których bada³am, uczêszczali na przedmiot Wychowanie seksualne. Po wprowa-
dzeniu reformy szkolnej w 2000 r., zmieniono nazwê tego przedmiotu na Przygotowanie do ¿y-
cia w rodzinie.
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Zaskakuj¹ce jest równie¿ to, i¿ w wypowiedziach dotycz¹cych narodzin
cz³owieka nie dostrzeg³am wiêkszych efektów kszta³cenia literackiego.
Stwierdzam, ¿e zarówno w podrêcznikach uczniowskich, z których korzy-
stali badani, jak i w zalecanych im do przeczytania lekturach znajduje siê
wiele utworów, w których pojawia siê w¹tek narodzin. Prawdopodobnie
nauczyciele bardzo rzadko siê na nich koncentruj¹. W konsekwencji star-
si uczniowie maj¹c okazjê wypowiadaæ siê na temat narodzin, pos³uguj¹
siê utartymi schematami s³ownymi zas³yszanymi od doros³ych, a ich wy-
powiedzi s¹ pe³ne sloganów i zbitek s³ownych, które funkcjonuj¹ w spo-
³ecznoœci lokalnej. Tylko niektórzy potrafi¹ formu³owaæ swe myœli w spo-
sób jasny, pos³uguj¹c siê odpowiednio bogatym s³ownictwem.
Z moich badañ wynika, ¿e doroœli z najbli¿szego otoczenia okazjonalnie
tylko rozmawiaj¹ z m³odzie¿¹ o narodzinach. Byæ mo¿e uwa¿aj¹, ¿e na-
rodziny cz³owieka jest to fakt tak oczywisty, a zwi¹zane z nimi informa-
cje, które uzyskuj¹ dzieci i m³odzie¿ s¹ zupe³nie dla nich wystarczaj¹ce,
¿e nie trzeba prowadziæ z nimi g³êbszych dyskusji na ten temat. Jednak
uzyskane przeze mnie podczas badañ informacje o tym, jak pojmuje
czternastoletnia m³odzie¿ narodziny cz³owieka, dowodz¹, ¿e jej wiedza
w tym zakresie jest powierzchowna i schematyczna. M³odzi ludzie nie
wg³êbiaj¹ siê w egzystencjaln¹ istotê narodzin cz³owieka i byæ mo¿e pod-
czas edukacji dzieci i m³odzie¿y nale¿a³oby zacz¹æ powa¿nie traktowaæ
ten temat. Jest to wa¿ne zadanie dla pedagogów w czasach, kiedy mówi
siê o „kulturze œmierci“, a filmy, gry komputerowe, czasopisma dla m³o-
dzie¿y obfituj¹ w treœci propaguj¹ce przemoc i zupe³ny brak szacunku
dla ¿ycia.
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Summary

The article reports research findings with regards to differences in the
perception of birth by fourteen-year-old Lutherans and Roman Catholics.

NARODZINY. POGL¥DY CZTERNASTOLATKÓW WYCHOWANYCH W TRADYCJI LUTERAÑSKIEJ...
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The authors of the research attempted to establish whether such percep-
tions were determined by private interests, success at school or parents'
educational background. The study group consisted of 50 Lutheran and 50
Roman Catholic (25 boys and 25 girls in each group) village inhabitants
from the Cieszyn area in the Silesia region. 

The research was conducted according to a projection method and a spe-
cially structured guidebook, and revealed no significant differences in the
way fourteen-year-old Lutherans and Roman Catholics perceived human
birth. However, differences occurred on a gender level. While girls pre-
dominantly understood birth in its medical sense, boys tended to view it in
an „empathic-mandatory“ sense. Very few adolescents viewed birth in
terms of „divine intervention“. Private interests were found to have had no
influence on the way either Lutheran or Roman Catholic youths under-
stood birth. 

It is recommended that both children and young people receive more
thorough education with regards to understanding birth in its existential
dimension. 

SONIA CZUDEK-ŒLÊCZKA



SZKO£A SPECJALNA 2/2006 139

Z P R A K T Y K I  P E D A G O G I C Z N E J

DANUTA GORAJEWSKA
APS, Warszawa 

PROGRAM TERAPII INDYWIDUALNEJ USPRAWNIAJ¥CEJ 
KOMUNIKACJÊ DZIECKA ZE SPRZÊ¯ON¥ 
NIEPE£NOSPRAWNOŒCI¥1

Podstawowym zagadnieniem w rehabilitacji jest komunikowanie siê. Bez
wzglêdu na rodzaj i stopieñ niepe³nosprawnoœci, rozwi¹zanie problemu
porozumiewania stanowi klucz do dzia³añ usprawniaj¹cych. Zaburzenia
komunikacji werbalnej i pozawerbalnej spowodowane na³o¿eniem na sie-
bie wielu niepe³nosprawnoœci powoduj¹ specyficzne, odmienne i ujemne
konsekwencje w nawi¹zaniu kontaktu ze œwiatem. Nale¿y wówczas do³o-
¿yæ wszelkich starañ, by umo¿liwiæ i u³atwiæ osobie niepe³nosprawnej
przekazywanie swoich odczuæ czy potrzeb przy u¿yciu wspieraj¹cych ko-
munikacjê pomocy lub urz¹dzeñ. Bior¹c pod uwagê liczne trudnoœci, jakie
mog¹ towarzyszyæ nabywaniu kompetencji komunikacyjnych osoby ze
sprzê¿on¹ niepe³nosprawnoœci¹, dzia³ania naprawcze, by by³y celowe
i efektywne, nale¿y poprzedziæ rozpoznaniem, czyli obserwacj¹ i diagnoz¹.
Dopiero na ich podstawie mo¿na przyst¹piæ do opracowania programu te-
rapii indywidualnej.

Zarówno przed rozpoczêciem opisywanych poni¿ej dzia³añ usprawniaj¹cych
komunikacjê dziecka z niepe³nosprawnoœci¹ sprzê¿on¹, jak i po ich zakoñcze-
niu poszukiwano odpowiedzi na zagadnienia dotycz¹ce:
1) przekazu komunikatów, a wiêc tego:

na jakim etapie w zakresie komunikacji znajduje siê dziecko (czy d¹¿y do
kontaktów z innymi ludŸmi, w jaki sposób komunikuje swoje potrzeby
i pragnienia, jaki jest zakres rozumienia wypowiedzi s³ownych, na ile rozu-
mie, ¿e gest lub symbol mog¹ zast¹piæ desygnat, czy potrafi zastosowaæ tê
wiedzê w kontaktach z innymi osobami, czy ten poziom rozwoju jest wy-
starczaj¹cy dla nawi¹zania kontaktu werbalnego czy tylko pozawerbalnego,
jakich œrodków przekazu u¿ywa: dŸwiêków, gestów czy mimiki);
czy wymawiane przez dziecko dŸwiêki s¹ zró¿nicowane pod wzglêdem ro-
dzaju, d³ugoœci, intonacji, tempa;
czy dziecko chêtnie wokalizuje;
czy uzupe³nia swoje wypowiedzi gestami, czy na okreœlenie podobnych sy-
tuacji u¿ywa zawsze tych samych gestów, jakie to s¹ gesty;
czy komunikaty p³yn¹ce od dziecka s¹ zrozumia³e dla otoczenia (tylko dla
osób najbli¿szych czy równie¿ dla osób obcych);

1 Program zosta³ opracowany i przeprowadzony przez autorkê artyku³u.
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2) odbioru komunikatów:
jak¹ formê odbioru informacji preferuje dziecko,
czy koncentruje siê na sygna³ach mowy, czy zwraca uwagê na osoby
mówi¹ce,
w jaki sposób dziecko reaguje na komunikaty werbalne p³yn¹ce do niego,
w jaki sposób dziecko reaguje na komunikaty pozawerbalne,
które komunikaty dziecko lepiej odczytuje: komunikaty werbalne czy poza-
werbalne.

3) skutecznoœci proponowanego programu terapii.

Charakterystyka dziecka

Joasia jest dzieckiem z drugiej ci¹¿y (w obu przypadkach nie by³o ¿adnych
problemów z zajœciem w ci¹¿ê ani z jej donoszeniem). W rodzinie (zarówno ze
strony matki, jak i ojca) nie wystêpowa³y choroby psychiczne, niedorozwój
umys³owy, mózgowe pora¿enie, padaczka, alkoholizm czy inne choroby dzie-
dziczne. Nie zdarza³y siê równie¿ zaburzenia s³uchu ani mowy.

W pierwszym miesi¹cu ci¹¿y matka, by zwalczyæ siln¹ infekcjê przyjmowa³a
paracetamol w du¿ych iloœciach. W 9. miesi¹cu ci¹¿y, podczas badania USG,
stwierdzono nieprawid³owoœci w budowie mózgu p³odu. Dwa kolejne badania
USG (u innych specjalistów) nie potwierdzi³y diagnozy. Poród nast¹pi³ w 9.
miesi¹cu. Trwa³ 40 minut. U³o¿enie p³odu by³o prawid³owe – g³ówkowe. Matce
podano kroplówkê na przyspieszenie porodu opóŸniaj¹cego siê o tydzieñ. Stan
noworodka po urodzeniu by³ dobry (waga – 3400 g., 9 punktów w skali Apgar
– jeden odjêto za zabarwienie skóry; ¿ó³taczki pourodzeniowej dziecko nie prze-
chodzi³o, nie mia³o te¿ ¿adnych urazów oko³oporodowych).

Po porodzie, w zwi¹zku z wykrytymi nieprawid³owoœciami w okresie prena-
talnym, przeprowadzono szereg badañ (g³ównie w kierunku chorób metabolicz-
nych, liczne przeœwietlenia, USG g³owy, EEG, badanie s³uchu pod narkoz¹,
kompleksowe – dwudniowe – badanie wzroku). Czêœæ z nich, wykonano
w Centrum Zdrowia Dziecka, czêœæ – w szpitalu w Danderyd (w Sztokholmie).

U piêciomiesiêcznego noworodka stwierdzono wodog³owie wewnêtrzne
o powolnie narastaj¹cej dynamice. Badania fizykalne i biochemiczne wykluczy-
³y zaburzenia w gospodarce aminokwasowej, elektrolitowej, wêglowodanowej,
t³uszczowej oraz czêœæ chorób lizozomalnych. Odczyn w kierunku toksopla-
zmozy wskazywa³ na przebycie toksoplazmozy bez aktualnie czynnego proce-
su wymagaj¹cego leczenia.

Od 6. m.¿. do 5. r.¿. dziewczynka by³a rehabilitowana w Szwecji. Wydana tam
epikryza informuje o znacznym zniekszta³ceniu mózgu w formie migracyjnego
przerostu pasemkowatego przyjmuj¹cego stan poœredni miêdzy g³adkomózgo-
wiem a ogólnym zgrubieniem zakrêtów mózgowych, a tak¿e opóŸnieniu w roz-
woju umys³owym, upoœledzeniu s³uchu, ptozie (przede wszystkim prawego
oka, gdzie opadaj¹ca powieka zakrywa czêœciowo Ÿrenicê), wyraŸnym hyperte-
leorizmie (szerokie rozstawienie oczu). Dodatkowe badania wykaza³y œledzenie
przedmiotów wzrokiem w poziomie, pionie i w ko³o oraz tych, które siê tocz¹
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do lub od dziecka (1,5 cm), identyfikacjê wzrokow¹ pewnych przedmiotów.
Dziewczynka porozumiewa siê poprzez spontaniczny jêzyk cia³a, wyraŸnie po-
kazuje za pomoc¹ mimiki, kiedy chce zaprzestaæ wykonywania danej czynnoœci.
Je¿eli nie zostanie ona zmodyfikowana lub przerwana, dziecko protestuje p³a-
cz¹c (³atwo mo¿na j¹ pocieszyæ i rozpocz¹æ now¹ zabawê). Informacje o opiece
i kontroli specjalistycznej mówi¹ o tym, ¿e Asia ze wzglêdu na upoœledzenie
wymaga wiêcej uwagi i opieki ni¿ jej rówieœnicy, a tak¿e potrzebuje wielu æwi-
czeñ, stymulacji i jêzyka migowego, aby osi¹gn¹æ optymalny poziom rozwoju.

W rozpoznaniu podczas przyjêcia do oœrodka w Warszawie stwierdzono
u piêcioletniej dziewczynki z dysmorficznymi cechami w budowie cia³a (szero-
kie i skoœne ustawienie ga³ek ocznych, nisko osadzone ma³¿owiny uszne, szero-
ka nasada nosa, zniekszta³cone stopy) mózgowe pora¿enie dzieciêce (miernie
wyra¿ony obustronny niedow³ad kurczowy z przewag¹ strony lewej) o nieja-
snej etiologii, wadê wzroku (OP. +2, OL. +1,5), wadê s³uchu, opóŸnienie rozwo-
ju umys³owego w stopniu umiarkowanym, œlady krzywicy, zgryz otwarty.
Kszta³t czaszki (obwód 51 cm) mo¿e wskazywaæ na przebyte wodog³owie, ak-
tualnie nieaktywne. Dziecko nie mówi, wokalizuje, nie zg³asza potrzeb fizjolo-
gicznych, samo nie wstaje i nie chodzi, przy sprzêtach pionizuje siê, chodzi
w chodziku odpychaj¹c siê rêkami, przemieszcza siê na poœladkach, lubi rozbie-
raæ siê, wspó³dzia³a przy ubieraniu, s³abo reaguje na bodŸce s³uchowe. Ruchy
koñczyn górnych s¹ wykonywane w pe³nym zakresie, zaœ ich si³a i napiêcie miê-
œniowe s¹ nieco os³abione, koñczyny dolne s¹ nieco spastyczne, os³abione
o wzmo¿onym napiêciu, zaœ wœród odruchów patologicznych stwierdza siê
odruch Babiñskiego.

Badania s³uchowych potencja³ów pnia mózgu dla obu uszu, przy zastosowaniu
trzasku szerokopasmowego oraz bodŸców specyficznych czêstotliwoœciowo, infor-
muj¹ o progu odpowiedzi wyznaczonym na podstawie obecnoœci fali V dla ucha:

prawego – 60 dB nHL (500 Hz); 50 dB nHL (trzask);
lewego – 50 dB nHL (500 Hz); 40 dB nHL (trzask).
Asia nie przeby³a ¿adnych chorób wieku dzieciêcego (jej brat równie¿). Mia³a

natomiast refluks nerkowy, z którym by³y zwi¹zane jej dwa pobyty w szpitalu
(jeden – o bardzo dramatycznym przebiegu, kiedy to dziewczynka mia³a prawie
42°C gor¹czki i podawano jej adrenalinê).

Dziewczynka zaczê³a siadaæ oko³o 12. m.¿., chodziæ – w wieku 6 lat i 7 miesiê-
cy. U Asi nigdy nie pojawi³o siê typowe gaworzenie. Od wczesnych miesiêcy
wydawa³a ona „swoje“, ma³o urozmaicone dŸwiêki. Z obserwacji dziecka wyni-
ka, ¿e wœród sfer rozwoju, najwiêcej uwagi wymaga nauka komunikacji z oto-
czeniem. Dziewczynka najbardziej cierpi z powodu braku mo¿liwoœci przekaza-
nia swoich myœli, oczekiwañ czy ¿¹dañ.

Cz³onkowie rodziny porozumiewaj¹ siê z Asi¹ za pomoc¹ gestów. Zakres rozumia-
nych i pokazywanych przez dziecko znaków jest w¹ski (stosuje ono gesty: „jeœæ“,
„spaæ“, „k¹paæ siê“, „skakaæ“, „pa-pa“ oraz symbole, np. przynosi buty, gdy chce
wyjœæ, nie u¿ywa natomiast ¿adnych gestów naturalnych). Trzy lata trwa³o nauczenie
dziewczynki gestu „spaæ“ (nadal oznacza on, ¿e to Asia idzie spaæ, a nie np. lala, któr¹
mama podczas zabawy uk³ada do snu i pokazuje, ¿e lala œpi; dziewczynka patrzy
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wówczas na swój pokój i myœli, ¿e to ona ma iœæ spaæ). Ogólnie, mo¿na powiedzieæ, ¿e
zawsze, na okreœlenie podobnych sytuacji, dziewczynka u¿ywa tych samych gestów.

Dla Joasi wydaje siê byæ wa¿na kolejnoœæ codziennych zajêæ. St¹d, rodzina po-
kazuje jej, ¿e za chwilê np. bêdzie jeœæ (dziecko idzie wówczas do sto³u, siada
i je), bêdzie siê k¹paæ (dziecko podchodzi do wanny i zaczyna siê rozbieraæ). Wie-
le potrzeb dziecka wyczuwa intuicyjnie matka. Sama dziewczynka, je¿eli chce
np. piæ, musi zobaczyæ szklankê lub kartonik z sokiem. Brak któregoœ z tych sym-
boli powoduje, ¿e nie jest ona w stanie przekazaæ swego pragnienia rodzinie.

Konkretn¹ osobê Asia przywo³uje podchodz¹c do niej, bior¹c za rêkê i prowa-
dz¹c tam, gdzie chce coœ pokazaæ lub zrobiæ. Czasami wzrokiem wskazuje na coœ,
co chcia³aby dostaæ, a nastêpnie patrzy na kogoœ, kto móg³by jej to podaæ. Czê-
œciej jednak wyci¹ga rêkê w kierunku jakiegoœ przedmiotu próbuj¹c go siêgn¹æ.

Chêæ kontynuacji czegoœ wyra¿a poprzez p³acz, gdy przerywa siê jej czyn-
noœæ, któr¹ pragnie wykonywaæ.

W opinii matki, Joasia odczytuje wypowiedzi werbalne i pozawerbalne, chocia¿
w przypadku tych pierwszych, s¹ to tylko nieliczne przypadki. Dziewczynka np.
rozumie, gdy mama (bez u¿ywania gestów) mówi: „Zrób mamie caaacy“ (g³aszcze
mamê po policzku), gdy cz³onkowie rodziny chwal¹ j¹ „O, jaka ³adna dziewczyn-
ka!“ (¿ywo reaguje, zaczyna siê prezentowaæ, zak³ada now¹ bluzkê i zaczyna siê
rozgl¹daæ, czy wszyscy mówi¹, ¿e jest ³adna). Kilka razy, na s³owa mamy: „ubieraj
siê, to pójdziemy na spacer“, wsta³a i posz³a po swoje buty. Gdy zaœ któregoœ dnia
us³ysza³a: „dzisiaj pada deszcz i nie pójdziemy na spacer“, zaczê³a p³akaæ. Mama
nie wie, w jaki sposób do córki docieraj¹ s³owne informacje (czy to przypadek, czy
te¿ Joasia kojarzy intonacjê, pojedyncze s³owa, melodiê wypowiedzi). Jest jednak
przekonana, ¿e mówi¹c do dziecka, w jakiœ „cudowny“ sposób do niego dociera.

Równie¿ wypowiedzi pozawerbalne, które s¹ lepiej odbierane przez Asiê
(uwa¿nie obserwuj¹c¹ mimikê, gesty i doskonale naœladuj¹c¹ obserwowan¹ rze-
czywistoœæ) œwiadcz¹ o tym, ¿e obok s³owa, to w³aœnie gesty i symbole s¹ dla niej
Ÿród³em informacji. Zdaniem mamy, Asia „w cudowny sposób wyczuwa, czy
ktoœ chce, czy te¿ nie chce pobawiæ siê z ni¹, nawi¹zaæ jakiœ kontakt. Ona respek-
tuje potrzeby, chêci i niechêci ludzi“. Jeœli dziewczynka po kilku próbach stwier-
dzi, ¿e dana osoba nie chce wejœæ z ni¹ w interakcjê, to nie ponawia ich. Omijaj¹c
tego typu ludzi, podchodzi do osób, które „maj¹ do niej cieplejszy stosunek“.

Pocz¹tkowo postêpy w rehabilitacji dziewczynki by³y ma³o widoczne. Zda-
niem matki dziecka przyczyn¹ mo¿e byæ fakt, i¿ to ona nie umia³a oceniæ (po-
równuj¹c rozwój syna i córki), czy zmiany, jakie zachodz¹ w dziecku wynikaj¹
z udzia³u w zajêciach, w jakich ono uczestniczy, czy te¿ Asia rozwija siê w ta-
kim, a nie innym tempie („jak inne dzieci zrobi¹ coœ po raz pierwszy, np. prze-
wróc¹ siê z pleców na brzuch, to wiadomo, ¿e opanowa³y tê umiejêtnoœæ. Asia
mog³a to zrobiæ raz i przez d³u¿szy czas tego nie powtarzaæ; nie wiadomo, czy
to ju¿ umie, czy by³ to tylko przypadek“). Gdy dziewczynka zaczê³a siadaæ, wy-
dawa³o siê matce, ¿e rehabilitacja daje efekty.

Wielu æwiczeñ wymaga³o tak¿e oswajanie skóry dziecka z dotykiem. Dziew-
czynka mia³a nadwra¿liwe d³onie i stopy. Nie lubi³a niczego dotykaæ ich po-
wierzchni¹, co „znakomicie utrudnia³o jej wstawanie, chodzenie, jak i rozwój

DANUTA GORAJEWSKA
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manualny“. Kontakt dotykowy z czymkolwiek powodowa³ cofanie koñczyn
(widaæ by³o, ¿e jest to dla niej nieprzyjemne). Obecnie, po wielu latach æwiczeñ,
dziewczynka opanowa³a nie tylko umiejêtnoœæ dotykowej eksploracji œwiata (sa-
ma wyci¹ga po coœ rêce), lecz równie¿ umiejêtnoœæ chodzenia (czerpie wiele ra-
doœci z chodzenia, biegania). Jest sprawniejsza ruchowo.

Matka okreœla swoj¹ córkê jako osobê zadowolon¹, niezwykle pogodn¹ i przy-
jacielsko nastawion¹ do œwiata.

Arkusz obserwacyjny

Za arkusz obserwacji dzia³añ usprawniaj¹cych porozumiewanie siê Asi przyjê-
to narzêdzie oceny umiejêtnoœci komunikowania siê osób g³uchoniewidomych
oraz osób z g³êbok¹, z³o¿on¹ niepe³nosprawnoœci¹, jakim jest Skala Callier-Azu-
sa (Stillman R., Battle C. 1995). Jest to narzêdzie, które dostarcza koniecznych in-
formacji do planowania indywidualnych programów interwencji i terapii w za-
kresie komunikacji oraz daje mo¿liwoœæ rejestrowania zmian rozwojowych, za-
równo w zakresie wzrastaj¹cej sprawnoœci komunikacji, jak te¿ umiejêtnoœci
z dziedzin œciœle zwi¹zanych z rozwojem komunikacji – poznawczej i spo³ecznej.

Skala Callier-Azusa sk³ada siê z czterech podskal: 1. Rozwój umiejêtnoœci po-
s³ugiwania siê gestem, symbolem konkretnym i symbolem abstrakcyjnym (na ile
jednostka rozumie, ¿e gest lub symbol mog¹ zastêpowaæ desygnat i na ile potra-
fi zastosowaæ tê wiedzê w kontaktach z innymi osobami); 2. Komunikacja recep-
tywna (umiejêtnoœæ reagowania na komunikacjê p³yn¹c¹ od innych, zwracanie
uwagi zarówno na rozumienie formy i treœci komunikacji, jak równie¿ kontekstu,
w jakim jest przekazywana); 3. Rozwój komunikacji ekspresywnej (poziom celo-
woœci ekspresji komunikatywnej jednostki, form tej ekspresji i celów, którym s³u-
¿y); 4. Wspó³dzia³anie (zdolnoœæ do aktywnego uczestnictwa w interakcjach oraz
zdolnoœæ do rozumienia wzorców i konwencji tworz¹cych dan¹ interakcjê).

Procedury oceny

Przy u¿yciu skali Callier-Azusa ocena bazuje na obserwacji zachowañ dziecka
w znanym dla niego œrodowisku. Ze wzglêdu na osi¹ganie przez osoby ze
sprzê¿on¹ niepe³nosprawnoœci¹ s³abych wyników w silnie ustrukturyzowanych
sytuacjach testowych, skala nie przewiduje ¿adnych formalnych procedur oce-
niaj¹cych. Oznacza to, ¿e kontekst (otoczenie fizyczne, planowanie czynnoœci
tak, by dawa³y one optymaln¹ mo¿liwoœæ zademonstrowania umiejêtnoœci ko-
munikacji przez dziecko, styl interakcji doros³ych partnerów w zakresie wywo-
³ywania, podtrzymywania, inicjowania i reagowania w trakcie interakcji, wyma-
gania i ograniczenia wynikaj¹ce z rodzaju aktywnoœci, w jakiej jednostka ucze-
stniczy), w jakim prowadzona jest ocena, mo¿e wp³yn¹æ na jej wyniki.

Ze wzglêdu na to, ¿e diagnoza bazuj¹ca na obserwacji zachowañ wystêpuj¹-
cych w sytuacjach naturalnych wymaga wywa¿onych decyzji, przy okreœlaniu
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wystêpowania u dziewczynki konkretnej umiejêtnoœci, upewniono siê, czy jest
ona demonstrowana w trakcie wielu ró¿nych zachowañ, czy mo¿na j¹ dostrzec
stale w tych samych sytuacjach, czy nie wymaga pomocy ze strony doros³ego
oraz czy daje siê zauwa¿yæ w wielu adekwatnych dla niej kontekstach. Powy¿-
sze kryteria oceny s¹ szczególnie wa¿ne, ze wzglêdu na wystêpowanie u osób
ze z³o¿on¹ niepe³nosprawnoœci¹ umiejêtnoœci „cz¹stkowych“, które pojawiaj¹
siê pomimo nieobecnoœci wczeœniejszych rozwojowo umiejêtnoœci (zosta³y one
opanowane w wyniku specjalnego treningu ucz¹cego konkretnych zachowañ).

W trakcie stosowania skali zwracano równie¿ uwagê na sytuacje, kiedy umie-
jêtnoœci wczeœniejsze rozwojowo nie wystêpowa³y (upewniono siê, czy by³y
swego czasu obecne oraz, ¿e ich nieobecnoœæ w momencie badania nie oznacza
luki w rozumieniu i stosowaniu umiejêtnoœci komunikacyjnych), gdy¿ zosta³y
zast¹pione umiejêtnoœciami o wy¿szym poziomie.

Ocena komunikacji dziewczynki powsta³a na podstawie zespo³owego omówie-
nia i porównania wyników obserwacji poczynionej przez osobê przeprowadzaj¹c¹
opisywany program terapii indywidualnej oraz obserwatorów dobrze znaj¹cych
dziecko: psychologa, terapeutê zajêciowego i logopedê. Chocia¿ punktem wyjœcia
dla dzia³añ naprawczych, swoistej terapii, by³y podskale I (Rozwój umiejêtnoœci
pos³ugiwania siê gestem, symbolem konkretnym i symbolem abstrakcyjnym) i II
(Komunikacja receptywna), to – przeprowadzone wed³ug u³o¿onego programu za-
jêcia indywidualne – wp³ynê³y równie¿ na poprawê wyników w pozosta³ych pod-
skalach III (Rozwój komunikacji ekspresywnej) i IV (Wspó³dzia³anie).

Diagnoza

U podstaw ograniczonego w znacznym stopniu porozumiewania siê dziew-
czynki z otoczeniem le¿y, oddzia³uj¹cy na jej funkcjonowanie, z³o¿ony patome-
chanizm. Na ograniczon¹ komunikacjê wp³ywaj¹ zarówno zaburzenia rozwoju
poznawczego, jak i spo³ecznego oraz, jako przyczyna pierwotna, uszkodzenie
mózgu w okresie prenatalnym. St¹d mo¿na wnioskowaæ, ¿e przyczyn¹ zaburzeñ
komunikacji nie jest jedynie upoœledzenie umys³owe, ale równie¿ szereg innych
ograniczeñ wynikaj¹cych zarówno z mózgowego pora¿enia, jak i niedos³uchu.

Po przeprowadzeniu obserwacji, analizy dokumentów i wywiadu z matk¹ dziec-
ka stwierdzono zaburzenia komunikacji werbalnej i pozawerbalnej u dziecka ze
sprzê¿on¹ niepe³nosprawnoœci¹. Jako takie nale¿y traktowaæ dziecko niedos³ysz¹-
ce z wad¹ rozwojow¹ powiek, mózgowym pora¿eniem i upoœledzeniem umys³o-
wym, wynikaj¹cym ze znacznego zniekszta³cenia mózgu (powsta³ego w bardzo
wczesnej ci¹¿y) w formie migracyjnego przerostu pasemkowatego i stanu poœre-
dniego miêdzy g³adkomózgowiem a ogólnym zgrubieniem zakrêtów mózgowych.

Dziewczynka, pragn¹c zaspokoiæ naturaln¹ potrzebê komunikacji spo³ecznej, podej-
muje próby przekazania informacji oraz uzyskania informacji zwrotnych na drodze ko-
munikacji pozawerbalnej. Porozumienie siê s³owne nie jest dla niej mo¿liwe. Je¿eli oto-
czenie nie odczytuje sygna³ów wysy³anych przez dziewczynkê i nie odpowiada jej w ten
sam sposób, dziecko denerwuje siê i czêsto zaprzestaje kontaktów z dan¹ osob¹. Brak
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kontaktu werbalnego kompensowany jest przez Joasiê gestami i mimik¹. Najbli¿sze oto-
czenie, chocia¿ umie porozumieæ siê z dzieckiem tylko w ograniczonym stopniu, nie tra-
ci z nim kontaktu emocjonalnego. Dziewczynka zaœ d¹¿y do kontaktu i wyra¿a natural-
n¹ potrzebê komunikowania siê. Ze wzglêdu na ograniczone mo¿liwoœci s³uchowe, Jo-
asia w docieraniu do informacji pos³uguje siê przede wszystkim wzrokiem i dotykiem.

Program terapii indywidualnej

Po przeprowadzeniu obserwacji i zdiagnozowaniu dziecka przyst¹piono do
opracowania programu terapii indywidualnej. W jego sk³ad wchodzi³o:
1. Uczenie u¿ywania gestów, które przypominaj¹ zachowania dziecka w sytua-

cjach naturalnych (gesty te s¹ czêœci¹ znanych i rutynowych dzia³añ):
1.1. uczenie u¿ywania gestów 3 przedmiotów w 3 fazach:

1.1.1. na wskazanie przez dziecko chcianego przedmiotu, pokazanie ge-
stu bêd¹cego czêœci¹ czynnoœci i zachêcenie do naœladowania gestu
(³¹cznie z modelowaniem czynnoœci),

1.1.2. gdy dziecko opanuje naœladowanie za ka¿dym razem gestu ozna-
czaj¹cego chciany przedmiot, próby zachêcania do samodzielnego
wykonywania gestu (jest to faza przejœciowa, w której mo¿na poka-
zywaæ pocz¹tek gestu),

1.1.3. po opanowaniu dwóch poprzednich faz – przed³u¿anie czasu miê-
dzy wskazaniem przedmiotu a podaniem go; dziecko samo pokazu-
je gest tego przedmiotu, którym chce siê bawiæ (bez przypominania).

2. Nauka komunikowania chêci kontynuacji danej czynnoœci, zabawy:
2.1. fazy opanowywania czynnoœci jak wy¿ej,

2.1.1. przerywanie ulubionych zabaw (np. ruchowo-kontaktowych),
3. Zabawy w naœladowanie (weso³a gimnastyka):

3.1. nauka gestów do kilku ulubionych zabaw naœladowczych,
3.2. próba nauki wykonywania poleceñ np. poprzez nauczenie gestów ulu-

bionych zabaw.

Cel u³o¿onego programu

Celem u³o¿onego programu zajêæ indywidualnych z dzieckiem by³o m.in.: uczenie
u¿ywania gestów przypominaj¹cych zachowanie dziewczynki w sytuacjach natural-
nych; nauka komunikowania chêci kontynuacji danej czynnoœci czy zabawy; zachêca-
nie do konsekwentnego reagowania na pokazywanie (pod¹¿ania wzrokiem); nauka ro-
zumienia gestów; zachêcanie do naœladowania; stworzenie mo¿liwoœci oddzia³ywania
na przedmiot, otrzymania przedmiotu; sprawienie, by dziecko nie tylko tolerowa³o fakt,
¿e ktoœ siê nim zajmuje, ale by zaczê³o równie¿ wykazywaæ oczekiwanie i radoœæ, kie-
dy ma byæ zabrane na zajêcia; dbanie o sta³e zainteresowanie dziewczynki dzia³aniami
i zaprzestanie zabaw, które nie sprawiaj¹ jej radoœci; nauka wspó³pracy biernej i czyn-
nej; uczenie prób komunikowania siê poprzez dŸwiêki, gesty oraz ruchy cia³a.
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Miejsce prowadzenia zajêæ usprawniaj¹cych

Miejscem terapii by³ Oœrodek Diagnostyczno-Rehabilitacyjny w Warszawie. Kilku-
miesiêczna obserwacja otwarta (swobodna) dziecka zapocz¹tkowa³a dwutygodnio-
w¹ obserwacjê bezpoœredni¹, uczestnicz¹c¹, jawn¹ (w ramach codziennych, kilkugo-
dzinnych spotkañ w oœrodku), któr¹ powtórzono po zakoñczeniu zajêæ usprawnia-
j¹cych z dziewczynk¹. Zajêcia indywidualne prowadzone wed³ug u³o¿onego pro-
gramu odbywa³y siê dwa razy w tygodniu po 60 minut. Da³o to (z przerw¹ œwi¹-
teczn¹, kilkudniow¹ nieobecnoœci¹ dziecka) 32 godziny w ci¹gu 4 miesiêcy.

Opis pomieszczenia

Ze wzglêdu na du¿¹ podatnoœæ Asi na rozproszenie uwagi (spowodowane zaintere-
sowaniem ró¿nymi przedmiotami, zabawkami, ingerencj¹ osób trzecich), zajêcia prze-
prowadzane by³y w pokoju, który przed rozpoczêciem zajêæ indywidualnych nie by³
znany dziewczynce. Pomieszczenie to, poza tym, ¿e by³o dla dziecka nowym (dziêki
czemu mog³o byæ kojarzone tylko z przeprowadzanymi zajêciami), nie zawiera³o ¿ad-
nych mog¹cych rozpraszaæ uwagê przedmiotów. W sk³ad jego wyposa¿enia wchodzi-
³y dwie szafy, krzes³a odgradzaj¹ce do nich dojœcie, biurko i wieszak. Ten ostatni po-
s³u¿y³ do umieszczenia zabawek bêd¹cych punktem wyjœcia do nauki gestów.

Opis przedmiotów

Pocz¹tkowo, w sk³ad wykorzystywanych do nauki przedmiotów, które – bêd¹c
jednymi z ulubionych zabawek – mia³y pomóc dziewczynce opanowaæ oznacza-
j¹ce je gesty, wchodzi³y: gitara, puszka i mikrofon. W trakcie zajêæ, ze wzglêdu na
s³abn¹ce zainteresowanie dziecka puszk¹, zamieniono ten przedmiot na telefon.

Chc¹c w pe³ni wykorzystaæ du¿e mo¿liwoœci Asi do naœladowania, wszystkie
przedmioty wystêpowa³y w dwóch egzemplarzach.

Wykorzystywane gesty

Podczas zajêæ wykorzystywano nastêpuj¹ce gesty: „gitara“, „puszka“, „mikro-
fon“, „telefon“, „chcesz“, „jeszcze“, „koniec“, „iœæ“, „chodziæ“, „ja“, „ty“, „jest“,
„skakaæ“, „bawiæ siê“. Wiêkszoœæ z wy¿ej wymienionych znaków zosta³a za-
czerpniêta z polskiego jêzyka miganego (Hendzel 1992). Jedynie gesty oznacza-
j¹ce puszkê i mikrofon zosta³y stworzone dla potrzeb zajêæ.

Przebieg zajêæ

Wszystkie zajêcia przebiega³y w oparciu o punkty zawarte w programie tera-
pii indywidualnej. Jednak ze wzglêdu na du¿¹ umiejêtnoœæ organizowania sobie
przez dziewczynkê zabawy (Asia robi to, co sama lubi; nawet, gdy nie ma do
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dyspozycji zabawek, „bawi siê“ niedawno nabyt¹ umiejêtnoœci¹ chodzenia), ko-
lejnoœæ i czas trwania poszczególnych dzia³añ zale¿a³y w du¿ej mierze od niej
i wymaga³y wielkiej elastycznoœci i pomys³owoœci ze strony prowadz¹cego
w szybkim (w zale¿noœci od aktywnoœci dziecka) modyfikowaniu ich przebiegu.

Przed rozpoczêciem dzia³añ usprawniaj¹cych z dzieckiem, które nie by³o
w stanie porozumiewaæ siê za pomoc¹ symboli konwencjonalnych, zastanawia-
no siê nad zastosowaniem symbolu jednoznacznego (przedmiotu, obrazka),
który móg³by byæ pomocny w kojarzeniu przez dziewczynkê prowadzonych za-
jêæ. Okaza³o siê to jednak zbyteczne, gdy¿ Joasi wystarcza³o przyjœcie osoby pro-
wadz¹cej zajêcia i powiedzenie jej przy pomocy gestów: „Ty ja idziemy“. Dziew-
czynka wstawa³a i podaj¹c rêkê kierowa³a siê w stronê drzwi.

Wnioski

Ze wzglêdu na ograniczone w znacznym stopniu mo¿liwoœci komunikacyjne
dziecka oraz na doœæ krótki okres trwania dzia³añ usprawniaj¹cych (jak na tak z³o¿o-
ny patomechanizm), proponowany program terapii indywidualnej uznano za sku-
teczny i realizuj¹cy za³o¿one cele, o czym œwiadcz¹ postêpy dziecka w zakresie prób:

u¿ywania gestów przypominaj¹cych zachowanie dziecka w sytuacjach natu-
ralnych (podskala I, etap 9 zadanie C),
rozumienia gestów (II, 7 G; II, 9 B*; 9 C),
wykonywania poprzez naœladownictwo jednocz³onowych poleceñ zwi¹za-
nych z dzia³aniami na przedmiotach, gdy dzia³anie jest pokazywane przez do-
ros³ego (II, 8 B),
konsekwentnego reagowania na pokazywanie (II, 10 A),
rozumienia gestów pierwotnie rozumianych tylko w okreœlonym kontekœcie,
poza nim (II, 11 B),
spontanicznego u¿ywania wyuczonych sygna³ów (III, 6 D°, 8 A),
zwracania i utrzymywania uwagi doros³ego na chêci zakoñczenia czynnoœci
lub zabawy (III, 9 D).
Po zajêciach rewalidacyjnych dziecko czêœciej uzupe³nia swoje wypowiedzi

gestami. Na okreœlenie podobnych sytuacji u¿ywa zawsze tych samych gestów,
np. „gitara“ (granie na gitarze), „telefon“ („rozmowa“ przez telefon), „mikro-
fon“ (zabawa mikrofonem), „skakaæ“ (skakanie w skoczku i nie tylko), „pa-pa“
(po¿egnanie kogoœ).

Komunikacja osoby badanej, przed rozpoczêciem dzia³añ usprawniaj¹cych,
znajdowa³a siê na etapie dziecka siedmiomiesiêcznego w zakresie umiejêtnoœci
pos³ugiwania siê gestem, symbolem konkretnym i symbolem abstrakcyjnym;
piêciomiesiêcznego w zakresie komunikacji receptywnej; oœmiomiesiêcznego
w rozwoju komunikacji ekspresywnej i jedenastomiesiêcznego we wspó³dzia³a-
niu. W ocenie specjalistów (na podstawie analizy dokumentów) dziewczynka
by³a na etapie przejœciowym pomiêdzy faz¹ presymboliczn¹ a symboliczn¹, zaœ
jej funkcje poznawcze (œciœle zwi¹zane z rozwojem komunikacji) oceniono na
poziom dwunasto-, piêtnastomiesiêcznego dziecka.
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Po przeprowadzeniu zajêæ indywidualnych, ogólne wyniki uzyskane na pod-
stawie narzêdzia oceny, jakim jest skala Callier-Azusa, nie uleg³y zmianie, cho-
cia¿ niew¹tpliwie wzros³y umiejêtnoœci osoby badanej w zakresie niektórych za-
dañ wchodz¹cych w sk³ad skali.

Dziewczynka nie lêka³a siê (poza krótkim okresem wczesnego dzieciñstwa)
i nie lêka osób obcych, d¹¿y do kontaktów z innymi ludŸmi. Joasia nie rozu-
mie wypowiedzi s³ownych (chocia¿ istniej¹ nieliczne przypadki podwa¿aj¹ce
tê tezê). Bêd¹c na poziomie siedmiomiesiêcznego dziecka, w zakresie rozu-
mienia mo¿liwoœci zast¹pienia gestem lub symbolem desygnatu, dziewczyn-
ka wykazuje pocz¹tkow¹ fazê zarówno rozumienia, jak i zastosowania tej
wiedzy w kontaktach z innymi osobami. Poziom rozwoju dziecka przed pro-
wadzonymi dzia³aniami, jak i po ich zakoñczeniu, nie jest wystarczaj¹cy do
nawi¹zania kontaktu werbalnego i tylko w niewielkim stopniu pozwala na
kontakt pozawerbalny. Jako œrodków przekazu, Asia do momentu zajêæ
usprawniaj¹cych u¿ywa³a mimiki, ruchów cia³a, dŸwiêków oraz nielicznych
gestów. Obecnie dziewczynka coraz czêœciej gestykuluje. Wymawiane przez
dziecko dŸwiêki s¹ ma³o zró¿nicowane pod wzglêdem rodzaju, d³ugoœci, in-
tonacji i tempa. Niemniej jednak, dziewczynka chêtnie wokalizuje. Komuni-
katy p³yn¹ce od niej nie zawsze s¹ zrozumia³e dla otoczenia. Dziecko prefe-
ruje formê pozawerbaln¹ odbioru informacji (uwa¿nie obserwuje mimikê, ge-
sty i doskonale naœladuje obserwowan¹ rzeczywistoœæ). Tak¿e komunikaty
pozawerbalne s¹ przez Asiê lepiej odczytywane, chocia¿ dziewczynka zwra-
ca równie¿ uwagê na osoby mówi¹ce i niekiedy reaguje, w sposób adekwat-
ny, na wypowiedzi werbalne. Wydaje siê, ¿e po zakoñczeniu zajêæ wzros³o ro-
zumienie komunikatów gestowych.

Propozycja dalszych dzia³añ w zakresie rozwoju komunikacji

Postêpy w rozwoju komunikacji z otoczeniem (z uwagi na ogromne zapotrze-
bowanie Joasi w tym kierunku i coraz wiêksze zainteresowanie gestem
oraz symbolem jako przekaŸnikami myœli, oczekiwañ, ¿¹dañ) wydaj¹ siê byæ
obecnie najistotniejszym problemem w rewalidacji dziewczynki.

Ze wzglêdu na skutecznoœæ przeprowadzonego programu zaproponowano,
by i w obecnym zachowaæ przyjêty cel dzia³añ, a tak¿e warunki dotycz¹ce po-
mieszczenia (nierozpraszaj¹ce uwagi).

Zajêcia prowadzone z dzieckiem powinny przebiegaæ w atmosferze akcepta-
cji i du¿ej uwagi indywidualnej ze strony doros³ego. Wa¿ne jest równie¿ prze-
kazywanie dziecku informacji w taki sposób, aby mog³o je odebraæ i zrozumieæ.
Nale¿y wystrzegaæ siê zbyt du¿ej iloœci informacji przekazywanych jednocze-
œnie. Ka¿dy komunikat s³owny musi byæ poparty gestem i odwrotnie (ka¿demu
gestowi powinno towarzyszyæ s³owo).

Naczeln¹ zasad¹ terapii jest dobrowolnoœæ udzia³u w zajêciach. Dlatego wa¿-
ne jest nie tylko tolerowanie przez dziecko faktu, ¿e ktoœ siê nim zajmuje, ale
tak¿e wykazywanie przez nie oczekiwania i radoœci, kiedy ma byæ zabrane na
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zajêcia. Równie istotne jest dbanie o sta³e zainteresowanie dziecka dzia³aniami
i zaprzestanie zabaw, które nie sprawiaj¹ mu radoœci. Jest to szczególnie wa¿ne
w przypadku Asi, której zmienne nastroje i umiejêtnoœæ organizowania sobie za-
bawy wymagaj¹ wielkiej elastycznoœci i pomys³owoœci ze strony prowadz¹cego
usprawnianie. Czêsto zaplanowanie i przeprowadzenie zajêæ jest nie tylko trud-
ne, ale i wrêcz niemo¿liwe. Jedynym wyjœciem staje siê wówczas modyfikowa-
nie ich przebiegu w zale¿noœci od aktywnoœci dziecka.

Ogólnie proces uczenia Joasi (podobnie, jak i wiêkszoœci osób ze sprzê¿on¹
niepe³nosprawnoœci¹) mo¿na podzieliæ na 3 podstawowe etapy:

próba – oczekiwanie i radoœæ dziecka na zajêcia,
potrzeba:
– korzystanie ze wzroku, resztek s³uchu, integracja wszystkich informacji

zmys³owych ze wszystkich dostêpnych Ÿróde³,
– komunikacja z ludŸmi i przedmiotami w otaczaj¹cym dziecko œwiecie.
uczenie siê.
Ka¿da próba musi zakoñczyæ siê sukcesem, gdy¿ dziecko zniechêcone mo¿e

szybko zaprzestaæ ponawiania wysi³ku (st¹d trzeba zapewniæ odpowiednie
wsparcie, by próba powiod³a siê w odpowiednim czasie).

W tym miejscu warto wymieniæ kilka wskazówek dotycz¹cych uczenia siê Asi:
1. Kana³y wykorzystywane w zdobywaniu informacji: wzrok, s³uch i dotyk.
2. Rodzaj pomocy do aktywnego badania otoczenia: nowe zabawki.
3. Rodzaj najbardziej skutecznych wzmocnieñ:

pochwa³a, uznanie i zachêta do powtórzenia wysi³ku jako nagroda za próbê
komunikacji,
ulubione potrawy,
zabawki,
okazywanie radoœci,
bicie brawa.

4. Zachowanie wyraŸnie przeszkadzaj¹ce w uczeniu siê: inicjowanie przez
dziecko zabawy mo¿e staæ siê swoist¹ przeszkod¹ w realizacji postawionych
celów, podobnie jak rozpraszanie siê na skutek nieprzewidzianej ingerencji
osób trzecich (np. nag³e wejœcie kogoœ do sali).

5. D³ugoœæ skupiania siê na zadaniu: od kilkunastu do 30 minut.
6. Sposoby nabywania nowych umiejêtnoœci:

demonstracja po³¹czona z gestami,
naœladownictwo,
samodzielne odkrywanie nowych sposobów dociekania.

Nale¿y tak¿e zachêcaæ do nawi¹zywania przez dziecko kontaktu werbalnego,
choæby poprzez naœladowanie g³osu Asi i wyra¿anie za pomoc¹ wyrazistej mi-
miki akceptacji i zadowolenia z form takiego kontaktu. Równie¿ pozawerbalne
komunikaty nale¿y nagradzaæ, naœladowaæ i komentowaæ. Przez ca³y czas
dziecko musi wiedzieæ, ¿e jego zachowanie nie tylko jest odbierane, ale i rozu-
miane. Za naczelny nale¿y zatem przyj¹æ program terapii niedyrektywnej, która
nastawiona jest na nawi¹zywanie, podtrzymywanie i wzbogacanie kontaktu po-
zawerbalnego i werbalnego z dzieckiem.

PROGRAM TERAPII INDYWIDUALNEJ USPRAWNIAJ¥CEJ KOMUNIKACJÊ DZIECKA...
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DANUTA GORAJEWSKA

Zamiast podsumowania

Praca z dzieckiem o z³o¿onej niesprawnoœci nie przynosi natychmiastowych
efektów. Czêsto s¹ one niewielkie lub brak jest jakichkolwiek widocznych zmian.
Nie mo¿na jednak z niej rezygnowaæ. Osobie niepe³nosprawnej daje ona bowiem
szansê na wyra¿enie w³asnych potrzeb i emocji. Próby nawi¹zania kontaktu i po-
rozumienia siê bywaj¹ czasem bardzo subtelne. Niekiedy trzeba wielkiej wra¿li-
woœci, by je dostrzec i prawid³owo odczytaæ. Radoœæ z obserwowania dojrzewa-
j¹cej i zdobywaj¹cej nowe umiejêtnoœci osoby potwierdza, ¿e warto podejmowaæ
trud konstruowania oraz przeprowadzania programów terapii indywidualnej
usprawniaj¹cej komunikacjê dziecka z niepe³nosprawnoœci¹ sprzê¿on¹.

Nie ma takiego samego dziecka ze sprzê¿on¹ niepe³nosprawnoœci¹. Specyfika na-
³o¿enia na siebie dwóch lub wiêcej niesprawnoœci, jak i pracy z osob¹ nimi dotkniê-
t¹, sprawia, ¿e niezwykle cenn¹ wskazówk¹ staj¹ siê doœwiadczenia innych w tym
zakresie. Przyk³ady korzyœci wynikaj¹cych z komunikacji wspomagaj¹cej znaleŸæ
mo¿na w coraz liczniejszych publikacjach na ten temat (Lechowicz 2005; von Tetzch-
ner i Martinsen 2002; Loebel 2000; Warrick 1999; Piszczek 1997; Stillman i Battle 1995
i in.). Z pomoc¹ przychodz¹ tak¿e serwisy internetowe np. http://aac.org.pl (Stowa-
rzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagaj¹cych Sposobów Porozumiewania siê
„Mówiæ bez S³ów“); http://www.isaac-online.org (International Society for Aug-
mentative and Alternative Communication); http://aac.unl.edu (Augmentative and
Alternative Communication Centers) czy http://www.ussaac.org (United States So-
ciety for Augmentative and Alternative Communication).
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ALEKSANDRA B£A¯EJEWSKA
Pi³a

POTRÓJNY BENEFIS 
NAUKOWCA WYROS£EGO
Z PRAKTYKI

W œwiecie artystycznym aktorów, piosen-
karzy, dyrygentów benefisy s¹ zjawiskiem
czêstym, emitowanym przez œrodki masowe-
go przekazu sk³adaj¹ce ho³dy œwiêtuj¹cym
swe rocznice. W œwiecie pedagogów rocznice
takie przebiegaj¹ bez g³oœnego echa, bez fan-
far – skromnie, na roboczo przy mozolnym
organizowaniu np. sesji naukowej W s³u¿bie
niepe³nosprawnym... Niech wiêc ³amy Szko³y
Specjalnej przybli¿¹ sylwetkê kobiety – nau-
kowca, której przypad³ potrójny benefis:

70 lat ¿ycia,
50 lat nieprzerwanej pracy zawodowej
w szkolnictwie specjalnym i dla szkolnic-
twa specjalnego; po tak d³ugim okresie ak-
tywnoœci zawodowej przejœcie na zas³u¿o-
n¹ emeryturê,
30-lecie Zak³adu Pedagogiki Specjalnej,
który powsta³ i dzia³a³ pod dyrygentur¹
jednej osoby w Uniwersytecie Szczeciñ-
skim.
Dr hab. – Profesor Helena £aœ z domu Go-

rza³kowska urodzi³a siê 10 lipca 1934 roku
w Luboniu k/Poznania w rodzinie robotni-
czej jako jedyne dziecko. Dzieciñstwo Hele-
ny przebiega³o w œrodowisku, którego po-
ziom okreœliæ mo¿na jako skromny. Dom
i ogród w pobli¿u rzeki Warty, ustawiczny
ruch na œwie¿ym powietrzu, sport inicjowa-
ny przez grupy rówieœnicze, codzienny kon-
takt z przyrod¹ – oto otoczka Jej dziecinnych
i m³odzieñczych lat.

W Luboniu ukoñczy³a 7-klasow¹ Szko³ê
Powszechn¹. Kadra pedagogiczna uœwiado-
mi³a przoduj¹cej uczennicy predyspozycje
do pracy z dzieæmi. Dlatego wybór szko³y
œredniej w 1949 roku pad³ na 4-letnie Pañ-

stwowe Liceum Pedagogiczne Nr 1 w Po-
znaniu przy ulicy Mylnej 5. Ka¿da promocja
z klasy do klasy wy¿szej by³a wieñczona wy-
ró¿nieniem ksi¹¿kowym na forum spo³ecz-
noœci licealnej.

Maturê Helena zda³a z wynikiem bardzo
dobrym i otrzyma³a nakaz pracy od po³owy
sierpnia 1953 roku na Ziemie Odzyskane do
Szczecina. W owe lata szli na zachód osadnicy,
a absolwenci liceów pedagogicznych byli na
wagê z³ota przy ogólnym niedoborze si³ nau-
czycielskich wyniszczonych przez hitlerow-
skiego najeŸdŸcê. Helenê Gorza³kowsk¹
skierowano nie na wieœ, a do wielkiego mia-
sta strasz¹cego ruinami i zgliszczami po
dzia³aniach wojennych.

Jej pierwsz¹ w ¿yciu posad¹ nauczycielsk¹
okaza³ siê Zak³ad Wychowawczy przy ulicy
Jagielloñskiej 65 dla dzieci i m³odzie¿y upo-
œledzonej umys³owo ze sprzê¿eniem niedo-
stosowania spo³ecznego. By³ to prawdziwy
chrzest bojowy i pe³na inicjacja bez os³onek
w problematykê kszta³cenia specjalnego.
Z braku kadry trzeba by³o pracowaæ na
dwóch etatach: uczyæ w szkole i byæ wycho-
wawc¹ w internacie. Liceum Pedagogiczne
doskonale przygotowywa³o do pracy
z dzieæmi o normalnym rozwoju, natomiast
zagadnienia odchyleñ od normy by³y pro-
gramowo przemilczane z uwagi na fa³szy-
wie pojêt¹ politykê i obowi¹zuj¹c¹ ideologiê.
Przysz³o wiêc Helenie zdobywaæ szlify peda-
goga specjalnego po omacku, co dostarcza³o
trudnoœci w codziennej pracy rewalidacyjno-
-resocjalizacyjnej.

Po 4 latach przenios³a siê do Poznania,
gdzie podjê³a pracê w dzielnicy £azarz
w Szkole Specjalnej przy ulicy Strusia. Powo-
dem zmiany miejsca zamieszkania i pracy
by³ wypadek motocyklowy i koniecznoœæ le-
czenia ortopedycznego w Klinice Profesora
Wiktora Degi.

Droga Heleny do kwalifikacji specjalistycz-
nych i stopni naukowych nie by³a ³atwa,
gdy¿ przebiega³a w systemie zaocznym. Pod-
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jê³a zaoczne studia w Pañstwowym Instytu-
cie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie przy
ulicy Szczêœliwickiej, którym kierowa³a Prof.
dr Maria Grzegorzewska.

Pe³ne kwalifikacje z zakresu pedagogiki
specjalnej w subdyscyplinie zwanej oligofre-
nopedagogik¹ uzyska³a w 1961 roku. Ukoñ-
czy³a równie¿ w Poznaniu w 1967 roku Stu-
dium Jêzyków Obcych, co pozwoli³o na zg³ê-
bianie nowych trendów w zakresie pedago-
giki specjalnej w przoduj¹cych krajach Euro-
py i Œwiata. Uzyska³a te¿ kwalifikacje do na-
uczania jêzyka angielskiego.

W Uniwersytecie Poznañskim podjê³a stu-
dia zaoczne na kierunku: pedagogika z bio-
logi¹, zakoñczone uzyskaniem magisterium
w 1968 roku z wynikiem bardzo dobrym.
Wówczas to otrzyma³a propozycjê prowa-
dzenia wyk³adów w Studium Nauczyciel-
skim w Poznaniu przy ulicy Szamarzewskie-
go o specjalnoœci: pedagogika specjalna
(1968–1971). Od roku 1971 do 1973 by³a kie-
rownikiem Sekcji Szkolnictwa Specjalnego
w Okrêgowym Oœrodku Metodycznym
w Poznaniu.

W 1973 roku uzyska³a doktorat w Uniwer-
sytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu,
broni¹c dysertacjê napisan¹ pod kierunkiem
Profesora dr hab. Tadeusza Krajewskiego.
W tym¿e roku zosta³a powo³ana na stanowi-
sko kierownicze w Instytucie Kszta³cenia
Nauczycieli i Badañ Oœwiatowych w Pozna-
niu. W IKNiBO realizowa³a m.in. szeroki
program w zakresie kszta³cenia, dokszta³ca-
nia i doskonalenia nauczycieli, obejmuj¹c
edukacj¹ wiele województw: kaliskie, koniñ-
skie, leszczyñskie, pilskie, poznañskie. Rów-
nolegle z dzia³alnoœci¹ organizacyjn¹ dosko-
nali³a swój warsztat pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej i naukowo-badawczej.

Od roku 1975 zaczê³a pracê wyk³adowcy
pedagogiki specjalnej w Wy¿szej Szkole Pe-
dagogicznej w Szczecinie o niezwykle ambit-
nym zadaniu: zapocz¹tkowaæ ze studentami
zajêcia z nowej dla nich wiedzy. Tak dyscy-
plina ta zakie³kowa³a w szczeciñskiej uczelni
wy¿szej. W 1985 roku na bazie WSP powo³a-
no do ¿ycia Uniwersytet Szczeciñski, a dr
Helena £aœ zosta³a kierownikiem Zak³adu
Pedagogiki Specjalnej. Nie spoczê³a na lau-

rach. W 1992 roku obroni³a pracê habilitacyj-
n¹ w Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu (przewodniczy³ Profesor Ale-
ksander Hulek). W 1995 r. uzyska³a stopieñ
profesora nadzwyczajnego.

Na dorobek naukowy prof. dr hab. Heleny
£aœ sk³adaj¹ siê 94 publikacje, w tym 11 edy-
cji zwartych (tak¿e pod redakcj¹).

Problematyka badawcza podejmowana
przez Profesor dotyczy nastêpuj¹cych, wa¿-
nych dla pedagogiki specjalnej, obszarów:

Uwarunkowania, przebieg i efekty rehabi-
litacji osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelek-
tualn¹;
Edukacja integracyjna m³odzie¿y pe³no-
i niepe³nosprawnej umys³owo z uwzglê-
dnieniem barier spo³ecznych tkwi¹cych
w rodzinie, szkole i w szerszym krêgu spo-
³ecznym;
Zatrudnienie i praca zawodowa osób z nie-
pe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹ w nowych
warunkach ekonomicznych i prawnych;
Start zawodowy m³odych pedagogów spe-
cjalnych (absolwentów Uniwersytetu
Szczeciñskiego);
Postawy osób pe³nosprawnych wobec nie-
pe³nosprawnych;
Wyrównywanie szans spo³ecznych osób
z niepe³nosprawnoœci¹ w edukacji i zatru-
dnieniu;
Sylwetki pionierów pedagogiki specjalnej
i kszta³cenia specjalnego w wojewódz-
twach zachodniopomorskim i wielkopol-
skim.
Na przestrzeni 30-letniej pracy naukowo-

-dydaktycznej a¿ 650 studentów obroni³o
prace magisterskie napisane pod kierunkiem
Heleny £aœ i wydatnie zasili³o szeregi peda-
gogów specjalnych z wysokimi kwalifikacja-
mi do pracy wœród dzieci i m³odzie¿y niepe³-
nosprawnej intelektualnie.

Nie sposób pomin¹æ w dorobku nauko-
wym Profesor Heleny £aœ wypromowania
trzech doktorów: dr Urszuli Morcinek, dr
Ireny Ma¿ewskiej i dr Anny Regner, jak rów-
nie¿ napisania kilku recenzji prac doktor-
skich i ocen prac naukowych.

Osi¹gniêciem Zak³adu Pedagogiki Specjal-
nej Uniwersytetu Szczeciñskiego, którym
kierowa³a prof. dr hab. Helena £aœ, by³o zor-
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ganizowanie 7 konferencji, w tym dwóch
miêdzynarodowych. Efektywnie wspó³pra-
cowa³a z oœrodkami i centrami rehabilitacyj-
nymi g³ównie niemieckimi i duñskimi.

Inicjowanie i wspieranie ruchu naukowego
studentów i potrzebê dzia³alnoœci spo³ecznej
na rzecz osób niepe³nosprawnych uzna³a za
kluczowe zadanie w programie kszta³cenia
m³odych pedagogów specjalnych.

Wspó³praca ze œrodowiskiem Profesor He-
leny £aœ manifestowa³a siê cz³onkostwem
w ró¿nego rodzaju organizacjach, towarzy-
stwach i zespo³ach naukowych i dydaktycz-
nych, np.

Zespó³ Pedagogiki Specjalnej Komitetu
Nauk Pedagogicznych PAN (1978–1988),
Zespó³ Dydaktyczno-Wychowawczo-Nau-
kowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego (1976–1986),
Centralny Oœrodek Metodyczny Studiów
Nauczycielskich w Krakowie (1996–2000),
Forum Pedagogów Specjalnych XXI Wie-
ku – Zespó³ Problemowy Komitetu Nauk
Pedagogicznych PAN (od 2000 r.),
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne,
Sekcja Szkolnictwa Specjalnego ZNP.
Za swoj¹ pracê Profesor zosta³a wyró¿nio-

na wieloma odznaczeniami i nagrodami:
Za udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie na
Badania Naukowe nad Upoœledzeniem
Umys³owym w Warszawie – nagrod¹ za
zdobycie II miejsca (1975);
Za udzia³ w konkursie zorganizowanym
przez Wydawnictwo Szkolne i Pedago-
giczne na badania naukowe dotycz¹ce
oœwiaty na wsi – nagrod¹ za zdobycie II
miejsca (1977);
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1975);
Nagrodami Ministra (1981 i 1982);
Medalem Komisji Edukacji Narodowej
(1982);
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski (1984);
Odznaczeniem GRYF POMORSKI (1998);
Medalem Uniwersytetu Szczeciñskiego SIS
QUIES – PRO PUBLICO BONO (2004).
Spoœród 96 abiturientów Pañstwowego Li-

ceum Pedagogicznego Nr 1 w Poznaniu z ro-
ku 1953 tylko Helena Gorza³kowska z klasy
IVa dosz³a na szczyty osi¹gniêæ naukowych.

Drogê torowa³a jej zawsze w³asna, systema-
tyczna praca nad dokszta³caniem i silna wo-
la w pokonywaniu trudnoœci. Ten naukowiec
wyrós³ z praktyki, co jest szczególnie cenne
dla tych, którym s³u¿y³a.

MARLENA KILIAN
APS, Warszawa

ALFABET ELIA SZANS¥ DLA
OSÓB NIEWIDOMYCH
NIEZDOLNYCH DO NAUKI 
BRAJLA

Alfabet ELIA to najnowsza propozycja
skierowana do niewidomych osób pragn¹-
cych pos³ugiwaæ siê technikami umo¿liwia-
j¹cymi czytanie bez u¿ycia wzroku. Propo-
zycja pozbawiona ambicji konkurowania
z alfabetem brajla trafia w niszê odbiorców,
którzy zaniechali nauki brajla jako alfabetu
zbyt trudnego do opanowania.

Historia powstania alfabetu ELIA
Alfabet ELIA opracowano zaledwie kilka

lat temu. Jego twórc¹ jest dr Elia Chepaitis,
która stworzy³a nowy system znaków na po-
trzeby swej niewidomej, na skutek degenera-
cji plamki ¿ó³tej, matki Eli Vallone. Pocz¹tko-
wo dr Chepaitis podjê³a próbê nauki brajla,
którego nastêpnie usi³owa³a nauczyæ sw¹
matkê. Obie kobiety jednak uzna³y j¹ za nie-
zwykle trudn¹ z dwóch podstawowych po-
wodów: braku podobieñstwa kszta³tu liter
brajla do kszta³tu liter ³aciñskich oraz trud-
noœci w rozró¿nieniu koñca jednego brajlow-
skiego znaku i pocz¹tku nastêpnego. Napo-
tkane trudnoœci w nauce brajla zmobilizowa-
³y dr Chepaitis do stworzenia nowego alfa-
betu czytelnego dla osób z powa¿n¹ dys-
funkcj¹ wzroku, ³atwiej i szybciej przyswajal-
nego dziêki oparciu jego nauki na bazie zna-
jomoœci alfabetu ³aciñskiego. Z za³o¿enia al-
fabet ten mia³ byæ przeznaczony dla osób,
które, podobnie jak Elia Vallone, funkcjono-
wa³y jako osoby widz¹ce i w wieku doro-
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s³ym straci³y wzrok. Alfabet ELIA, pocz¹tko-
wo tworzony przez dr Chepaitis tylko na po-
trzeby matki, obecnie stanowi centrum
przedsiêwziêcia zwanego ELIA Life Techno-
logies gromadz¹cego zespó³ przedsiêbior-
ców, naukowców, nauczycieli i pracowni-
ków s³u¿by zdrowia, którzy wyznaczyli mi-
sjê rozwoju nowego systemu komunikacji
dla osób z uszkodzonym wzrokiem oraz
zwi¹zanego z nim zintegrowanego systemu
produktów i us³ug. Za g³ówny cel dzia³alno-
œci przyjêto podniesienie jakoœci ¿ycia osób
z uszkodzonym wzrokiem i ich rodzin po-
przez uzdolnienie osób niewidomych i s³abo
widz¹cych do prowadzenia bardziej produk-
tywnego i niezale¿nego ¿ycia oraz ich inte-
gracjê z reszt¹ spo³eczeñstwa. Poczynaj¹c od
roku 2000 firma opatentowa³a, przetestowa-
³a i udoskonali³a alfabet ELIA (Elementary
Imprint Assistance) i zwi¹zane z nim techno-
logiczne produkty. Obecnie wysi³ki ukierun-
kowane s¹ na wprowadzenie alfabetu ELIA
i zyskanie dla niego akceptacji w krêgach
osób z dysfunkcj¹ wzroku i ich rodzin oraz
gronie pracuj¹cych z nimi: rehabilitantów,
pielêgniarek, okulistów, pracowników socjal-
nych, nauczycieli nauczania specjalnego i in-
nych specjalistów z dziedziny edukacji
i ochrony zdrowia.

Opis alfabetu ELIA
O specyfice liter alfabetu ELIA decyduje

wykorzystanie cech charakterystycznych liter
alfabetu ³aciñskiego oraz oprawienie ka¿dej
litery w ramkê przybieraj¹c¹ kszta³t okrêgu
lub kwadratu. Charakterystyczne cechy alfa-
betu ³aciñskiego wykorzystano w przypadku
24 na 26 liter alfabetu ELIA, co polega np. na
umieszczeniu w okr¹g³ych ramkach po-
przecznej kreski w przypadku litery P, dwóch
poprzecznych kresek w przypadku litery B,
natomiast w ramkach kwadratowych, np.
przek¹tnej kreski dla litery N, czy dwóch ra-
mion litery V dla jej okreœlenia. W ramkach
okr¹g³ych starano siê umieszczaæ litery, które
w alfabecie ³aciñskim zawieraj¹ w sobie
„okienka“, jak np.: A, B, R i/lub „kr¹g³oœci“,
jak np.: B, C, S. W trakcie prac nad alfabetem
zmieniono charakterystycznie elementy nie-
których liter w celu ³atwiejszego ich rozró¿-

nienia od innych liter, np. dwie wewnêtrzne
linie litery „K“ zosta³y przesuniête z prawej
strony ramki do lewej, co podnios³o dok³ad-
noœæ jej rozpoznawania o 50%. 

Wykorzystanie ramki jako nieod³¹cznego
elementu ka¿dego znaku alfabetu ELIA s³u-
¿y wyznaczeniu wyraŸnych granic litery
w celu ³atwiejszej jej identyfikacji – zarówno
jej wnêtrza, jak i odstêpów miêdzy poszcze-
gólnymi literami. Rozró¿nienie kwadrato-
wych ramek od okrêgów u³atwiaj¹ wypust-
ki umieszczone na górnych zewnêtrznych
k¹tach kwadratowych ramek, co nabiera
szczególnego znaczenia przy czytaniu zna-
ków ma³ego rozmiaru. Istnieje mo¿liwoœæ
stosowania dotykowych znaków preferowa-
nej wielkoœci odpowiadaj¹cych indywidual-
nym potrzebom osoby, np. w miarê zyski-
wania bieg³oœci w pos³ugiwaniu siê alfabe-
tem ELIA, rozmiar znaków mo¿e byæ
zmniejszany lub, w przypadku os³abiania
siê wra¿liwoœci dotykowej, zwiêkszany.
Identyfikacja liter alfabetu ELIA przebiega
poprzez rozpoznanie kszta³tu ramek, a na-
stêpnie ich wnêtrza. Wykorzystanie ramek
oraz znanych elementów poszczególnych li-
ter powszechnie znanego alfabetu ³aciñskie-
go ma przyspieszaæ naukê czytania w no-
wym systemie dotykowych znaków. Obe-
cnie trwaj¹ prace nad skrótami i udoskona-
leniem istniej¹cego ju¿ w wersji podstawo-
wej alfabetu ELIA.

Litery alfabetu ELIA

Cyfry alfabetu ELIA

Potencjalni u¿ytkownicy alfabetu ELIA
Alfabet ELIA skierowany jest do osób,

które nie znaj¹ brajla lub uznaj¹ naukê brajla
za zbyt trudn¹. Z tego powodu twórcy alfa-
betu potencjalnych u¿ytkowników upatruj¹
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g³ównie w grupie starszych osób z uszko-
dzonym wzrokiem, uznanej w populacji
osób niewidomych i s³abo widz¹cych za gru-
pê najmniej chêtn¹ do podjêcia nauki brajla.
Powodem niskiej popularnoœci brajla wœród
seniorów mo¿e byæ zwi¹zane z wiekiem ob-
ni¿enie wra¿liwoœci dotykowej utrudniaj¹ce,
b¹dŸ uniemo¿liwiaj¹ce rozró¿nianie po-
szczególnych znaków brajlowskich. Poza
tym, dla niektórych osób w starszym wieku
nabywanie nowych umiejêtnoœci, jak nauka
nowego alfabetu, mo¿e przysparzaæ wiele
trudnoœci. Kolejne utrudnienie mo¿e stano-
wiæ fakt, i¿ niewiele pe³nosprawnych wzro-
kowo ludzi wykazuje znajomoœæ brajla,
wskutek czego osoby trac¹ce wzrok nie mo-
g¹ szukaæ u nich pomocy w zakresie nauki
tego nsposobu komunikowania siê. Przy-
czyn ma³ej popularnoœci brajla wœród star-
szych osób trac¹cych wzrok nale¿a³oby siê
równie¿ doszukiwaæ w sferze psychicznej –
naukê pisma, tak charakterystycznego dla
osób niewidomych powinna poprzedzaæ ak-
ceptacja siebie jako osoby niepe³nosprawnej
wzrokowo. Korzystanie z brajla oznacza
przyznanie siê do bycia osob¹ niewidom¹,
odrzucenie tego pisma daje poczucie silniej-
szej przynale¿noœci do grona osób widz¹-
cych. Przyczyny niewielkiej popularnoœci
brajla wœród osób starszych wymagaj¹ pod-
jêcia w tym kierunku badañ. Niemniej ju¿
wiadomo, i¿ w wyniku zjawiska starzenia
siê spo³eczeñstw wraz ze wzrostem w popu-
lacji ogólnej grupy osób starszych wzroœnie
grupa seniorów z uszkodzonym wzrokiem.
Alfabet ELIA stanowi próbê wyjœcia naprze-
ciw potrzebom tej powiêkszaj¹cej siê grupy
niepe³nosprawnych osób.

Korzyœci z pos³ugiwania siê alfabetem 
ELIA

Oko³o 80% osób korzystaj¹cych z pisma
brajla, wykorzystuje je tylko do etykietowa-
nia i robienia notatek. Do tego celu wykorzy-
stywaæ mo¿na równie¿ alfabet ELIA, szyb-
szy i prostszy w nauce. Jednak, jak podkre-
œlaj¹ jego twórcy, g³ównym celem przedsiê-
wziêcia jest dotarcie do osób nie znaj¹cych
brajla, a szczególnie tych, które odmawiaj¹

nauki brajla z powodów psychologicznych,
b¹dŸ uznaj¹ naukê tego rodzaju alfabetu za
zbyt skomplikowan¹ i czasoch³onn¹. Pod-
kreœla siê, i¿ korzystanie z alfabetu ELIA
przez osoby z uszkodzonym wzrokiem nie
znaj¹ce brajla mog³oby przyczyniæ siê nie tyl-
ko do podniesienia poziomu samodzielnego
funkcjonowania i jakoœci ¿ycia, ale równie¿
podwy¿szyæ wskaŸnik zatrudnienia wœród
tej grupy osób. Korzyœci te dotycz¹ nie tylko
jednostek korzystaj¹cych z nowego dotyko-
wego pisma, ale i opiekunów zwolnionych
w du¿ym stopniu z wielu obowi¹zków opie-
kuñczych wobec zyskuj¹cych wiêksz¹ nieza-
le¿noœæ niewidomych osób oraz ca³ego spo-
³eczeñstwa odci¹¿onego w zakresie kosztów
opieki nad osobami niepe³nosprawnymi. Ze
wzglêdu na zalety alfabetu ELIA i potrzebê
komunikacji pisemnej wœród niewidomych
osób nie znaj¹cych brajla przewiduje siê uzy-
skanie wysokiego odsetka korzystaj¹cych
z tego alfabetu. Twórcy wyra¿aj¹ nadziejê, ¿e
u¿ytkownicy bêd¹ pos³ugiwaæ siê alfabetem
ELIA w podobny sposób jak w przypadku
brajla, co umo¿liwiæ maj¹ proste rozwi¹zania
technologiczne.

Rozwi¹zania technologiczne i us³ugi
Popularnoœæ pisma brajla w du¿ym stop-

niu wynika z ³atwoœci samodzielnego pisa-
nia przy u¿yciu niedrogich pomocy. Twór-
cy alfabetu ELIA równie¿ d¹¿¹ do umo¿li-
wienia nie tylko ³atwego czytania nowego
pisma, ale i pos³ugiwania siê nim w pisa-
niu. W tym celu alfabet ELIA, jak przysta³o
na pismo zrodzone u zarania XXI wieku,
wykorzystuje zdobycze najnowszej techno-
logii.

Tekst w alfabecie ELIA mo¿na uzyskaæ
przy pomocy komputera. Istnieje mo¿li-
woœæ przet³umaczenia znajduj¹cego siê
w komputerze tekstu napisanego w trady-
cyjny sposób na tekst zakodowany z wyko-
rzystaniem znaków alfabetu ELIA. Do tego
celu s³u¿y ELIA True Type Font, który bez-
p³atnie mo¿na œci¹gn¹æ z internetu
(www.elialife.com) i zainstalowaæ na w³a-
snym komputerze. Powsta³y w ten sposób
tekst mo¿na powiêkszaæ lub pomniejszaæ

Z KRAJU I ZE ŒWIATA



SZKO£A SPECJALNA 2/2006156

do preferowanej wielkoœci i wydrukowaæ.
Istnieje mo¿liwoœæ drukowania alfabetu
ELIA na dwa sposoby: przy u¿yciu zmody-
fikowanej drukarki Xerox/Tektronix Phaser
300, która mo¿e drukowaæ jakikolwiek tekst
z komputera na standardowy papier, albo
drukarki atramentowej Hewlett Packard,
która mo¿e drukowaæ jakikolwiek tekst
z komputera na specjalny papier umo¿li-
wiaj¹cy dotykowy odczyt tekstu. Drukarki
te drukuj¹ w kolorze dotykowe pismo i gra-
fikê, z mo¿liwoœci¹ wykorzystania w mate-
matyce i nauce, drukowania dotykowych
map, obrazków itp. Planuje siê, by w przy-
sz³oœci alfabet móg³ byæ drukowany rów-
nie¿ przez inne drukarki oraz za pomoc¹
rêcznych i elektronicznych etykietownic.

ELIA Life Technology, oprócz stale pro-
wadzonych prac nad udoskonaleniem alfa-
betu ELIA oraz zwi¹zanych z nim produk-
tów technologicznych, prowadzi sprzeda¿
tych¿e produktów. Oprócz mo¿liwoœci za-
kupu opisanych drukarek klienci mog¹
sk³adaæ zamówienia na wydrukowanie
w dotykowej technologii grafiki: map, wy-
kresów itp. W ofercie sprzeda¿y widnieje
równie¿ podrêcznik do nauki alfabetu
ELIA z pomoc¹ nauczyciela (ELIA Instruc-
tion Manuals). Instrukta¿owy podrêcznik
zaprojektowany jest tak, by uczyæ doro-
s³ych szybkiego i dok³adnego czytania pi-
sma ELIA. Seria instrukta¿y sk³ada siê
z dotykowej ksi¹¿ki instrukta¿owej dla
ucznia zawieraj¹cej 40 stron æwiczeñ oraz
z ksi¹¿ki instrukta¿owej dla nauczyciela
wydrukowanej w normalnej technice. Jeœli
osoba pragnie uczyæ siê alfabetu samo-
dzielnie bez pomocy innych, dostêpny jest
Tactile Instruction Manual z za³¹czonym
drukiem liter ³aciñskich lub brajlowskich.
Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia zajêæ z in-
struktorem. Ponadto dostêpna jest seria
etykietek (np. jako naklejki) do u¿ytku do-
mowego z powszechnymi s³owami: gro-
szek, kukurydza, czarny, czerwony itp.
oraz zbiorem liter i cyfr do indywidualne-
go tworzenia etykiet. Mo¿na ponadto sk³a-
daæ zamówienia na wydrukowanie listy
potrzebnych wyrazów.

Podsumowanie
Twórcy alfabetu ELIA nie oczekuj¹, ¿e

osoby znaj¹ce brajla porzuc¹ ten rodzaj
dotykowego pisma na rzecz alfabetu
ELIA. Licz¹ raczej na to, i¿ wiêcej osób
trac¹cych wzrok zamiast brajla wybierze
pismo ELIA, jako szybsze, ³atwiejsze
w nauce i wystarczaj¹co zaspokajaj¹ce
niewygórowane potrzeby pisemnej ko-
munikacji. Osoby pragn¹ce wykorzysty-
waæ dotykowe pismo jedynie do etykieto-
wania i sporz¹dzania krótkich notatek
mog¹ nie byæ wystarczaj¹co silnie zmoty-
wowane do podjêcia nauki pisma brajla,
które, choæ wielce wydajne, jest równie
trudne do opanowania. Poza tym dla
osób z obni¿on¹ wra¿liwoœci¹ dotykow¹
nauka brajla mo¿e okazaæ siê niemo¿liwa.
Intencj¹ nie jest zatem wykluczenie
w przysz³oœci brajla i zast¹pienie go alfa-
betem ELIA, ale przyci¹gniêcie osób,
które nie chc¹, b¹dŸ z ró¿nych wzglêdów
nie s¹ w stanie pisma brajla przyswoiæ.

Mo¿e siê jednak okazaæ, ¿e silny zwi¹-
zek alfabetu ELIA z nowymi technologia-
mi, a tym samym wysokimi kosztami po-
niesionymi jednorazowo na zakup po-
trzebnego sprzêtu oraz wysokimi koszta-
mi eksploatacji, mo¿e przes¹dziæ o niskiej
jego popularnoœci, szczególnie w gronie
osób starszych, do których g³ównie alfa-
bet ten jest adresowany. W przypadku tej
populacji znajomoœæ lub zainteresowanie
nowymi technologiami oraz zaplecze fi-
nansowe mog¹ okazaæ siê niewystarczaj¹-
ce dla korzystania z tego rodzaju systemu
znaków. Niemniej osoby niewidome zy-
ska³y mo¿liwoœæ wyboru pomiêdzy alfa-
betami odpowiadaj¹cymi indywidualnym
potrzebom u¿ytkownika.

Na podstawie wywiadu przeprowadzonego
z Andrew J. Chepaitis – synem Elii Chepaitis,
g³ównym popularyzatorem stworzonego przez
ni¹ alfabetu ELIA, Nowy Jork, jesieñ 2003.

Kontakt: ELIA Life Technology, Inc. Andrew
J. Chepaitis 354 East 66th Street, Suite 4A New
York, NY 10021 ajc@elialife.com
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PRAWA OSÓB Z NIEPE£NOSPRAWNO-
ŒCI¥ INTELEKTUALN¥. DOSTÊP DO
EDUKACJI I ZATRUDNIENIA. POL-
SKA. RAPORT 2005. Open Society Insti-
tute EU Monitoring and Advocacy Pro-
gram. Open Society Institute Mental He-
alth Initiative. Wydanie w polskiej wersji
jêzykowej PSOUU, Warszawa.

Pod koniec 2005 r. ukaza³ siê Raport „Prawa
osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Dostêp
do edukacji i zatrudnienia. Polska“. Raport ten po-
wsta³ w ramach Programu Monitoringu
i Rzecznictwa w Unii Europejskiej (EU Monito-
ring and Advocacy Program – EUAMP) realizo-
wanego przez Instytut Spo³eczeñstwa Otwar-
tego (Open Society Institute – OSI) przy wspó³-
pracy z Inicjatyw¹ Spo³eczeñstwa Otwartego
na rzecz Zdrowia Psychicznego (Open Society
Mental Health Initiative – MHI). EUAMP ma
za zadanie monitorowanie przestrzegania
praw cz³owieka i przepisów prawa w Europie,
wspólnie z organizacjami pozarz¹dowymi
i spo³ecznymi. Partnerem EUAMP w Polsce
by³o Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upoœledzeniem Umys³owym.

Prezentowany raport przedstawia wnikliw¹
analizê sytuacji osób z niepe³nosprawnoœci¹ in-
telektualn¹ w Polsce w kwestii ich dostêpu do
edukacji i zatrudnienia. Jego celem by³o zgro-
madzenie szczegó³owych informacji na temat
rzeczywistych mo¿liwoœci dostêpu do edukacji
i zatrudnienia osób z niepe³nosprawnoœci¹ in-
telektualn¹ oraz istniej¹cych w tym zakresie
rozwi¹zañ prawnych w Polsce. Wszystko
w za³o¿eniach po to, by w póŸniejszym czasie
móc okreœliæ w³aœciwe strategie i politykê na
rzecz tej grupy. Osob¹ odpowiedzialn¹ za
przeprowadzenie badañ i tworz¹c¹ wstêpn¹
wersjê raportu dotycz¹c¹ Polski by³a dr Ewa
Wapiennik z Akademii Pedagogiki Specjalnej im.
Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Raport jest opracowaniem obszernym
i szczegó³owym. Podzielony zosta³ na piêæ du-
¿ych rozdzia³ów. Pierwszy z nich – „Streszczenie
i rekomendacje“ stanowi syntetyczn¹ zapowiedŸ
treœci, z którymi czytelnik zapozna siê w trakcie
dalszej lektury raportu. Kolejny – „Przegl¹d pro-

blematyki krajowej i t³o historyczne“ zawiera infor-
macje na temat dokumentów miêdzynarodo-
wych, dotycz¹cych praw cz³owieka (ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem praw osób z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹), które by³y ratyfiko-
wane przez Polskê pocz¹wszy od lat siedem-
dziesi¹tych minionego stulecia do dnia dzisiej-
szego. Raport zawiera tak¿e przegl¹d przepi-
sów krajowych istotnych dla osób z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹. W rozdziale tym
znajdziemy definicjê niepe³nosprawnoœci inte-
lektualnej (upoœledzenia umys³owego) oraz in-
formacje na temat ogólnej sytuacji osób z niepe³-
nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w Polsce. Raport
kieruje nasz¹ uwagê m.in. na problemy diagno-
zy i orzekania o niepe³nosprawnoœci, a tak¿e na
problem ubezw³asnowolnienia.

Trzeci rozdzia³ „Dostêp do edukacji“ to czêœæ ra-
portu bardzo wnikliwie i szczegó³owo omawia-
j¹ca sytuacjê osób z niepe³nosprawnoœci¹ inte-
lektualn¹ w polskim systemie edukacyjnym.
Zaprezentowano tu przepisy stanowi¹ce o po-
wszechnym prawie do nauki. W rozdziale tym
znajdziemy równie¿ bardzo skrupulatnie zebra-
ne informacje dotycz¹ce orzekania o potrzebie
kszta³cenia specjalnego. Nie zabrak³o tu te¿ da-
nych dotycz¹cych wczesnej interwencji, choæ jak
czytamy w raporcie obecnie brakuje systemo-
wych rozwi¹zañ w tym zakresie. Wstêpem do
przyjêcia rozwi¹zañ o charakterze systemowym
mo¿e okazaæ siê pilota¿owy program rz¹dowy
pt. „Wczesna, wielospecjalistyczna, skoordynowana
i ci¹g³a pomoc dziecku zagro¿onemu niepe³nospraw-
noœci¹ lub niepe³nosprawnemu i jego rodzinie“ zai-
nicjowany przez organizacje pozarz¹dowe.
W podrozdziale „Edukacja w praktyce“ znajdzie-
my wiele cennych spostrze¿eñ na temat realiów
polskiej edukacji po wprowadzeniu reformy
w 1999. Raport ukazuje miejsce w polskiej szko-
le dziecka z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹,
a tak¿e to, jak radzi i czy w ogóle radzi sobie
w tej sytuacji polski nauczyciel. Wiele treœci po-
œwiêconych jest edukacji w³¹czaj¹cej i kszta³ce-
niu integracyjnemu. Raport zwraca uwagê, ¿e
kszta³cenie dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ inte-
lektualn¹ w szko³ach ogólnodostêpnych cierpi
z powodu braku dostatecznego wsparcia. Cho-
cia¿ zarówno dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ inte-
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lektualn¹, jak i ich rodzice oraz nauczyciele ma-
j¹ prawo do pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej w praktyce napotykaj¹ oni trudnoœci
w uzyskaniu dostêpu do tej formy wsparcia.
Szko³y integracyjne, które mog¹ s³u¿yæ jako
udany przyk³ad organizacji wspólnej nauki
uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
z ich pe³nosprawnymi rówieœnikami, czêsto nie
radz¹ sobie z kszta³ceniem dzieci z umiarkowa-
n¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Raport
ukazuje równie¿ stan kszta³cenia specjalnego
dzieci i m³odzie¿y z niepe³nosprawnoœci¹ inte-
lektualn¹. Zwrócono w nim uwagê m.in. na ja-
koœæ edukacji w specjalnych oœrodkach szkolno-
wychowawczych, do których uczêszcza bardzo
du¿a liczba dzieci i m³odzie¿y z niepe³nospraw-
noœci¹ intelektualn¹, czêsto bez uzasadnionej
przyczyny. Skrytykowano tak¿e nadu¿ywanie
nauczania indywidualnego, jako formy kszta³-
cenia dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ intelektual-
n¹. Jak czytamy w raporcie, niska jakoœæ naucza-
nia indywidualnego oraz czêste, nieuzasadnio-
ne kierowanie na te zajêcia dzieci z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹ oznacza, ¿e dzieci te
s¹ dyskryminowane w realizacji swojego prawa
do nauki. Podrozdzia³ „Edukacja w praktyce“
koñcz¹ treœci dotycz¹ce zatrudnienia. W 2004
roku kszta³ceniem zawodowym objêtych by³o
prawie 18 tys. uczniów z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹. Jednak¿e zawodowe szko³y spe-
cjalne s¹ czêsto niedoinwestowane, posiadaj¹
stare wyposa¿enie i kszta³c¹ w zawodach, na
które brak jest zapotrzebowania na rynku pracy.
Raport porusza wa¿kie kwestie kszta³cenia
ustawicznego. Jest ono integraln¹ czêœci¹ pol-
skiego systemu oœwiaty, a mimo to w jego ra-
mach brakuje oferty skierowanej do osób z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.

W IV rozdziale „Dostêp do zatrudnienia“ wie-
le miejsca przeznaczono na omówienie proble-
mu dyskryminacji w zatrudnieniu oraz mo¿li-
woœci radzenia sobie z tym zjawiskiem. Przed-
stawiono rzeczywistoœæ orzekania o niepe³no-
sprawnoœci, zwracaj¹c uwagê na fakt, ¿e zbyt
czêsto poziom zdolnoœci do samodzielnej eg-
zystencji determinuje wskazania do pracy,
a wydawane orzeczenia o niepe³nosprawnoœci
s¹ stereotypowe i powierzchowne, ponadto nie
okreœlaj¹ rodzaju i poziomu niezbêdnego
wsparcia. Raport wskazuje na liczne bariery,
które osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektual-
n¹ napotykaj¹ w dostêpie do zatrudnienia.
Zwraca tak¿e uwagê na zale¿noœæ tych osób od

œwiadczeñ socjalnych. W czêœci dotycz¹cej rz¹-
dowej polityki zatrudnienia raport uzmys³a-
wia czytelnikowi, w jaki sposób wspierane jest
zatrudnienie osób z niepe³nosprawnoœci¹. Tê
czêœæ raportu wzbogacono o liczne dane staty-
styczne z lat 2000–2004.

Chocia¿ Polska w zakresie zatrudnienia
osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ na
otwartym rynku pracy nie ma spektakular-
nych osi¹gniêæ, to warto wspomnieæ o bardzo
buduj¹cym, nios¹cym nadziejê programie
z Wroc³awia, gdzie z inicjatywy organizacji po-
zarz¹dowych od 2003 roku realizowany jest
program „Trener Pracy Wspomaganej“, który
jest jednym z nielicznych programów zatru-
dnienia wspomaganego w Polsce. Dopóki ta-
kie inicjatywy nie stan¹ siê naturaln¹ spraw¹
lokalnych œrodowisk i rz¹du, wiêkszoœæ osób
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ mo¿e
szukaæ dla siebie miejsca jedynie w formach za-
trudnienia chronionego: w zak³adach pracy
chronionej, w zak³adach aktywnoœci zawodo-
wej oraz w warsztatach terapii zajêciowej.

Raport „Prawa osób z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹. Dostêp do edukacji i zatrudnie-
nia. Polska“ jest opracowaniem bardzo obszer-
nym, wnikliwie skupiaj¹cym siê na istotnych
zagadnieniach. Publikacja ta wykorzystuje naj-
nowsze, najœwie¿sze dane na temat osób z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Ukazuje pol-
sk¹ rzeczywistoœæ w aspekcie respektowania
praw zapisanych i przys³uguj¹cych osobom
z niepe³nosprawnoœci¹.

Publikacjê zamykaj¹ wnioski ogólne oraz
dotycz¹ce dostêpu do edukacji i zatrudnienia
(rozdzia³ V). W koñcowej czêœci opracowania
umieszczono trzy aneksy: System edukacyjny
w Polsce, Ustawodawstwo cytowane w raporcie
(ok. 60 dokumentów) oraz Bibliografia.

Pozycjê tê polecam wszystkim, dla których
los i dobre funkcjonowanie w spo³eczeñstwie
osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ s¹
kwesti¹ wa¿k¹. Z pewnoœci¹ bêdzie ona cen-
nym Ÿród³em informacji zarówno dla ludzi
zwi¹zanych zawodowo z osobami niepe³no-
sprawnymi, jak i tych, od których zale¿¹ decy-
zje i rozstrzygniêcia na poziomie lokalnym
oraz pañstwowym.

Raport dostêpny jest na stronach interneto-
wych EU Monitoring and Advocacy Program:
www.euamp.org oraz Polskiego Stowarzysze-
nia na rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³o-
wym: www.psouu.org.pl.

Beata Dubiñska


