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KORNELIA CZERWIÑSKA
APS, WARSZAWA

PROJEKT „PER LINGUAS MUNDI AD LABOREM“
– KSZTA£CENIE JÊZYKOWE SZANS¥ OSÓB NIEWIDOMYCH
I S£ABO WIDZ¥CYCH NA ZDOBYCIE PRACY 

Praca nale¿y do najwa¿niejszych elementów ¿ycia wspó³czesnego cz³owieka, zajmu-
je jedno z pierwszych miejsc w jego systemie wartoœci. W literaturze przedmiotu

(m.in. Sêkowska, Sêkowski 1991; Kuczyñska-Kwapisz, Kwapisz 1996; Majewski 1996;
Szczupa³ 2004; Speck 2005; Gorajewska 2005) podkreœla siê szczególn¹ rolê pracy w ¿y-
ciu osoby niepe³nosprawnej, rozpatruj¹c zatrudnienie jako element wyzwalaj¹cy dy-
namizm adaptacyjny w procesie rehabilitacji i u³atwiaj¹cy integracjê spo³eczn¹. Istnie-
je porozumienie co do tego, ¿e rehabilitacja zawodowa (wspieranie w zakresie pracy
i wspieranie zawodowe) musi odgrywaæ centraln¹ rolê w ca³oœciowej polityce rehabi-
litacyjnej i ¿e ka¿dy cz³owiek z utrudnionym dostêpem do dzia³alnoœci zawodowej
musi otrzymaæ specjalne wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego – w takim
stopniu, w jakim go potrzebuje (Speck 2005, s. 488). Ta specjalna pomoc w zdobyciu
i utrzymaniu pracy rozumiana jest g³ównie jako indywidualne wspieranie kompeten-
cji osoby niepe³nosprawnej poprzez przeprowadzanie specjalnych kursów doszkalaj¹-
cych z zastosowaniem specyficznych materia³ów dydaktycznych i mediów.

Pomimo jednak niemal powszechnej zgodnoœci co do znaczenia rehabilitacji zawo-
dowej osób niepe³nosprawnych, nadal obserwuje siê w Polsce praktyki dyskrymina-
cyjne przy zatrudnianiu tej grupy spo³ecznej. Wskazuj¹c na niski poziom aktywnoœci
zawodowej i relatywnie wysokie bezrobocie wystêpuj¹ce w tym œrodowisku, Gora-
jewska (2005) podaje, i¿ na koniec grudnia 2004 r. w urzêdach pracy zarejestrowanych
by³o jako bezrobotne 75.738 osób niepe³nosprawnych, czyli o 5.960 osób wiêcej ni¿ rok
wczeœniej.

Szczególn¹ grupê osób niepe³nosprawnych nara¿on¹ na bariery w dostêpie do za-
trudnienia na otwartym rynku pracy stanowi¹ osoby niepe³nosprawne wzrokowo –
niewidome i s³abo widz¹ce. Trudnoœci w zdobyciu satysfakcjonuj¹cej pracy spowodo-
wane s¹ m.in. bardzo du¿ym zró¿nicowaniem mo¿liwoœci, problemów i potrzeb reha-
bilitacyjnych w populacji osób z dysfunkcj¹ wzroku. Na koniec 2004 r. Polski Zwi¹zek
Niewidomych mia³ w swoich rejestrach ³¹cznie 76.256 osób niewidomych i s³abo wi-
dz¹cych, w tym 39.486 osób w wieku aktywnoœci zawodowej (16–64 lat), z których pra-
cê znalaz³o zaledwie 5.530 osób. Warto podkreœliæ, ¿e tylko 2.744 osób funkcjonowa³o
na otwartym rynku pracy, zaœ 2.459 osób zatrudnionych by³o w spó³dzielniach dla nie-
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widomych oraz w innych zak³adach pracy chronionej. Pe³en obraz niskiego poziomu
zatrudnienia osób niewidomych i s³abo widz¹cych na otwartym rynku pracy w Pol-
sce daje zestawienie przedstawionych danych z informacjami o skali zatrudnienia osób
z dysfunkcj¹ wzroku w krajach Unii Europejskiej. W Polsce tylko 10% osób w wieku
produkcyjnym znajduje pracê, w tym jedynie 5% na otwartym rynku pracy, zaœ w UE
– 25% zatrudnionych jest na wolnym rynku pracy.

Proces transformacji polityczno-gospodarczej i wci¹¿ dynamicznie zmieniaj¹cy siê
rynek pracy w naszym kraju, zwi¹zany m.in. z wejœciem Polski do Unii Europejskiej,
poci¹ga za sob¹ wiele zagro¿eñ, ale i szans uzyskania zatrudnienia przez osoby niepe³-
nosprawne wzrokowo. Osoba niewidoma czy s³abo widz¹ca posiadaj¹ca wysokie
kwalifikacje zawodowe, dobr¹ znajomoœæ jêzyków obcych i obs³ugi specjalistycznych
urz¹dzeñ tyfloinformatycznych, a tak¿e wysokie umiejêtnoœci w zakresie samodziel-
nego poruszania siê i wykonywania czynnoœci ¿ycia codziennego, ma coraz wiêksze
mo¿liwoœci zdobycia interesuj¹cej i dobrze p³atnej pracy na otwartym rynku.

Coraz wiêcej organizacji dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³nosprawnych wzrokowo
podejmuje akcje maj¹ce na celu u³atwienie tym osobom wejœcie na wolny rynek pracy
poprzez m.in. prowadzenie poradnictwa zawodowego uwzglêdniaj¹cego specyfikê
sytuacji osoby z dysfunkcj¹ wzroku, organizowanie szkoleñ i kursów doszkalaj¹cych
podnosz¹cych kwalifikacje zawodowe, poszerzanie wiedzy na temat mo¿liwoœci za-
wodowych osób niewidomych i s³abo widz¹cych wœród pracodawców itp. Jedn¹ z te-
go typu inicjatyw jest realizowany obecnie projekt „Per linguas mundi ad laborem“
(„Przez jêzyki œwiata do pracy“) realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL ze œrodków finansowych Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. G³ównym
celem projektu jest opracowanie rozwi¹zañ u³atwiaj¹cych wchodzenie i trwa³¹ integra-
cjê na otwartym rynku pracy osobom z niepe³nosprawnoœci¹ wzrokow¹ poprzez przy-
gotowanie i przeprowadzenie szkoleñ z zakresu jêzyka angielskiego, w czasie których
zostan¹ wykorzystane najnowsze technologie informatyczne oraz specyficzne pomoce
dydaktyczne zaadaptowane do potrzeb uczestników kursów. W realizacjê tego celu
zaanga¿owane s¹ nastêpuj¹ce instytucje: Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pe³nosprawnych, Polski Zwi¹zek Niewidomych, Uniwersytet Warszawski, Akademia
Pedagogiki Specjalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

G³ówne kierunki dzia³añ poszczególnych partnerów w projekcie zosta³y wyznaczo-
ne po przeprowadzeniu wstêpnej analizy systemu kszta³cenia jêzykowego osób z dys-
funkcj¹ wzroku, która wykaza³a, ¿e osoby te maj¹ znacznie ograniczony dostêp do na-
uki jêzyków obcych ze wzglêdu na brak nowoczesnych materia³ów dydaktycznych
przystosowanych do potrzeb osoby z ograniczonymi mo¿liwoœciami wzrokowymi,
brak odpowiednio wyszkolonych lektorów posiadaj¹cych kompetencje do prowadze-
nia kursów dla osób niewidomych i s³abo widz¹cych, w tym równie¿ kursów prowa-
dzonych w warunkach integracji, a tak¿e brak instytucji, w której nauczyciele ze szkó³
ogólnodostêpnych, integracyjnych i krajowych szkó³ jêzykowych mogliby uzyskaæ od
specjalistów pomoc w zakresie adaptacji pomocy wykorzystywanych w procesie nau-
czania osób z dysfunkcj¹ wzroku. Tak wiêc widaæ wyraŸnie, ¿e obserwowana w ostat-
nich latach w Polsce znaczna poprawa warunków do nauki jêzyków obcych wyra¿a-
j¹ca siê m.in. poprzez powstanie licznych i prê¿nie dzia³aj¹cych szkó³ jêzykowych, du-
¿y wybór na rynku wydawniczym pomocy dydaktycznych, w tym podrêczników
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oraz pomocy audiowizualnych oraz oryginalnej prasy obcojêzycznej, nie dotyczy osób
niewidomych i s³abo widz¹cych.

Projekt „Per linguas mundi ad laborem“ adresowany jest do trzech g³ównych grup
odbiorców. Pierwsz¹ z nich stanowi grupa 80 osób niewidomych i s³abo widz¹cych
z terenu ca³ej Polski, dla których zostan¹ przygotowane i zorganizowane bezp³atne
kursy jêzyka angielskiego oraz zostanie zapewniona profesjonalna pomoc w poszuki-
waniu pracy poprzez indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi (m.in. ba-
danie predyspozycji zawodowych, planowanie œcie¿ki kariery) oraz udzia³ w warszta-
tach na temat aktywnego poszukiwania pracy. Rekrutacjê osób z dysfunkcj¹ wzroku
zainteresowanych szkoleniami przeprowadza Polski Zwi¹zek Niewidomych, kieruj¹c
siê przy wyborze kandydatów przede wszystkich takimi kryteriami, jak: wiek (18–45
lat) oraz aktualna sytuacja zawodowa – preferowane bêd¹ osoby bezrobotne, wcho-
dz¹ce dopiero na rynek i poszukuj¹ce pierwszej pracy, ale równie¿ osoby aktualnie
pracuj¹ce zawodowo, które chcia³yby podnieœæ swoje kwalifikacje, a tym samym
zwiêkszyæ szansê na zdobycie lepszej pracy. Zakoñczenie procesu rekrutacji wraz
z okreœleniem wyjœciowego poziomu umiejêtnoœci jêzykowych kursantów przewidu-
je siê na wrzesieñ 2006 r. W tym okresie zostanie równie¿ przeprowadzona przez ze-
spó³ tyflopedagogów z APS wstêpna diagnoza mo¿liwoœci i potrzeb edukacyjnych
uczestników kursów okreœlaj¹ca m.in. ich doœwiadczenia i umiejêtnoœci w zakresie ko-
rzystania z grafiki dotykowej, technologii informatycznych, specjalistycznych pomocy
rehabilitacyjnych, potrzeb w zakresie adaptacji otoczenia fizycznego itp. Bezpoœrednio
przed rozpoczêciem kursów jêzykowych zostan¹ przeprowadzone wprowadzaj¹ce
szkolenia w celu wyposa¿enia uczestników kursów w umiejêtnoœci praktyczne nie-
zbêdne przy korzystaniu z pomocy komputerowych, multimedialnych oraz tyflogra-
fiki. Projekt przewiduje przeprowadzenie kursów jêzykowych w dwóch postaciach:

kurs stacjonarny dla 40 osób na terenie Warszawy i dla 20 osób w Lublinie trwaj¹cy
od paŸdziernika 2006 r. do czerwca 2007 r., realizowany w grupach 5-osobowych
w pracowniach komputerowych;
kurs wakacyjny dla 20 osób na terenie Warszawy w terminie lipiec-sierpieñ 2007 r.,
realizowany w pracowniach komputerowych.
Obecnie zostaj¹ podjête w kilku interdyscyplinarnych grupach eksperckich (ka¿dy

zespó³ tworzony jest przez anglistê, tyflopedagoga, grafika komputerowego lub tyflo-
informatyka) prace nad opracowaniem strategii adaptacji pomocy dydaktycznych,
które zostan¹ wykorzystane podczas kursów jêzykowych, przede wszystkim nad ad-
aptacj¹ podrêczników do nauki jêzyka angielskiego oraz opracowaniem testów osi¹-
gniêæ do wybranego podrêcznika. Materia³y dydaktyczne zostan¹ opracowane i wy-
konane zgodnie z wytycznymi ekspertów w miêdzyuczelnianym Oœrodku Adaptacji
Pomocy Tyflodydaktycznych, przy czym oœrodek warszawski, mieszcz¹cy siê na tere-
nie Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej, przygotuje czêœæ
podrêczników dla niewidomych i s³abo widz¹cych kursantów, zaœ oœrodek lubelski,
znajduj¹cy siê na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, przygotuje pomoce multime-
dialne i grafikê dotykow¹ dla wszystkich kursantów oraz podrêczniki dla niewido-
mych i s³abo widz¹cych uczestników stacjonarnego kursu w Lublinie. Utworzenie
tych dwóch Oœrodków Adaptacji Pomocy Tyflodydaktycznych oraz ich potencjalna
dzia³alnoœæ ju¿ po zakoñczeniu realizacji projektu jest niezwykle cennym efektem dzia-
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³ania partnerstwa „Per linguas mundi ad laborem“, poniewa¿ zostaje po raz pierwszy
na skalê krajow¹ stworzona mo¿liwoœæ nie tylko profesjonalnego przygotowywania
specjalistycznych pomocy dydaktycznych, ale tak¿e uzyskania przez nauczycieli
niemaj¹cych doœwiadczenia w pracy z osobami z dysfunkcj¹ wzroku profesjonalnej
pomocy i porady ze strony specjalistów w dziedzinie tyflodydaktyki na temat w³aœci-
wej adaptacji pomocy dydaktycznych. Dzia³alnoœæ oœrodków w znacznym stopniu
przyczyni siê wiêc do poprawy organizacji procesu kszta³cenia osób niewidomych
i s³abo widz¹cych w systemie integracyjnym i ogólnodostêpnym.

Drug¹ grup¹ odbiorców, do których skierowany jest projekt, jest grupa 20 lektorów
i nauczycieli jêzyka angielskiego wyselekcjonowana w drodze ogólnopolskiego kon-
kursu i zakwalifikowana na bezp³atne studia podyplomowe przygotowuj¹ce do pra-
cy z osobami niewidomymi i s³abo widz¹cymi. Studium bêdzie realizowane w dwóch
edycjach, na Uniwersytecie Warszawskim oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
w planowanym terminie: maj 2006 r. – marzec 2007 r. Zajêcia bêd¹ prowadzone
w oparciu o nowatorski program obejmuj¹cy miêdzy innymi kurs obs³ugi specjali-
stycznych urz¹dzeñ dydaktycznych. Pewna grupa uczestników studium poprowadzi
jêzykowe kursy stacjonarne i wakacyjne dla osób niewidomych i s³abo widz¹cych, wy-
korzystuj¹c w praktyce zdobyt¹ wiedzê i nowe umiejêtnoœci.

Trzeci¹ grupê odbiorców stanowi¹ doradcy zawodowi, którzy zostan¹ przeszkoleni
i zatrudnieni w Oœrodku Doradztwa Zawodowego dla Osób z Dysfunkcj¹ Wzroku
dzia³aj¹cym przy Polskim Zwi¹zku Niewidomych. Zadaniem doradców zawodo-
wych bêdzie m.in. poszukiwanie ofert pracy dla osób niewidomych i s³abo widz¹cych,
zw³aszcza na takich stanowiskach, na których mog³yby zostaæ wykorzystane zdobyte
na kursach kompetencje jêzykowe, poszerzanie wiedzy pracodawców na temat mo¿-
liwoœci zawodowych osób niepe³nosprawnych wzrokowo, prowadzenie indywidual-
nych konsultacji i warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla uczestników kur-
sów.

W ramach projektu zostanie zrealizowany przez APS projekt badawczy poœwiêcony
strategiom adaptacji pomocy tyfloglottodydaktycznych, którego celem bêdzie analiza
strategii adaptacji pomocy, w tym podrêczników, kart pracy, prac kontrolnych, grafiki
itp., wypracowanych i obecnie stosowanych w nauczaniu jêzyków obcych osób z dys-
funkcj¹ wzroku przez nauczycieli w specjalnych oœrodkach szkolno-wychowawczych,
szko³ach integracyjnych i ogólnodostêpnych, a tak¿e problemów, jakie napotykaj¹ na-
uczyciele w tym zakresie. Jednym z etapów sonda¿u diagnostycznego bêdzie równie¿
przeprowadzenie badañ ankietowych na temat dostêpnoœci dla osób z dysfunkcj¹
wzroku kursów jêzykowych organizowanych w najwiêkszych krajowych szko³ach jê-
zykowych. W ramach badañ zostanie dokonana równie¿ analiza skutecznoœci opraco-
wanych przez zespo³y eksperckie strategii adaptacji pomocy tyflodydaktycznych za-
stosowanych podczas kursów jêzykowych. Wyniki badañ znajd¹ bezpoœrednie zasto-
sowanie w praktyce, pos³u¿¹ bowiem tym placówkom, nauczycielom, organizacjom
i instytucjom, których celem dzia³ania jest rzetelne i systematyczne wzbogacanie me-
tod nauczania i rehabilitacji osób z dysfunkcj¹ wzroku.

Efektywne przeprowadzenie opisanych powy¿ej g³ównych dzia³añ partnerstwa
„Per linguas mundi ad laborem“ z pewnoœci¹ przyczyni siê do poprawy sytuacji osób
z dysfunkcj¹ wzroku na otwartym rynku pracy oraz usprawnienia procesu kszta³ce-
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nia jêzykowego tych osób w szko³ach ogólnodostêpnych i integracyjnych nie tylko
w czasie trwania projektu, ale równie¿ po jego zakoñczeniu.

Nauczyciele jêzyków obcych pracuj¹cy z uczniami niewidomymi i s³abo widz¹cymi
w szko³ach ogólnodostêpnych i integracyjnych, którzy zainteresowani s¹ udzia³em
w projekcie, proszeni s¹ o kontakt z autork¹ artyku³u: mgr Kornelia Czerwiñska, Aka-
demia Pedagogiki Specjalnej, Zak³ad Tyflopedagogiki, ul. Szczêœliwicka 40, 02–353
Warszawa; e-mail: kornelia.czerwinska1@wp.pl.

Summary

This article discusses the findings of a study which addressed the issue of how the
youth raised in the Lutheran and Roman Catholic traditions perceived human death.
The research also sought to determine whether such perceptions were affected by pri-
vate interests, success at school or the parents  educational background. The research
included 50 Lutheran and 50 Roman Catholics (25 girls and 25 boys in each denomi-
national group) who were brought up in the villages of the Cieszyn Silesia Region. All
of them were about to graduate from eighth grade of primary school. The research
used a questionnaire, the projection method and a specially structured guidebook.

The findings demonstrated that the young people perceived death in three aspects:
„emphatic-mandatory“, religious and ritualistic. No significant differences were enco-
untered in the perceptions of death held by the fourteen-year-old Lutherans or Catho-
lics. Such perceptions were found unaffected by their private interests, school succes-
ses or parental education. Some insignificant differences were found between the
views held by boys and girls. Not a single girl perceived death in the ritualistic aspect.
Very few of the participants perceived it in the aspect of faith.

The young people declared that they wished to discuss such a difficult issue as hu-
man death, yet there was hardly anyone to turn to as talks of that kind were avoided.
Consequently, we find that there is an extensive demand for education of both chil-
dren and young people in the issue of death and its biological, existential and social
dimensions.
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O P R A C O W A N I A N A U K O W E

RENATA BIERNAT
Oœrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 P³ock

ZACHOWANIA ASERTYWNE M£ODZIE¯Y NIEPE£NOSPRAWNEJ
INTELEKTUALNIE A PERCEPCJA POSTAW RODZICIELSKICH 

Asertywność kształtuje się w toku socjalizacji i pełni ważną rolę w indy-
widualnym rozwoju człowieka. W obszarze odgrywania zadań oraz ról
społecznych proces ten przebiega od całkowitej zależności od społecz-
nego otoczenia – do autonomicznego w nim udziału. Jest to możliwe
między innymi dzięki pewnej spójności pomiędzy aktywnością, sądami
i przeżywanymi emocjami (Ostrowski, Szewczuk 2002). Asertywność
to umiejętność, która podlega procesom społecznego uczenia – naśla-
downictwa, modelowania (Lalak 2003).
Na formowanie się asertywności wpływają, według podejścia psychoa-
nalitycznego, wczesnodziecięce doświadczenia interpersonalne, które
nie powodują lęku. Według teorii uczenia, czynnikami istotnymi są utrwa-
lone wzorce zachowań, które były nagradzane w przeszłości. Teorie po-
znawcze kładą nacisk na przewidywaną jakość rezultatów możliwych do
uzyskania. Natomiast w psychologii humanistycznej akcentuje się warto-
ści akceptowane przez podmiot i cele, jakie on sobie stawia (Oleś 1998). 

Jednym z niezwykle istotnych obszarów funkcjonowania cz³owieka jest sfera sto-
sunków miêdzyludzkich, z któr¹ ³¹cz¹ siê umiejêtnoœci spo³eczne (Oleœ 2001).

Wœród problemów i trudnoœci spo³ecznego funkcjonowania cz³owieka, które s¹ spo-
wodowane brakiem spo³ecznych umiejêtnoœci, H. Hoghughi (1992) wymienia brak
asertywnoœci.

Pojêcie „asertywnoœæ“ stosuje siê dla okreœlenia pewnego rodzaju zachowania. Jest
to zachowanie pozwalaj¹ce konkretnie i zdecydowanie komunikowaæ w³asne po-
trzeby, chêci i uczucia innym ludziom – bez naruszania w jakikolwiek sposób ich
praw (Lindenfield 1995, s. 15). Wed³ug H. Sêk (1988, s. 795), asertywnoœæ to zespó³
umiejêtnoœci o charakterze kompetencji osobistych, wyznaczaj¹cych zachowania
w sytuacjach interpersonalnych, których celem jest realizacja ocenionych wartoœci
osobistych i pozaosobistych, rozwój i obrona pozytywnego obrazu w³asnej osoby
i samoakceptacja. Zachowania asertywne obejmuj¹: swobodne i kontrolowane wy-
ra¿anie uczuæ pozytywnych i negatywnych, dochodzenie w³asnych praw, niezga-
dzanie siê na poni¿enie i zachowanie agresywne, odmowê niestosownych ¿¹dañ,
zgadzanie siê lub niezgadzanie z ocenami innych ludzi w³asnej osoby, zwracanie siê
do innych o pomoc lub przys³ugê, inicjowanie, podtrzymywanie i ograniczanie ko-
munikowania siê z innymi. W ramach omawianego zachowania mieœci siê dodatko-
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wo umiejêtnoœæ skutecznej obrony w³asnego stanu posiadania oraz przeciwstawia-
nia siê agresji innych osób (Gaœ 1984). Asertywnoœæ bywa te¿ okreœlana jako zdolnoœæ
wp³ywania na innych czy rozkazywania innym (Moscovici 1998). Uwa¿a siê j¹ za
wyznacznik zdrowia psychicznego (Beisert, Pasikowski, Sêk 1991). Zachowania aser-
tywne obejmuj¹ akceptowanie krytyki i komplementów (Mika 1987) oraz sprzyjaj¹
kszta³towaniu równoœci w relacjach miêdzyludzkich, umo¿liwiaj¹cych jednostce
dzia³anie w jej najlepszym interesie.

Przyjêcie postawy asertywnej powoduje, ¿e cz³owiek nieustannie siê dowartoœcio-
wuje. To przynosi satysfakcjê. Zadowolenie z siebie daje wiêksz¹ wiarê we w³asne
mo¿liwoœci. Zachowanie asertywne sprawia przyjemnoœæ nie tylko dlatego, ¿e
utwierdza w dobrym mniemaniu o sobie, ale jednoczeœnie wzmaga poszanowanie
dla innych ludzi (Hare 1998).

Asertywnoœæ jest alternatyw¹ zachowañ: uleg³ego, gdy jednostka rezygnuje
z obrony w³asnych praw, doznaj¹c przy tym poczucia krzywdy i niesprawiedliwo-
œci, a tak¿e agresywnego, w którym dochodzi do naruszenia praw i wkraczania na
terytorium innych osób (Zubrzycka-Maci¹g 2002). Asertywnoœæ korzystnie wp³ywa
na samoocenê, umacnia poczucie podmiotowoœci i sprawczoœci oraz umo¿liwia sku-
teczne przeciwstawianie siê negatywnym wp³ywom i presji ze strony otoczenia, np.
osoba jest zdolna odmówiæ palenia papierosów, albo nie zgodziæ siê na jakieœ formy
wykorzystywania (Braun-Ga³kowska 1994).

Asertywnoœæ dzieciêca obejmuje okreœlony zespó³ werbalnych i niewerbalnych za-
chowañ, poprzez które dzieci wyra¿aj¹ przekonania, postawy i uczucia wobec in-
nych osób i wp³ywaj¹ w ten sposób na swe otoczenie, czyli uzyskuj¹ po¿¹dane lub
unikaj¹ niepo¿¹danych skutków w sferze kontaktów spo³ecznych, bez zadawania
innym bólu, wzmacnia zdolnoœæ kierowania sob¹ i autonomiê, co sprzyja wiêkszej
zaradnoœci i samodzielnoœci oraz pozwala dziecku przeciwstawiaæ siê negatywnym
wp³ywom ze strony otoczenia (Braun-Ga³kowska 1994). Asertywnoœæ umo¿liwia
w³aœciwy przep³yw informacji miêdzy dzieckiem a jego otoczeniem. Uczucia nega-
tywne nie kumuluj¹ siê. Wyra¿one w spo³ecznie akceptowany sposób nie prowadz¹
do agresji, lecz przyczyniaj¹ siê do poprawy wzajemnej komunikacji i kontaktu (Oleœ
1998), co u³atwia nawi¹zywanie prawdziwych przyjaŸni (Muraszko 1996).

Powszechn¹ przeszkod¹ na drodze do asertywnoœci jest g³êboko zakorzenione
w spo³eczeñstwie przekonanie, ¿e nie wypada mówiæ o swoich osi¹gniêciach. Lu-
dzie czuj¹ siê zak³opotani mówi¹c o swoich talentach czy zaletach (Mansfield 1994).
Czêsto rodzina, szko³a i Koœció³ utrudniaj¹ asertywne dzia³anie (Alberti, Emmons
2002). Jeœli nawet m³ody cz³owiek wychowuje siê w rodzinie akceptuj¹cej zachowa-
nia asertywne, w szkole nie ma szans na ich stosowanie wobec krytyki ze strony
rówieœników i nauczycieli (Mansfield 1994). W szkole nauczyciele czêsto hamuj¹
proces dochodzenia swoich praw. Cisi, dobrze zachowuj¹cy siê uczniowie, którzy
nie kwestionuj¹ autorytetów s¹ nagradzani, podczas gdy ci, którzy „uparcie opiera-
j¹ siê systemowi“ – traktowani s¹ surowo. Efekty takiego wychowania wp³ywaj¹ na
aktywnoœæ zawodow¹. Pracownicy s¹ œwiadomi, ¿e przeciêtnej jednostce nie wolno
robiæ ani mówiæ niczego, co zaostrzy stosunki w firmie. Z kolei nauczanie wielu Ko-
œcio³ów sugeruje, ¿e asertywne zachowanie pozostaje w jakiejœ mierze w sprzeczno-
œci z religijnym zaanga¿owaniem (Alberti, Emmon 2002).

ZACHOWANIA ASERTYWNE M£ODZIE¯Y NIEPE£NOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE A PERCEPCJA...
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M³odzie¿ z niepe³nosprawnoœci¹ dostrzega ró¿nice miêdzy swoj¹ sytuacj¹, a sytu-
acj¹ jej pe³nosprawnych rówieœników. Wystêpuj¹c¹ na tym tle frustracjê potêguje nie-
¿yczliwy stosunek otoczenia, co z pewnoœci¹ utrudnia proces rewalidacji niepe³no-
sprawnego wychowanka (Sowa 1998, s. 53-54). Z uwagi na liczne konflikty powodo-
wane ró¿nic¹ opinii pomiêdzy m³odymi ludŸmi, pomocne mog¹ okazaæ siê zajêcia
rozwijaj¹ce zachowania asertywne w sytuacjach zwi¹zanych z przyjmowaniem
i wyra¿aniem ocen, opinii i pogl¹dów oraz wyra¿aniem uczuæ negatywnych wzglê-
dem kolegów. Opanowanie umiejêtnoœci asertywnych nabiera szczególnego znacze-
nia, gdy¿ osoby niepe³nosprawne nierzadko spotykaj¹ siê z dotkliw¹ krytyk¹ ze stro-
ny rówieœników z powodu swojej „innoœci“ (Zubrzycka-Maci¹g 2002).

Skuteczne rozwijanie asertywnoœci musi uwzglêdniaæ indywidualne deficyty
w zakresie umiejêtnoœci spo³ecznych m³odzie¿y. Na podstawie literatury psychope-
dagogicznej mo¿na stwierdziæ, ¿e brak gotowoœci do zachowañ asertywnych u pe³-
nosprawnych i niepe³nosprawnych wychowanków mo¿e byæ spowodowany (M¹-
czyñski 1991, s. 662–624):

brakiem wiedzy na temat w³aœciwych, odpowiednich do sytuacji zachowañ spo-
³ecznych;
brakiem okreœlonych behawioralnych umiejêtnoœci interpersonalnych;
negatywn¹ ocen¹ samego siebie i niekonsekwentnymi, irracjonalnymi przekona-
niami na temat w³asnych kompetencji spo³ecznych;
lêkiem spo³ecznym bêd¹cym przyczyn¹ unikania kontaktów interpersonalnych,
a tym samym uniemo¿liwianiem realizacji potencjalnych umiejêtnoœci spo³ecznych.
Asertywne zachowanie, nie poparte wychowaniem opartym na wartoœciach,

wra¿liwoœci, mo¿e byæ w sposób niew³aœciwy podejmowane, np. przez nastolatka,
który mo¿e wykorzystywaæ swoich rówieœników lub formu³owaæ nies³uszne zarzu-
ty wobec rodziców i w ten sposób manipulowaæ nimi za pomoc¹ wywo³ywania po-
czucia winy („Rzeczywiœcie nie umiem siê w³aœciwie zachowaæ, poniewa¿ zaniedba-
liœcie moje wychowanie“, Oleœ 2001, s. 276). Tote¿ niezwykle wa¿n¹ rolê w tym za-
kresie ma do spe³nienia najbli¿sze otoczenie m³odego cz³owieka, czyli rodzina, pe³-
ni¹ca pierwszoplanow¹ rolê w rozwoju jego socjalizacji.

Wœród wielu czynników, które tkwi¹ w rodzinie i korzystnie wp³ywaj¹ na rozwój
spo³ecznych umiejêtnoœci cz³owieka, w tym zachowañ asertywnych, wyró¿nia siê
postawy rodziców. J. Rembowski (1986, s. 197) okreœla postawê rodzicielsk¹ jako „ca-
³oœciow¹ formê ustosunkowania siê rodziców (osobno matki, osobno ojca) do dzie-
ci, do technik oddzia³ywania, do zagadnieñ wychowawczych itp., ukszta³towan¹
podczas pe³nienia ról i funkcji rodzicielskich“.

Schaeffer (1962) zauwa¿a braki w metodach badania sytuacji rodzinnej odwo³uj¹-
cych siê do relacji rodziców. Wynikaj¹ one z faktu, ¿e rodzice mog¹ wykazaæ tenden-
cje do przedstawiania w³asnych postaw w znacznie korzystniejszym œwietle ni¿
w rzeczywistoœci, mog¹ przedstawiæ je w sposób jednostronny, a nawet zniekszta³-
cony. Mog¹ tak¿e byæ nieœwiadomi braku pe³nej zgodnoœci miêdzy faktycznym swo-
im postêpowaniem a jego ocen¹ (za: Plopa 2005, s. 280). Jak zwraca uwagê Burchi-
nal (1958), jest mo¿liwe, ¿e na osobowoœæ m³odego cz³owieka maj¹ wp³yw nie tyle
postawy rodziców, o których oni sami mówi¹, co postawy rodziców takie, jakimi s¹
one spostrzegane przez niego (za: Ko³odziej 1974, s. 220). W wypowiedziach o swo-
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ich rodzicach kieruje siê on jedynie krytycznym odbiorem, nie zaœ ogólnospo³eczny-
mi wzorcami i normami zachowañ rodzicielskich (Kazanowski 2003). Informacje na
temat postaw rodzicielskich przekazywane przez dziecko mog¹ byæ bardziej wiary-
godne i dok³adniejsze ni¿ oceny tych postaw pochodz¹ce od samych rodziców (Ko-
walski 1982, s. 15). Subiektywna perspektywa i w³asny sposób widzenia rzeczywi-
stoœci maj¹ istotne znaczenie dla regulacji zachowania osoby spostrzegaj¹cej. Teza
dotycz¹ca subiektywnego wp³ywu œrodowiska na rozwój psychiczny cz³owieka
mówi o tym, ¿e nie same obiektywne cechy sytuacji rodzinnej, ale sposób, w jaki
dziecko odbiera i interpretuje dan¹ sytuacjê, maj¹ wp³yw na dalszy rozwój jego oso-
bowoœci (Jackowska 1980).

Rodzina cz³owieka z nieprawid³owym rozwojem mo¿e odegraæ zasadnicz¹ rolê
w jego usprawnianiu, je¿eli postawa obydwojga rodziców jest odpowiednio korzy-
stna. Wa¿na jest œwiadomoœæ rodziców, ¿e ich dziecko jest upoœledzone oraz wiedza
dotycz¹ca mo¿liwoœci jego rewalidacji (Sowa 1985). Badania (Kostrzewski 1978, So-
wa, Wojciechowski 1983; Wojciechowski 1984 i 1990; Skowroñska 1992) wskazuj¹
znacznie gorsz¹ sytuacjê w rodzinie jednostki niepe³nosprawnej intelektualnie w po-
równaniu z jej pe³nosprawnym rówieœnikiem.

Badanie nad percepcj¹ postaw rodzicielskich, przekazywane przez m³odzie¿ nie-
pe³nosprawn¹ intelektualnie, mo¿e byæ traktowane jako punkt wyjœcia do poszuki-
wania wzajemnych zale¿noœci miêdzy postawami rodzicielskimi a ró¿norodnymi
przejawami aktywnoœci m³odzie¿y.

Liczba prac dotycz¹cych postaw rodzicielskich ujêtych w percepcji m³odzie¿y lek-
ko upoœledzonej umys³owo nie jest du¿a, co uzasadnia potrzebê ich kontynuowania.
Wœród badaczy zajmuj¹cych siê problematyk¹ percepcji pojêcie to jest u¿ywane za-
miennie z pojêciem spostrzegania (So³tysiak 1993). Charakterystyczne dla percepcji
jest to, ¿e osoba spostrzegaj¹ca formu³uje obraz osoby postrzeganej, wykraczaj¹c po-
za „dane“ bezpoœrednio informacje. Postrzegaj¹c obraz tej osoby i jej stosunku do
osoby postrzegaj¹cej. Percepcja ta mo¿e mieæ ró¿ny stopieñ œcis³oœci i byæ w wiêk-
szym lub mniejszym stopniu wszechstronna i pe³na (Kwak 1983).

Na procesy percepcji jednostki w istotny sposób wp³ywa œrodowisko spo³eczne:
rodzinne, szkolne, rówieœnicze, spo³ecznoœæ lokalna. Jednostka odbiera bodŸce i wy-
mienia informacji z jednostkami z danego œrodowiska spo³ecznego (K³oskowska
1969). Przyjmowane komunikaty przez m³odego cz³owieka, obok w³asnych spo-
strze¿eñ, stanowi¹ istotê formu³owania przez niego s¹dów przekonaniowych.
W konsekwencji u jednostki powstaj¹ okreœlone nastawienia poznawcze, które sta-
nowi¹ jeden z istotniejszych sk³adników postawy jednostki wobec okreœlonego zja-
wiska (Konopczyñski, Pytka 1986, s. 40).

Analiza i interpretacja wyników badañ

W przyjêtej procedurze postêpowania badawczego zmierzano do uzyskania odpo-
wiedzi na nastêpuj¹ce pytania:

jaki jest poziom zachowañ asertywnych u m³odzie¿y niepe³nosprawnej intelektu-
alnie w stopniu lekkim i jej pe³nosprawnych umys³owo rówieœników?



czy p³eæ jest czynnikiem istotnie decyduj¹cym o przejawianiu reakcji asertywnych?
jak rysuje siê zale¿noœæ miedzy postawami rodzicielskimi a poziomem postawy
asertywnej prezentowanym przez badan¹ populacjê?
D¹¿¹c do uzyskania odpowiedzi na wy¿ej postawione pytania badawcze zastoso-

wano Skalê do Badania Zachowañ Asertywnych „Ja i inni“ P. Majewicza. Obejmuje
ona 17 twierdzeñ, które mo¿na zakwalifikowaæ do nastêpuj¹cych kategorii:
1. Zachowania ekspresyjne (wyra¿anie uczuæ pragnieñ);
2. Zachowania interpersonalne (np. mówienie „nie“, proœby o wsparcie, komuniko-

wanie siê, obrona swego stanowiska);
3. Zachowania zadaniowe (np. dochodzenie swoich praw, pokonywanie przeszkód).

Uk³ad twierdzeñ w narzêdziu jest losowy. Rzetelnoœæ skali oceniono za pomoc¹
wspó³czynnika zgodnoœci wewnêtrznej. W celu okreœlenia trafnoœci treœciowej ska-
li odwo³ano siê do oceny ekspertów (6 osób). Trafnoœæ teoretyczn¹ wykazano na
podstawie analizy zmian nieprzypadkowych wyników testu. Trafnoœæ zbadano
równie¿ koreluj¹c wyniki skali „Ja i Inni“ ze Skal¹ Ustosunkowañ Interpersonal-
nych (SUJ) J.M. Stanika (1994) (za: P. Majewicz 1998). Do badania postaw rodziców
(oddzielnie ojców i matek) w percepcji m³odzie¿y pos³u¿ono siê Skal¹ Postaw Ro-
dzicielskich (SPR) w opracowaniu M. Plopy (1987). Skala ta sk³ada siê z 2 czêœci:
„Moja Matka“ i „Mój Ojciec“. Kwestionariusz zawiera zestaw twierdzeñ, do
których ustosunkowuje siê osoba badana przez wybór jednej z piêciu kategorii od-
powiedzi (prawdziwe, raczej prawdziwe, trudno mi siê zdecydowaæ, raczej nie-
prawdziwe, nieprawdziwe). W kwestionariuszu wyodrêbniono 5 skal: Skalê Ak-
ceptacji-Odrzucenia, Skalê Autonomii, Skalê Ochraniania, Skalê Wymagania, Skalê
Niekonsekwencji.

Normy zosta³y wyra¿one w skali stenowej, oddzielnie w wersji opisuj¹cej zacho-
wanie matek i oddzielnie dotycz¹cej zachowañ ojców. Wyniki, wyra¿one w stenach,
interpretuje siê jako stopieñ nasilenia danej postawy w kierunku po¿¹danych b¹dŸ
niepo¿¹danym z punktu widzenia teorii psychologicznej. Rzetelnoœæ kwestionariu-
sza sprawdzono za pomoc¹ techniki powtórnego testowania, obliczaj¹c wspó³czyn-
niki stabilnoœci bezwzglêdnej (sta³oœci). W ocenie trafnoœci SPR oparto siê na kilku
odmianach trafnoœci teoretycznej: metodzie badania wewnêtrznej struktury testu,
korelacji skali z innym narzêdziem badawczym o zbli¿onych za³o¿eniach teoretycz-
nych, metodzie sprawdzania ró¿nic miêdzygrupowych.

Badaniami objêto m³odzie¿ obojga p³ci w wieku od 16 do 18 lat. Grupê m³odzie¿y
z lekkim stopniem niepe³nosprawnoœci umys³owej stanowi³o 171 uczniów (82
dziewcz¹t i 89 ch³opców). Grupê tê traktowano jako kryterialno-eksperymentaln¹
(E). Badan¹ zbiorowoœæ m³odzie¿y pe³nosprawnej intelektualnie stanowi³o 165
uczniów (75 dziewcz¹t i 90 ch³opców). Grupê tê traktowano jako kontroln¹ (K).

Z analizy zebranego materia³u empirycznego wynika, ¿e dzieci niepe³nosprawne
umys³owo odznaczaj¹ siê ni¿szym poziomem asertywnoœci ni¿ dzieci pe³nospraw-
ne, przy czym poziom istotnoœci otrzymanych wyników nie jest satysfakcjonuj¹cy,
jako ¿e ró¿nice miêdzy wyró¿nionymi grupami s¹ istotne przy poziomie 0,379. Na
wynikach tych zawa¿y³y jednak znaczne ró¿nice miêdzy dziewczêtami i ch³opcami.
Ró¿nice te s¹ istotne na poziomie istotnoœci bliskim zero (0,003) na korzyœæ dziew-
cz¹t, które charakteryzuj¹ siê znacznie wy¿szym poziomem asertywnoœci.
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Zaskakuj¹ce wyniki otrzymano dla ch³opców. Okaza³o siê, ¿e w tej grupie m³o-
dzie¿y poziom asertywnoœci jest wy¿szy u ch³opców niepe³nosprawnych umys³owo
– wyniki s¹ istotne statystycznie. Z kolei u dziewcz¹t wy¿szy poziom asertywnoœci
odnotowano w grupie osób pe³nosprawnych, przy czym wyniki charakteryzuje ni-
ski poziom istotnoœci (0,273).

Przeanalizowano dok³adniej omawiane zale¿noœci. Analiza wykresu 1 potwierdza
wczeœniej postawione wnioski – ró¿nice miêdzy m³odzie¿¹ niepe³nosprawn¹ umy-
s³owo i pe³nosprawn¹ w tym zakresie s¹ niewielkie.

Zród³o: opracowanie w³asne.

Wykres 1. Sprawnoœæ intelektualna a asertywnoœæ m³odzie¿y

Wiêksze ró¿nice s¹ widoczne po uwzglêdnieniu informacji o p³ci m³odzie¿y objê-
tej badaniami.

Zród³o: opracowanie w³asne.

Wykres 2. Sprawnoœæ intelektualna a asertywnoœæ dziewcz¹t

W grupie dziewcz¹t pe³nosprawnych odsetek tych o najni¿ej asertywnoœci wyno-
si zaledwie 25,3%, podczas gdy dla dziewcz¹t niepe³nosprawnych umys³owo wyno-
si a¿ 46,3%. Podobnie przestawiaj¹ siê wyniki dotycz¹ce ponadprzeciêtnego pozio-
mu asertywnoœci: a¿ 36% dziewcz¹t pe³nosprawnych i jedynie 23,2% dziewcz¹t nie-
pe³nosprawnych umys³owo deklarowa³o wysoki poziom zachowañ asertywnych.

Natomiast w grupie ch³opców ró¿nice miêdzy osobami niepe³nosprawnymi umy-
s³owo i pe³nosprawnymi nie s¹ tak znaczne. Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e ch³opcy
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s¹ ma³o asertywni (a¿ 66,7% ch³opców pe³nosprawnych i 52,8% ch³opców niepe³no-
sprawnych umys³owo wykazuje asertywnoœæ poni¿ej przeciêtnej). Jednak w tej gru-
pie – w przeciwieñstwie do dziewcz¹t – dwukrotnie wiêcej jednostek niepe³no-
sprawnych umys³owo wykazuje asertywnoœæ ponadprzeciêtn¹.

Zród³o: opracowanie w³asne.

Wykres 3. Sprawnoœæ intelektualna a asertywnoœæ ch³opców

Wykazano, ¿e zale¿noœæ miêdzy poziomem sprawnoœci intelektualnej a asertyw-
noœci¹ jest istotna statystycznie zarówno w grupie dziewcz¹t (przy poziomie istotno-
œci równym 0,021), jak i ch³opców (0,035).

Wykazano tak¿e zale¿noœæ istotn¹ statystycznie (dla ca³ej badanej zbiorowoœci
p = 0,000) miêdzy p³ci¹ a asertywnoœci¹. Jednak po przeprowadzeniu analiz (osobno
dla zbiorowoœci niepe³nosprawnych umys³owo i pe³nosprawnych) okazuje siê, ¿e na
ogólnych wynikach zawa¿y³a znacznie si³a korelacji. Dla dzieci pe³nosprawnych –
wspó³czynnik V-Cramera siêga a¿ 0,424 (co dla zmiennych nominalnych jest wyso-
k¹ wartoœci¹). Z kolei w grupie dzieci upoœledzonych umys³owo zale¿noœæ miêdzy
asertywnoœci¹ a p³ci¹ nie jest istotnie statystyczna (p = 0,393).

W celu sprawdzenia, czy postawy rodziców dokonane w percepcji m³odzie¿y,
wp³ywaj¹ na zachowania asertywne, pos³u¿ono siê tabel¹ 1.

Tabela 1 
Postawy rodziców a asertywnoœæ m³odzie¿y niepe³nosprawnej intelektualnie i pe³nosprawnej

umys³owo
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* Korelacja jest istotna na poziomie 0,05 (dwustronnie).
** Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie).
Zród³o: opracowanie w³asne.

Asertywnoœæ m³odzie¿y (badana dla ca³ej próby) uzale¿niona jest akceptacj¹ mat-
ki, a tak¿e autonomi¹ obojga rodziców. Czynniki te sprzyjaj¹ asertywnoœci dzieci.

W przypadku uczniów niepe³nosprawnych intelektualnie ¿adna z postaw ro-
dziców nie wp³ywa istotnie na ich asertywnoœæ. W grupie m³odzie¿y o prawi-
d³owym rozwoju umys³owym korzystnie na poziom zachowañ asertywnych
wp³ywaj¹: wysoka akceptacja ze strony ojców i autonomia ze strony obojga ro-
dziców. Negatywny wp³yw na asertywnoœæ odnotowano przy nadmiernych
wymaganiach matek.

Poniewa¿, jak wykazano wczeœniej, asertywnoœæ dziecka zale¿y od jego p³ci, do-
konano analizy równie¿ w tym przekroju, ustalaj¹c zale¿noœæ tej zmiennej od postaw
obojga rodziców – osobno dla dziewcz¹t i ch³opców niepe³nosprawnych umys³owo
i pe³nosprawnych.

Tabela 2 
Postawy rodziców a asertywnoœæ niepe³nosprawnych umys³owo i pe³nosprawnych dziew-

cz¹t oraz ch³opców



SZKO£A SPECJALNA 3/2006176

Zród³o: opracowanie w³asne.

Jak ustalono, na asertywnoœæ dziewczynek niepe³nosprawnych umys³owo istotnie
wp³ywa nadmierna postawa opiekuñcza matek – im jest ona wy¿sza, tym ni¿sza aser-
tywnoœæ tej grupy dziewcz¹t. Z kolei w przypadku dziewcz¹t pe³nosprawnych istot-
ne, a przy tym korzystne, znaczenie ma autonomiczna postawa obojga rodziców.

W wypadku ch³opców niepe³nosprawnych umys³owo asertywnoœæ zwiêkszaj¹:
postawa autonomii rodziców oraz akceptacja, wysokie wymagania, a tak¿e nadmier-
ne ochranianie ze strony matki. W grupie ch³opców pe³nosprawnych na asertywnoœæ
istotnie wp³ywa autonomia ojców.

Podsumowanie i wnioski

1. Sprawnoœæ intelektualna nie jest czynnikiem, który istotnie statystycznie ró¿nicuje
badane zbiorowoœci uczniów, aczkolwiek m³odzie¿ niepe³nosprawn¹ umys³owo
cechuje nieco ni¿szy poziom asertywnoœci.

2. Wysoki poziom istotnoœci wykazuj¹ ró¿nice p³ci badanej m³odzie¿y: dziewczêta s¹
bardziej asertywne ni¿ ch³opcy. Wynik ten jest sprzeczny z tez¹ g³oszon¹ przez H.
Bee (2004), ¿e w okresie dojrzewania obserwuje siê, zw³aszcza u ch³opców, spowo-
dowany zmianami hormonalnymi wzrost asertywnoœci.

3. W grupie ch³opców wy¿sz¹ asertywnoœæ deklaruj¹ ch³opcy niepe³nosprawni
umys³owo.
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4. W grupie dziewcz¹t wy¿sz¹ asertywnoœæ (przy niskim poziomie istotnoœci 0,273)
uzyska³y dziewczêta pe³nosprawne.

5. Wzrost poziomu asertywnoœci ca³ej badanej populacji uzale¿niaj¹ niektóre po¿¹-
dane wychowawczo postawy rodziców, tj. autonomia obojga rodziców oraz ak-
ceptacja matki.

6. Nie wykazano zwi¹zku pomiêdzy poziomem zachowañ asertywnych m³odzie-
¿y niepe³nosprawnej umys³owo (³¹cznie dziewcz¹t i ch³opców) a postawami ro-
dziców.

7. Poziom asertywnoœci prezentowany przez m³odzie¿ pe³nosprawn¹ wykazuje
zwi¹zek z postawami rodzicielskimi. Korzystnie wp³ywaj¹ postawy: akceptacja
matek oraz autonomia matek i ojców. Negatywny wp³yw na asertywnoœæ tej gru-
py odnotowano przy nadmiernych wymaganiach matek.

8. Dla dziewcz¹t niepe³nosprawnych umys³owo niekorzystny wp³yw (obni¿aj¹cy
asertywnoœæ) wywiera postawa nadmiernie ochraniaj¹ca matek. Natomiast za-
le¿noœæ korzystn¹ odnotowano dla dziewcz¹t pe³nosprawnych, których matki
i ojcowie przejawiaj¹ postawê autonomii.

9. Korzystne zale¿noœci miêdzy asertywnoœci¹ a postawami rodziców zarejestrowa-
no dla ch³opców niepe³nosprawnych umys³owo, których poziom zachowañ
asertywnych podnosz¹: autonomia ojców oraz wiêkszoœæ postaw matek: akcep-
tacja, autonomia, nadmierne wymagania i nadmierna ochrona.

10. Na poziom asertywnoœci ch³opców pe³nosprawnych pozytywny wp³yw wywie-
ra postawa autonomii przejawiana przez ojców.

„Praktykowaæ asertywnoœæ logicznie i konsekwentnie to broniæ swojego prawa do
istnienia“ – twierdzi N. Branden (1998, s. 135). Tote¿ kszta³towanie reakcji asertyw-
nych jest wa¿nym elementem programów profilaktycznych i terapeutycznych dla
dzieci i m³odzie¿y. Wspó³czeœnie coraz czêœciej sygnalizuje siê potrzebê prowadze-
nia treningu asertywnoœci jako jednego ze sposobów ponownej socjalizacji cz³owie-
ka (Lewicka 2002). Rozwijanie asertywnoœci wspomaga przygotowanie cz³owieka
do ¿ycia.

Nauczyciele powinni przeprowadzaæ spotkania z rodzicami, przedstawiaæ pozy-
tywy zachowañ asertywnych i zachêciæ do stosowania siê wed³ug ich regu³. Z pew-
noœci¹, na zasadzie naœladownictwa wzory te, choæ w czêœci, mog³yby zostaæ przy-
jête przez synów i córki.

Wychowawcy powinni organizowaæ sytuacje, w których wychowankowie mogli-
by poznaæ zasady oraz nabyæ podstawowe umiejêtnoœci z zakresu asertywnoœci. Jed-
nak istotnie jest, aby wychowanek rozumia³ cel i sens tych zabiegów. Aby wycho-
wankowie wyroœli na pewnych siebie, asertywnych ludzi doros³ych, nale¿y zapew-
niæ im:

wzorzec zachowania asertywnego,
mi³oœæ i wsparcie (w celu budowania u nich poczucia w³asnej wartoœci),
uwa¿n¹ krytykê (umo¿liwienie im realistycznego widzenia samych siebie),
poczucie wartoœci (pomaga w ocenie praw w³asnych i cudzych),
podstawowe poczucie bezpieczeñstwa (umo¿liwia pope³nianie b³êdów) (Linden-
field 1995).
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Summary

The issues addressed in the article center around the question of assertive be-
haviors of young people and their connection with parental attitudes in the per-
ception of young people. The Parental Attitude Scale elaborated by Mieczyslaw
Plopa and the Assertive Behavior Scale „I and others“ elaborated by Piotr Maje-
wicz were used for the needs of the personal research. The results obtained by
two communities of vocational school students, i.e. mildly mentally disabled yo-
uth and non-disabled youth, were examined and compared.
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STAN ZASPOKOJENIA POTRZEB ROZWOJOWYCH DZIECKA
NIEPE£NOSPRAWNEGO JAKO WYZNACZNIK JEGO
ODPORNOŒCI PSYCHICZNEJ 

Osobowość jednostki kształtuje się w toku jej całego życia. Spełnia ona
funkcję kierowania całym postępowaniem człowieka, sama natomiast
tworzy system względnie trwałych nastawień, oczekiwań i przekonań.
Dla utrzymania wewnętrznej równowagi osobowości konieczne jest za-
spokajanie specyficznych potrzeb człowieka, ukształtowanych w trakcie
rozwoju. Stan zaspokojenia potrzeb jest też ważnym wyznacznikiem od-
porności psychicznej na sytuacje trudne, które są czymś naturalnym
w życiu każdego człowieka. Od wczesnego dzieciństwa ludzie przeży-
wają stany zagrożenia, deprywacji, utrudnień i konfliktów. Sytuacje trud-
ne wymagają zwiększonej mobilizacji psychicznej i fizjologicznej, wywo-
łują więc podniecenie emocjonalne. Odporność emocjonalna to niska
podatność na wchodzenie w stan emocjonalnego podniecenia, nato-
miast odporność psychiczna na sytuacje trudne polega na umiejętności
znoszenia powstałych negatywnych emocji bez zakłóceń w zachowa-
niu. Poziom odporności psychicznej można więc określić wielkością
emocji, przy których człowiek potrafi funkcjonować bez zakłóceń w za-
chowaniu, czyli przechodzenia do reakcji nieadekwatnych z punktu wi-
dzenia celu swojego działania (Tyszkowa 1972, s. 33). 

Nie jesteœmy w stanie usun¹æ wszelkich trudnoœci i sytuacji wzbudzaj¹-
cych napiêcie z ¿ycia dziecka – po zlikwidowaniu jednych pojawia-

j¹ siê kolejne, dot¹d nieprzewidziane. Celem wiêc oddzia³ywania pedagogiczne-
go powinno byæ kszta³towanie w dziecku odpowiedniej odpornoœci i si³y psy-
chicznej dla przeciwstawienia siê zewnêtrznym przeszkodom i znoszenia w³a-
snego napiêcia psychicznego. W wypadku dziecka z dysfunkcj¹, odpornoœæ psy-
chiczna jest cech¹ szczególnie po¿¹dan¹. Dzieje siê tak g³ównie z uwagi na to,
¿e sam fakt niepe³nosprawnoœci czêstokroæ jest istotn¹ przyczyn¹ powstawania
sytuacji trudnych i napiêæ psychicznych, wywo³anych nie tylko obiektywn¹ sy-
tuacj¹ fizycznego uszkodzenia, ale równie¿ reakcjami otoczenia na niepe³no-
sprawnoœæ dziecka.

Z pedagogicznego punktu widzenia problem kszta³towania odpornoœci psy-
chicznej dzieci z dysfunkcjami jest wiêc niezmiernie wa¿ny, jednak wci¹¿ nie do
koñca opracowany. Istniej¹ jedynie nieliczne prace i badania w tym zakresie.
Znane s¹ jednak ogólne wyznaczniki odpornoœci psychicznej – jednym z nich
jest stan zaspokojenia potrzeb rozwojowych (Tyszkowa 1972).
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Potrzeby rozwojowe dziecka

Istnieje wiele definicji i klasyfikacji potrzeb. Inaczej definiuje i dzieli potrzeby
pedagogika, inaczej socjologia, jeszcze inaczej medycyna i psychologia. K. Za-
górski (1966, s. 58) okreœla potrzebê, jako „stan organizmu, wywo³uj¹cy poten-
cjaln¹ aktywnoœæ ukierunkowan¹ w stronê pewnych wartoœci, których osi¹gniê-
cie prowadziæ ma do zapewnienia organizmowi stanu po¿¹danego, zarówno
pod wzglêdem biologicznym, jak i psychologicznym.” J. Reykowski (1970, s. 41)
uwa¿a, ¿e jest to „obiektywna zale¿noœæ miêdzy istot¹ ¿yw¹ a otoczeniem”. K.
Obuchowski (1972, s. 95) twierdzi, ¿e potrzeba to „w³aœciwoœæ osobnika X pole-
gaj¹ca na tym, ¿e osobnik X bez przedmiotu Y nie mo¿e normalnie funkcjono-
waæ, tj. uzyskaæ optymalnej sprawnoœci w zachowaniu siebie i gatunku oraz
w zapewnieniu w³asnego rozwoju”.

Wspó³czeœnie istnieje kilkanaœcie koncepcji potrzeb psychicznych, a ich auto-
rzy prezentuj¹ ró¿ne pogl¹dy co do istoty i funkcjonowania potrzeb. Ogólnie
jednak przyjmuj¹c, potrzeba jest czynnikiem uruchamiaj¹cym ludzkie zachowa-
nie w celu zlikwidowania stanu nierównowagi, jaki wyst¹pi³ wskutek braku
czegoœ oraz w celu usuniêcia powsta³ego napiêcia psychicznego. W znaczeniu
najbardziej spopularyzowanym, zarówno w samej psychologii, jak i poza ni¹,
tak¿e w publicystyce i w mowie potocznej, pojêcie potrzeby funkcjonuje jako
dowolny element zbioru pragnieñ, d¹¿eñ, popêdów cz³owieka i okreœlone jest
treœci¹ owych pragnieñ. Liczba potrzeb cz³owieka jest nieograniczona, poniewa¿
nieograniczona jest liczba ró¿norodnych zale¿noœci, jakie mog¹ zachodziæ za-
równo miêdzy nim a jego otoczeniem, jak i wzajemnych zale¿noœci miêdzy pro-
cesami zachodz¹cymi w nim samym.

Ludzie maj¹ ró¿norodne potrzeby, bêd¹ce wynikiem wymagañ organizmu
i koniecznych warunków rozwoju. Generalnie ujmuj¹c, podzia³ potrzeb na bio-
logiczne i psychiczne wydaje siê nieco sztuczny ze wzglêdu na fakt, i¿ cz³owiek
jest istot¹ biopsychiczn¹ – potrzeby biologiczne maj¹ swoje odpowiedniki psy-
chiczne, zaœ niezaspokojenie potrzeb psychicznych rzutuje w ogromnym stopniu
na fizyczne funkcjonowanie organizmu. Ta ostatnia w³aœciwoœæ w szczególny
sposób ujawnia siê w wieku dzieciêcym, zw³aszcza w jego wczesnym okresie.

Deprywacja potrzeb biologicznych (brak po¿ywienia lub jego koniecznych
sk³adników, brak snu), zw³aszcza d³ugotrwa³a, szczególnie silnie narusza stan
równowagi organizmu i grozi jego ca³kowitym unicestwieniem. Powoduje rów-
nie¿ istotne zmiany w funkcjonowaniu psychicznym cz³owieka (natrêtne myœli,
dekoncentracja, apatia). W normalnych warunkach ¿ycia cz³owiek ma jednak
zabezpieczone mo¿liwoœci zaspokajania potrzeb biologicznych, choæby w mini-
malnym zakresie. Chwilowa deprywacja tych potrzeb nie wywo³uje wiêc, szcze-
gólnie u starszych dzieci i doros³ych, ostrych reakcji frustracyjnych, istnieje bo-
wiem poczucie zabezpieczenia zaspokojenia tych potrzeb, co umo¿liwia jego
odroczenie. W trakcie rozwoju cz³owiek uczy siê równie¿ opanowania w³asnych
impulsów i ograniczenia d¹¿eñ, gdy nie mo¿na ich zaspokoiæ z wa¿nych powo-
dów. Wzrost odpornoœci na niezaspokojenie potrzeb jest wiêc normalnym pro-
cesem rozwojowym (Tyszkowa 1972).
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O wiele bardziej skomplikowany jest problem zaspokajania potrzeb psychicz-
nych dziecka. W trakcie rozwoju, w poszczególnych jego okresach pojawiaj¹ siê
specyficzne potrzeby, a ich zaspokojenie jest warunkiem koniecznym dla spraw-
nego funkcjonowania organizmu i psychiki dziecka.

Istniej¹ pewne potrzeby psychiczne, wystêpuj¹ce u ka¿dego cz³owieka, spe³-
niaj¹ce podstawow¹ rolê w jego funkcjonowaniu. S¹ to: potrzeba poznawcza,
przynale¿noœci, kontaktów psychicznych i uznania. N. Han-Ilgiewicz (1959)
twierdzi, ¿e w wieku dzieciêcym wystêpuj¹ specyficzne potrzeby, wi¹¿¹ce siê
z w³aœciwoœciami tego okresu ¿ycia oraz z zadaniami, jakie ten okres spe³nia
w rozwoju. Wyró¿nia ona nastêpuj¹ce grupy potrzeb psychicznych dziecka
(tam¿e, s. 17):

potrzeba w³aœciwego klimatu psychicznego – bezpieczeñstwa, ¿yczliwoœci
i oparcia,
potrzeba kontaktu z innymi ludŸmi,
potrzeba aktywnoœci,
potrzeba odczuwania w³asnego wzrastania i postêpów w rozwoju,
potrzeba celu, idea³u,
potrzeba wyodrêbniania siê i indywidualizacji (indywidualnego traktowania
ze strony innych ludzi).
Potrzeby te wystêpuj¹ u wszystkich dzieci, choæ ujawniaj¹ siê w ró¿nym stop-

niu. S¹ to specyficzne odmiany ogólnych potrzeb psychicznych cz³owieka. Ich
odmiennoœæ zwi¹zana jest ze specyfik¹ sytuacji dziecka jako istoty rozwijaj¹cej
siê i zale¿nej od innych.

W bardzo wczesnym dzieciñstwie najistotniejsz¹ potrzeb¹ dziecka jest potrzeba
bezpieczeñstwa, wyra¿aj¹ca siê d¹¿eniem do trwa³ej i pozytywnej wiêzi z jedn¹ do-
ros³¹ osob¹. Osob¹ t¹ nie musi byæ matka dziecka. Zaspokojenie tej potrzeby jest wa-
runkiem koniecznym do zaistnienia poznawczej aktywnoœci eksploracyjnej, bêd¹cej
podstaw¹ rozwoju intelektualnego dziecka. Samorzutne oddalanie siê dziecka i eks-
ploracja nieznanego œwiata jest mo¿liwa dla dziecka jedynie wtedy, gdy bêdzie pew-
ne istnienia ostoi bezpieczeñstwa, trwa³ej, nienaruszalnej wiêzi z doros³¹ osob¹.

Bliska wiêŸ emocjonalna daje dziecku poczucie w³asnej wartoœci, jest równie¿
niezast¹pionym modelem wszystkich kolejnych wiêzi uczuciowych, jakie
w przysz³oœci nawi¹¿e.

Dziecko pozbawione tej wiêzi jest ma³o aktywne, bierne, co ogranicza jego
mo¿liwoœci rozwoju zarówno motorycznego, jak i umys³owego, w tym równie¿
mowy. D³ugotrwa³a deprywacja potrzeby takiej wiêzi mo¿e doprowadziæ do
powa¿nych opóŸnieñ w rozwoju psychomotorycznym i doprowadziæ do izola-
cji psychicznej i spo³ecznej.

Dziecko w wieku przedszkolnym uczestniczy ju¿ w ¿yciu nie tylko otoczenia
w³asnej rodziny, ale równie¿ rówieœników. Nadal jednak podstawow¹ jego po-
trzeb¹ pozostaje potrzeba bezpieczeñstwa i pozytywnej wiêzi spo³eczno-emo-
cjonalnej. Stopniowo w jego ¿yciu pojawiaj¹ siê tak¿e kolejne potrzeby, istotne
z punktu widzenia tego okresu rozwojowego. S¹ to: potrzeba kontaktów
z rówieœnikami i samodzielnoœci, nasilaj¹ca siê w wieku szkolnym i przeradza-
j¹ca siê w potrzebê niezale¿noœci i autonomii psychicznej. Niezwykle silnie
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w tym okresie daje równie¿ znaæ o sobie potrzeba spontanicznej aktywnoœci
oraz potrzeba odczuwania w³asnego rozwoju.

Dziecko izolowane, pozbawione mo¿liwoœci kontaktów spo³ecznych i podda-
ne ograniczeniom aktywnoœci podlega przed³u¿eniu wczesnodzieciêcych form
zale¿noœci, skutkuj¹cych w póŸniejszym okresie nieumiejêtnoœci¹ radzenia sobie
ze stresem, a zw³aszcza nieumiejêtnoœci¹ podejmowania decyzji i kszta³towania
postaw w sytuacjach zadaniowych, co kreuje je na osobê psychicznie niedojrza-
³¹. Ta niedojrza³oœæ objawia siê: niezaradnoœci¹, zmniejszon¹ wytrwa³oœci¹, uni-
kaniem podejmowania decyzji, niesta³oœci¹ w podejmowanych zadaniach, bez-
silnoœci¹, zmniejszon¹ odpowiedzialnoœci¹ za siebie i innych. OpóŸnieniu ulega
równie¿ kszta³towanie siê jego dojrza³oœci spo³eczno-emocjonalnej, stanowi¹cej
jeden z warunków w³aœciwej odpornoœci psychicznej. Wa¿ne jest, by dziecko
mia³o okazjê zetkn¹æ siê z ró¿norodnoœci¹ i bogactwem celów ludzkiego dzia³a-
nia. Dziecko aktywne, zawsze zajête, pe³ne inicjatywy i energii, umiej¹ce dzia-
³aæ w ró¿nych dziedzinach nie sprawia k³opotów swemu otoczeniu ani sobie.
Nie tylko nigdy siê nie nudzi, ale te¿ nie szuka ujœcia swej energii w aktywno-
œci o charakterze negatywnym, aspo³ecznym.

•ród³em silnej frustracji jest te¿ dla dziecka deprywacja potrzeby odczuwania
w³asnego rozwoju. Dziecko œwiadome jest faktu, ¿e jest istot¹ rozwijaj¹c¹ siê,
nabywaj¹c¹ nowych umiejêtnoœci i wiadomoœci – zauwa¿anie wiêc braków po-
stêpu lub przekreœlenie przez inn¹ osobê mo¿liwoœci dalszego rozwoju jest
przez dziecko boleœnie odczuwane. Doœwiadczenia takie mog¹ pozostawiæ
trwa³¹ rysê na osobowoœci cz³owieka.

W wieku szkolnym dziecko staje siê bardzo wra¿liwe na zagro¿enie w³asnej
osobowoœci, zw³aszcza w aspekcie obrazu samego siebie i samooceny. Pojawia
siê bowiem tendencja do mierzenia siê z trudnoœciami, jako forma sprawdzania
w³asnych mo¿liwoœci. Wszelkie pora¿ki nabieraj¹ wielkiego znaczenia dla kszta³-
towania siê tych aspektów osobowoœci, stanowi¹c zagro¿enie potrzeby samoak-
ceptacji i wysokiej stabilnej samooceny. Dziecko zdaje sobie równie¿ sprawê
z faktu, i¿ jego dzia³ania s¹ oceniane przez otoczenie. W zwi¹zku z tym wzrasta
równie¿ wra¿liwoœæ na spo³eczn¹ ekspozycjê i krytykê ze strony innych osób.

Wzrastaj¹ca z wiekiem z³o¿onoœæ psychiki staje siê przyczyn¹ pojawiania siê
kolejnych zespo³ów potrzeb, które poszerzaj¹ zakres mo¿liwych przyczyn fru-
stracji. O ile wiêc wraz z wiekiem zwiêksza siê odpornoœæ dzieci na deprywacjê
potrzeb biologicznych, o tyle mo¿na przyj¹æ, ¿e spada odpornoœæ na brak zaspo-
kojenia potrzeb psychicznych. Dopiero w okresie wczesnej dojrza³oœci, gdy po-
g³êbia siê znajomoœæ samego siebie i aktywnoœæ samowychowawcza, strefy
zwiêkszonej podatnoœci na frustracjê ulegaj¹ ograniczeniu (Tyszkowa 1972).

Potrzeby rozwojowe dziecka z dysfunkcj¹ i trudnoœci ich zaspokajania

A. Hulek (1980) stworzy³ teoriê „wspólnych i swoistych cech osobowoœci”
osób pe³nosprawnych i niepe³nosprawnych. Uwa¿a³, ¿e oba rodzaje osób maj¹
wiêcej cech wspólnych ni¿ swoistych. Upoœledzenie stanowi wed³ug niego tyl-
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ko jeden z wielu czynników, maj¹cych wp³yw na kszta³towanie siê osobowoœci
dziecka. Dysfunkcja stwarza dziecku sytuacje trudne, ale skutki tych sytuacji dla
rozwoju dziecka s¹ wysoce zró¿nicowane i bardziej zale¿¹ od jego dyspozycji
osobowoœciowych (inteligencja, temperament, cechy charakteru itp.) oraz od
wielu czynników, tkwi¹cych w jego procesie wychowania i rehabilitacji – bar-
dziej ni¿ od rodzaju niepe³nosprawnoœci. Generalnie ujmuj¹c, dziecko z dys-
funkcj¹ przejawia w swoim rozwoju te same potrzeby, co dzieci sprawne. Zna-
cz¹co utrudnione jedynie mo¿e byæ zaspokajanie tych potrzeb, zarówno z uwa-
gi na ograniczenia, zwi¹zane z fizyczn¹ dysfunkcj¹, jak te¿ reakcje otoczenia
spo³ecznego, a tak¿e na fakt, ¿e stan niepe³nosprawnoœci mo¿e w pewnych wa-
runkach powodowaæ wzrost natê¿enia niektórych potrzeb psychicznych.

Niepe³nosprawne dziecko ma wiele powodów, aby odczuwaæ deprywacjê po-
trzeby bezpieczeñstwa. Sytuacje zwi¹zane ze stanem niepe³nosprawnoœci (ból,
czasem konieczna roz³¹ka z rodzicami, spowodowana hospitalizacj¹, niepew-
noœæ w³asnej przysz³oœci) wielokrotnie wyzwalaj¹ u dziecka poczucie zagro¿e-
nia i lêk, bêd¹cy Ÿród³em równie¿ innych negatywnych emocji, jak gniew, z³oœæ,
przygnêbienie, bezsilnoœæ, bezradnoœæ. Istnieje bowiem realne, zwiêkszone
prawdopodobieñstwo naruszenia jakiejœ wartoœci ocenianej przez dziecko jako
najwa¿niejszej – np. pe³nosprawnoœci psychomotorycznej, bliskoœci z matk¹.
Lêk powoduje równie¿ uruchamianie rozmaitych mechanizmów obronnych.
Dziecko bêd¹ce w stanie lêku nierealnie ocenia swoj¹ sytuacjê, wyolbrzymia za-
gro¿enia, jest ma³o podatne na perswazjê. Napiêcie emocjonalne utrudnia wy-
bór racjonalnego zachowania – najczêœciej reaguje ono obron¹, ucieczk¹ lub
agresj¹. Dzieci dotkniête defektem konstruuj¹ negatywny, pe³en niebezpie-
czeñstw obraz œwiata zewnêtrznego, przeszkadzaj¹cy lub uniemo¿liwiaj¹cy re-
alizacjê celów. Lêk o du¿ym nasileniu traci swój ostrzegawczy charakter, staje
siê dla dziecka czynnikiem dezorganizuj¹cym dzia³anie i dezintegruj¹cym
strukturê osobowoœci.

Utrudnione bywa równie¿ zaspokojenie potrzeby wiêzi emocjonalnej z jedn¹
osob¹. Dzieci z dysfunkcjami s¹ zwykle kochane przez rodziców i mi³oœæ ta czê-
sto ma charakter kompensacyjny, jest niejako zadoœæuczynieniem dla dziecka za
doœwiadczan¹, a niezas³u¿on¹ krzywdê, jak¹ wyrz¹dza im fakt istnienia dys-
funkcji. Mimo to w ¿yciu niepe³nosprawnego dziecka nierzadko zdarzaj¹ siê sy-
tuacje, uniemo¿liwiaj¹ce zaspokojenie tej potrzeby – czêste zrywanie kontaktu,
spowodowane np. koniecznoœci¹ hospitalizacji. Nierzadko równie¿ atmosfera
i klimat psychiczny, panuj¹cy w rodzinie dziecka z dysfunkcj¹, nie sprzyja jego
w³aœciwemu rozwojowi. Bywa, ¿e jest to atmosfera pe³na napiêcia, przygnêbie-
nia stanem dziecka, pe³na narzekañ i ¿alu, spowodowanego ciê¿kim doœwiad-
czeniem przez los.

Szczególnie trudnym momentem jest uzyskanie przez matkê informacji o nie-
pe³nosprawnoœci dziecka. Informacja jest zaskakuj¹ca, straszna i w tym sensie
stanowi uraz, traumê psychiczn¹. Stan urazu psychicznego to szok, który dzia³a
jak zastrzyk znieczulaj¹cy. Powstaje on prawdopodobnie poprzez zahamowanie
na ka¿dym polu aktywnoœci psychicznej, po³¹czone ze stanem pasywnoœci, po-
zbawionym wszelkiego oporu. W tym sparali¿owaniu zawiera siê równie¿ zaha-
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mowanie myœlenia. Stan traumy matki ma konsekwencje dla niej samej i dla jej
kontaktów z innymi osobami. W relacji interpersonalnej z dzieckiem trauma mat-
ki wyra¿a siê tym, ¿e matka jest psychicznie niedostêpna dla dziecka.

Nie³atw¹ sytuacjê dla dziecka stwarza równie¿ koniecznoœæ przejœcia wszyst-
kich etapów przystosowania siê rodziców do niepe³nosprawnoœci dziecka – od
zaprzeczania, poszukiwania winnych, poprzez depresjê i apatiê, z³oœæ, skiero-
wan¹ czasem do samego dziecka za to, ¿e takie siê urodzi³o, czasem do siebie
za to, ¿e „takie urodzi³am”, a¿ do poszukiwania kompromisu miêdzy pogrzeba-
nymi marzeniami a rzeczywistoœci¹ i pozytywnej akomodacji. W czasie trwania
kolejnych etapów przystosowania matka, skoncentrowana na prze¿ywaniu w³a-
snego bólu i zawodu, nierzadko oddala siê psychicznie od dziecka, uniemo¿li-
wiaj¹c mu doœwiadczanie pozytywnej wiêzi. Im bardziej stan ten siê przed³u¿a,
tym bardziej prawdopodobne staje siê nast¹pienie trwa³ych zmian w psychice
dziecka, takich jak pogorszenie samopoczucia, chwiejnoœæ emocjonalna, brak
wiary w siebie, obni¿enie sprawnoœci psychicznej, naruszenie obrazu samego
siebie, niestabilnoœæ samooceny i nieprawid³owe kszta³towanie w³asnego „ja”.
Prawdopodobne staje siê równie¿ wyst¹pienie powa¿nych zaburzeñ rozwoju
psychomotorycznego, spo³ecznego i umys³owego.

Istotne trudnoœci dotycz¹ równie¿ dziecka z dysfunkcjami w zakresie zaspo-
kajania potrzeby spontanicznej aktywnoœci. Wiêkszoœæ rodzajów niepe³no-
sprawnoœci stanowi zagro¿enie dla rozwoju fizycznego i ruchowego dziecka,
przyczyniaj¹c siê do powstawania zaburzeñ wzrostu i wagi, patologicznych
zmian w strukturze i funkcji ró¿nych organów, zniekszta³cenia narz¹du ruchu
i powstania wad postawy, uszkodzenia centralnego uk³adu nerwowego, zmniej-
szonej zdolnoœci wysi³kowej dziecka i zmniejszonej odpornoœci somatycznej na
czynniki patogenne.

Ka¿dy rodzaj niepe³nosprawnoœci mo¿e opóŸniaæ tak¿e rozwój ruchowy dzie-
ci. Spowodowane jest to koniecznoœci¹ ograniczenia aktywnoœci ruchowej, obni-
¿on¹ zdolnoœci¹ do wysi³ku, szybkim mêczeniem siê, obaw¹ przed urazami lub
pogorszeniem siê stanu zdrowia. Najbardziej zubo¿ony jest rozwój dzieci, które
skazane s¹ na d³ugotrwa³e le¿enie w ³ó¿ku, unieruchomienie – zajêcia rehabili-
tacyjne zwykle dostosowane s¹ do ich mo¿liwoœci ruchowych i nie zawsze daj¹
mo¿liwoœæ osi¹gniêcia pe³nej sprawnoœci ruchowej, w³aœciwej dla ich wieku.
S³u¿¹ jedynie uczynnieniu niesprawnego organu czy zaburzonej funkcji i popra-
wie ogólnej sprawnoœci ruchowej.

Rehabilitacja czasem wymaga unieruchomienia dziecka, co bywa dla niego
niezwykle uci¹¿liwe ze wzglêdu na wysok¹ potrzebê aktywnoœci ruchowej
u dzieci. Powoduje tak¿e brak mo¿liwoœci zdobywania doœwiadczeñ poznaw-
czych drog¹ zmys³owego kontaktu z otoczeniem i dzia³ania na przedmiotach.
Izolacja od œrodowiska spo³ecznego i przyrodniczego opóŸnia proces socjaliza-
cji i hamuje rozwój umys³owy.

J. Piaget (1967) twierdzi, ¿e dla konstruowania wiedzy najwiêksze znaczenie
maj¹ umys³owe i fizyczne dzia³ania dziecka na przedmiotach oraz interakcje
z ludŸmi. Przed rozwiniêciem siê operacji formalnych (czyli ok. 11–15. roku ¿y-
cia), dok³adna wiedza mo¿e byæ konstruowana tylko na podstawie doœwiadczeñ
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z istotnymi obiektami, nie mo¿e zaœ byæ przyswajana z reprezentacji obiektów
lub zdarzeñ. Rozwój postêpuje w miarê jak dziecko eksploruje œrodowisko, tak
wiêc aktywne uczestnictwo dziecka pozostaje koniecznym warunkiem rozwoju
jego inteligencji. Pogl¹dy J. Piageta pozwalaj¹ spostrzec istotê trudnoœci dzieci
z dysfunkcj¹ w poznawaniu otaczaj¹cego ich œwiata. Pozbawione mo¿liwoœci
bezpoœredniej eksploracji œrodowiska prze¿ywaj¹ wyj¹tkowe trudnoœci w naby-
waniu wiedzy, zarówno fizycznej, jak i spo³ecznej. Dlatego spotyka siê u tych
osób mniejszy zakres zainteresowañ, wiedzy, spostrze¿eñ, mniejsze bogactwo
jêzykowe i zwi¹zane z nim pozajêzykowe treœci poznawcze (Arusztowicz, B¹-
kowski 1989, s. 97).

Najbardziej nasilone zjawisko deprywacji potrzeby aktywnoœci wystêpuje
w wypadku dziecka izolowanego od otoczenia, niezale¿nie od przyczyn tej izo-
lacji. Dziecko takie zostaje pozbawione mo¿liwoœci kontaktów interpersonal-
nych (deprywacja spo³eczna), mo¿liwoœci uczestniczenia w czynnoœciach zaba-
wowych, samoobs³ugowych, porz¹dkowych itp. (deprywacja czynnoœciowa),
doœwiadcza równie¿ zubo¿enia bodŸców wzrokowych i s³uchowych (deprywa-
cja sensoryczna). Dziecko izolowane zostaje wiêc praktycznie pozbawione szans
i mo¿liwoœci normalnego rozwoju.

Istnieje równie¿ bardzo wysokie prawdopodobieñstwo, ¿e dziecko z dysfunk-
cj¹ dozna w swoim rozwoju deprywacji potrzeby kontaktu z rówieœnikami. Po-
za przed³u¿onym okresem zale¿noœci uczuciowej od najbli¿szych opiekunów,
podstaw¹ owych utrudnieñ staje siê zbyt ma³a liczba kontaktów spo³ecznych,
zarówno z osobami doros³ymi, jak i z rówieœnikami. Mniejsza mo¿liwoœæ przy-
swajania wzorów wymiany uczuæ poprzez obserwacjê i uczestnictwo w spo³ecz-
nych interakcjach, skutkuje najczêœciej obaw¹ w³asnej niekompetencji i rzeczy-
wistym brakiem umiejêtnoœci w tym zakresie.

Pierwsz¹ i podstawow¹ grup¹ spo³eczn¹ dla dziecka jest zawsze rodzina.
W jej obrêbie dokonuje siê kszta³towanie cech osobowoœciowych, decyduj¹cych
o póŸniejszych predyspozycjach do pe³nienia w³asnych ról ¿yciowych. Mi³oœæ
i akceptacja rodziców nie s¹ co prawda jedynym, ale z ca³¹ pewnoœci¹ najwa¿-
niejszym czynnikiem, determinuj¹cym stosunek dziecka do otaczaj¹cego je
œwiata, umiejêtnoœæ nawi¹zywania kontaktów spo³ecznych i kszta³towanie siê
postaw, wa¿nych dla póŸniejszego podejmowania i pe³nienia ról spo³ecznych.

Ukszta³towany w obrêbie rodzinnego uk³adu odniesienia obraz samego siebie
w znacznym stopniu determinuje póŸniejsze kontakty dziecka z grupami rówie-
œniczymi. Fizyczna s³aboœæ, brak pewnoœci siebie i towarzysz¹ca mu biernoœæ, za-
burzenia w rozwoju spo³eczno-emocjonalnym staj¹ siê przyczyn¹ trudnoœci
w nawi¹zywaniu kontaktów z rówieœnikami. Przeszkod¹ w wytworzeniu siê
prawid³owych relacji rówieœniczych jest równie¿ czêsto spotykany segregacyjny
system kszta³cenia, którego skutkiem staje siê brak treningu w nawi¹zywaniu
i utrzymywaniu kontaktów spo³ecznych. W po³¹czeniu z negatywnymi postawa-
mi ze strony zdrowych rówieœników, wbrew pozorom czêsto dotykaj¹cymi dzie-
ci z dysfunkcjami, czynniki te powoduj¹ najczêœciej wyst¹pienie znacznych trud-
noœci w prawid³owym funkcjonowaniu w grupie rówieœniczej. Dziecko z jednej
strony odczuwa silne pragnienie kontaktów, zaœ z drugiej – odczuwa lêk przed
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rówieœnikami, co staje siê przyczyn¹ wewnêtrznego konfliktu. W efekcie dziecko
zamyka siê w sobie, formuje siê negatywny obraz w³asnej osoby, przekonanie
o braku atrakcyjnoœci, czego skutkiem jest powstanie trwa³ego uczucia odrzuce-
nia, nieprawid³owego rozwoju osobowoœci, poczucia krzywdy i nieufnoœci wo-
bec ludzi (Baley 1960, s. 273–274). W konsekwencji w okresie dojrzewania docho-
dzi do niezaspokojenia tak wa¿nej dla nastolatka potrzeby afiliacji, w rozumie-
niu d¹¿enia do ³¹czenia siê, przynale¿noœci do okreœlonej grupy spo³ecznej, nie-
mo¿liwej do zaspokojenia przez rodzinê. W miarê dojrzewania i up³ywu czasu,
powtarzaj¹ce siê niepowodzenia w zakresie zwi¹zków z ró¿nymi grupami spo-
³ecznymi powoduj¹ zanik d¹¿enia do wype³niania tych zadañ, choæ potrzeba
tych zwi¹zków pozostawaæ mo¿e wci¹¿ na wysokim poziomie.

Zaburzeniu zwykle ulega równie¿ zaspokojenie potrzeby samodzielnoœci
i niezale¿noœci psychicznej. Dysfunkcja ju¿ od wczesnego dzieciñstwa niekorzy-
stnie wp³ywa na kszta³towanie siê sprawnoœci lokomocyjnych i manualnych,
powoduje ograniczenia i opóŸnienia w zdobywaniu samodzielnoœci w zakresie
najprostszych nawet czynnoœci ¿yciowych. Dziecko z dysfunkcj¹ cechuje wiêc
d³u¿szy okres zale¿noœci od rodziców i najbli¿szego otoczenia, uzale¿nienie od
ich pomocy, nabycie zaœ kolejnych sprawnoœci wymaga o wiele wiêcej wysi³ku
ni¿ w wypadku dziecka zdrowego. Równie¿ brak mo¿liwoœci uczestnictwa
w charakterystycznych dla wieku dzieciêcego zabawach uniemo¿liwia doskona-
lenie swoich umiejêtnoœci i sprawnoœci.

Badania empiryczne, referowane przez B. Arusztowicz i W. B¹kowskiego
(1989, s. 95) dowodz¹, ¿e dziecko z niepe³nosprawnoœci¹ d³u¿ej pozostaje w sta-
nie uczuciowej zale¿noœci od opiekuj¹cych siê nim osób. Mi³oœæ rodzicielska ma
dla niego bowiem charakter kompensacyjny, bêd¹cy zadoœæuczynieniem za po-
krzywdzenie go przez los. D¹¿enie do utrzymania tej zale¿noœci najczêœciej spo-
wodowane jest odczuwaniem zagro¿enia bezpieczeñstwa i w³asnej egzystencji.

Szczególnie dotkliwie dziecko z dysfunkcj¹ odczuwa deprywacjê potrzeby
odczuwania w³asnego rozwoju. Ni¿sza sprawnoœæ w wielu dziedzinach ¿ycia,
jak te¿ mierne wyniki rehabilitacji stanowi¹ czêsto treœæ najwa¿niejszych prze-
¿yæ dziecka, staj¹c siê przyczyn¹ silnej frustracji. Brak postêpów w rozwoju
uszkodzonej sfery, rzutuj¹cy na pozosta³e aspekty ¿ycia, stwarza poczucie za-
gro¿enia potrzeby wysokiej samooceny, której podstaw¹ formowania s¹ rezulta-
ty w³asnego dzia³ania i ustosunkowania innych ludzi. Konsekwencj¹ spostrze-
gania siebie w aspekcie braków i wad staje siê zani¿ona samoocena, poczucie
ni¿szoœci i mniejszej wartoœci.

Zaspokojenie potrzeb rozwojowych a kszta³towanie odpornoœci
psychicznej

Mo¿na z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ, ¿e fakt niepe³nosprawnoœci w znacznym
stopniu determinuje powstawanie utrudnieñ w zaspokajaniu potrzeb rozwojo-
wych dziecka. Tymczasem stan zaspokojenia danej potrzeby umo¿liwia w dal-
szej kolejnoœci znoszenie sytuacji, w których ta potrzeba ulega deprywacji. Cza-
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sem jednak nie jest ³atwo zapewniæ niepe³nosprawnemu dziecku zaspokojenia
wszystkich podstawowych potrzeb w takim stopniu, w jakim wymaga³by jego
prawid³owy rozwój psychiczny. Przyczyny tego stanu rzeczy mog¹ byæ ca³ko-
wicie obiektywne. Dla przyk³adu, dziecko z dysfunkcj¹ narz¹du ruchu czy prze-
wlekle chore nie bêdzie w stanie zaspokoiæ w³asnej potrzeby aktywnoœci rucho-
wej ze wzglêdu na fizyczn¹ s³aboœæ, szybk¹ mêczliwoœæ, przeciwwskazania le-
karskie czy utrudnienia architektoniczne lub niemo¿noœæ wykonania okreœlo-
nych kategorii ruchów. Dziecko nies³ysz¹ce czy niewidome pozostanie nadal
pozbawione jednego z najistotniejszych kana³ów informacyjnych, co obni¿a je-
go zdolnoœæ zaspokojenia potrzeby aktywnoœci poznawczej. Dzieci z konieczno-
œci czêsto hospitalizowane, niezale¿nie od rzeczywistych uczuæ rodziców wielo-
krotnie boleœnie prze¿ywaæ bêd¹ poczucie zagro¿enia, lêk, deprywacjê potrzeby
bezpieczeñstwa i sta³ej wiêzi. Te obiektywne przyczyny nie dadz¹ siê wyelimi-
nowaæ z ¿ycia dziecka, a ich obecnoœæ i konsekwencje potrafi¹ w dramatyczny
sposób obni¿yæ odpornoœæ psychiczn¹ dziecka. £atwiej wówczas o uczucie
przygnêbienia, negatywne emocje, stany depresyjne, zaburzenia zachowania,
jak te¿ objawy wegetatywne. Zachowanie dziecka o obni¿onej odpornoœci psy-
chicznej ulega dezorganizacji, a negatywne stany emocjonalne niwecz¹ wysi³ki
opiekunów, lekarzy i pedagogów w kierunku rehabilitacji fizycznej, psychicznej
i spo³ecznej.

Prawd¹ jednak jest, ¿e nie wszystkie przyczyny niezaspokajania potrzeb
dziecka z dysfunkcj¹ wynikaj¹ z obiektywnych koniecznoœci. Czêsto powodem
takiego stanu rzeczy jest brak zrozumienia i zaakceptowania przez otoczenie
dziecka faktu, ¿e jego potrzeby nie ró¿ni¹ siê od potrzeb dzieci sprawnych, ale
wymagaj¹ wiêkszego wysi³ku lub specyficznych dzia³añ na rzecz ich zaspoko-
jenia. Czasem niew³aœciwy stosunek otoczenia do potrzeb dziecka jest wynikiem
niedoinformowania, a nie z³ej woli. Wówczas, w wiêkszoœci przypadków, dzia-
³aniem wystarczaj¹cym dla zmiany tego stanu rzeczy jest podjêcie pedagogiza-
cji rodziców lub opiekunów, aktywnoœæ w kierunku poszerzania wiedzy otocze-
nia o funkcjonowaniu osób niepe³nosprawnych lub dzia³ania integruj¹ce dzieci
niepe³nosprawne ze œrodowiskiem rówieœniczym, umo¿liwiaj¹ce bli¿szy kon-
takt i zweryfikowanie ukszta³towanych stereotypów.

Zdecydowanie trudniejsza jest sytuacja, gdy niedocenianie czy niezauwa¿anie
potrzeb dziecka, brak chêci do wysi³ku w celu ich zaspokajania wynika ze z³ej
woli lub cech osobowoœciowych osób z otoczenia dziecka. Niedostêpne staj¹ siê
wówczas standardowe metody uzyskania zmiany postaw wobec potrzeb dziec-
ka. Pedagog czy terapeuta nie zawsze ma mo¿liwoœæ wp³ywania na postawy
osób najbli¿szych dziecku, zw³aszcza gdy spotyka siê z oporem psychicznym
i brakiem elastycznego myœlenia u opiekunów. Utrudnione jest równie¿ oddzia-
³ywanie na wiêksz¹ grupê osób, jak na przyk³ad klasa szkolna czy otoczenie s¹-
siedzkie. W takich przypadkach bardziej celowe wydaje siê byæ ukierunkowanie
oddzia³ywania wychowawczego na samo dziecko w celu zwiêkszenia jego od-
pornoœci psychicznej, aby pomimo braku zaspokojenia potrzeb zdolne by³o do
znoszenia obci¹¿eñ psychicznych z jak najmniejsz¹ szkod¹ dla w³asnego rozwo-
ju. Istnieje jednak zasadnicze pytanie: czy jest mo¿liwe i w jaki sposób ma odby-
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waæ siê kszta³towanie takich cech osobowoœci dziecka, aby uczestniczenie w sy-
tuacjach trudnych nie ogranicza³o jego aktywnoœci, ale mobilizowa³o do walki
z trudnoœciami? U niektórych bowiem osób ta odpornoœæ rozwija siê w sposób
samorzutny, bêd¹c wyrazem kompilacji charakterystycznych cech osobowoœcio-
wych. S¹dz¹c jednak na podstawie alarmuj¹cych sygna³ów psychologów, peda-
gogów i socjologów o narastaniu zjawiska niskiej przeciêtnej odpornoœci psy-
chicznej dzieci i m³odzie¿y, jest to jednak niewielki odsetek spo³eczeñstwa.

Zdolnoœæ do znoszenia napiêcia emocjonalnego zale¿na jest od dwóch czynni-
ków (Tyszkowa 1972):
1. obiektywnej wielkoœci obci¹¿enia,
2. w³aœciwoœci samej jednostki, a przede wszystkim:

a) wydolnoœci uk³adu nerwowego,
b) cech osobowoœci,
c) nawyków reagowania na sytuacje trudne.
Przy ograniczonych mo¿liwoœciach wp³ywania na obiektywn¹ trudnoœæ sytu-

acji, otwieraj¹ siê wiêc, zdaniem M. Tyszkowej, trzy drogi zwiêkszania odpor-
noœci psychicznej, zwi¹zane z cechami samej jednostki:

wzmacnianie wydolnoœci uk³adu nerwowego,
kszta³towanie zwartej, harmonijnej osobowoœci,
kszta³towanie korzystnych nawyków reagowania na trudnoœci.
Przyjmuje siê, ¿e w³aœciwoœci uk³adu nerwowego s¹ cechami wrodzonymi, dla-

tego w¹tpliwoœci wielu badaczy budzi mo¿liwoœæ ich modyfikacji. Cechy wro-
dzone jednak w trakcie ¿ycia cz³owieka ulegaj¹ zmianom pod wp³ywem œrodo-
wiska. Za powstawanie i przebieg reakcji emocjonalnej odpowiedzialny jest
oœrodkowy uk³ad nerwowy wraz z autonomicznym uk³adem nerwowym, decy-
duj¹cym o czynnoœciach wegetatywnych organizmu (Hilgard 1972). Dzia³anie
autonomicznego uk³adu nerwowego opornie poddaje siê modyfikacjom, mo¿na
jednak os³abiæ jego wp³yw na zachowanie dziecka przez oddzia³ywanie oœrodko-
wego uk³adu nerwowego, dziêki œwiadomoœci i woli. A wiêc mo¿liwe jest wp³y-
wanie na rozwój i funkcjonowanie uk³adu nerwowego poprzez oddzia³ywania
wychowawcze – wzmacnianie procesów pobudzania lub hamowania – kszta³to-
wanie umiejêtnoœci opanowywania impulsów lub nieokazywania reakcji.

Kszta³towanie spójnej, dojrza³ej osobowoœci wymaga kompleksowego i prawi-
d³owego oddzia³ywania wielu warunków wychowawczych w ró¿nych okresach
¿ycia dziecka, w tym równie¿ treningu przezwyciê¿ania trudnoœci. Jedynie w trak-
cie w³asnych doœwiadczeñ, pokonywania trudnoœci i doœwiadczania sukcesów
przy rozwi¹zywaniu problemów jest w stanie ukszta³towaæ siê psychiczna odpor-
noœæ dziecka. Trening taki stanowi niezbêdny element procesu „immunizacji” (por.
M.E.P. Seligman 1998) przeciwko obci¹¿eniom psychicznym, czyli terapii prewen-
cyjnej polegaj¹cej na æwiczeniu siê w panowaniu nad sob¹ i otoczeniem.

Mimo ¿e – zdaniem wielu badaczy – jednym z warunków w³aœciwego funk-
cjonowania psychiki dziecka jest zdrowie fizyczne i dobry stan organizmu fak-
tem jest, ¿e dzieci z fizycznymi dysfunkcjami potrafi¹ niekiedy doskonale radziæ
sobie w sytuacjach obci¹¿eñ. S¹ one w stanie wyrobiæ sobie wytrwa³oœæ w poko-
nywaniu trudnoœci i odpornoœæ psychiczn¹ poprzez sam fakt czêstszego uczest-
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niczenia w tych sytuacjach, a wiêc intensywny trening. Jest to jednak mo¿liwe
tylko wtedy, gdy pod wszystkimi innymi wzglêdami ich sytuacja jest korzystna
– zaspokojone s¹ ich potrzeby, istnieje sta³a wiêŸ emocjonalna i zapewniona jest
mo¿liwoœæ kompensacji w³asnej dysfunkcji poprzez inne zalety (np. intelektual-
ne). W innym wypadku dziecko takie wymagaæ bêdzie nasilonej pracy wycho-
wawczej i wsparcia ze strony opiekunów.

W dzia³aniach wychowawczych, zmierzaj¹cych do ukszta³towania odpornoœci
psychicznej niezwykle istotne s¹ wymagania stawiane dziecku i ich ocena. Mu-
sz¹ byæ one mo¿liwe do zrealizowania przez dziecko i konsekwentne, aby za-
pewniæ dziecku satysfakcjê przez osi¹ganie sukcesów, a tak¿e rozwin¹æ chêæ
i umiejêtnoœæ samokontroli oraz samoopanowania. Ocena musi odnosiæ siê za-
wsze do wyników dzia³ania, a nie do samego dziecka, wskazywaæ przyczyny
niepowodzeñ i szanse poprawy. Istotne jest równie¿ utrzymanie w³aœciwej pro-
porcji kar i nagród – na korzyœæ tych drugich. Rozs¹dnie wymierzona kara jest
konieczna w wychowaniu dla eliminowania niew³aœciwych zachowañ, ale nie
mo¿e ona byæ roz³adowaniem z³oœci i rozczarowania opiekuna czy wychowaw-
cy ani poni¿aæ i raniæ osobistej godnoœci dziecka.

W procesie kszta³towania spójnej osobowoœci dziecka nale¿y równie¿ zwróciæ
uwagê na rozwijanie aktywnoœci i samodzielnoœci w dzia³aniu. Jedynie w³asna
aktywnoœæ jest tym czynnikiem, który umo¿liwia doœwiadczanie prze¿yæ,
kszta³tuj¹cych psychikê cz³owieka – pokonywania oporu przedmiotów, komu-
nikowania siê z innymi, kierowania w³asnym dzia³aniem. Doœwiadczenia te
kszta³tuj¹ zasób umiejêtnoœci, wiadomoœci i nawyków, a wiêc umo¿liwiaj¹ wy-
tworzenie siê schematów czynnoœciowych, u³atwiaj¹cych póŸniejsze dzia³anie.
Z aktywnoœci¹ dziecka wi¹¿e siê tez kolejny warunek kszta³towania odpornoœci
psychicznej – zapewnienie dziecku prawa do rozs¹dnego ryzyka, czyli podej-
mowania trudnych zadañ, w których istotê wpisana jest mo¿liwoœæ pora¿ki i na-
ra¿enia siê na realne niebezpieczeñstwo w granicach pedagogicznego rozs¹dku.

B³êdem jest wiêc ograniczanie aktywnoœci dziecka z dysfunkcj¹, odsuwanie go
od normalnych, codziennych zajêæ. Oczywiœcie nale¿y przestrzegaæ zaleceñ le-
karskich, niemniej jednak czêsto zdarzaj¹ siê rodzice czy opiekunowie nadwra¿-
liwi na punkcie przeciwwskazañ, okreœlonych przez lekarza, ograniczaj¹cy „na
wszelki wypadek” ka¿d¹ potencjaln¹ aktywnoœæ dziecka. Taka postawa prowa-
dzi w konsekwencji do biernoœci i znu¿enia, a tak¿e odbiera dziecku mo¿liwoœæ
æwiczenia siê w sytuacjach dnia codziennego, podejmowania odpowiedzialno-
œci za swoje decyzje lub dzia³ania, co nie sprzyja znoszeniu niepowodzeñ.

Pytanie mo¿e jedynie budziæ problem – w jaki sposób dozowaæ dziecku trud-
noœci i prze¿ycia frustracyjne. Nadmierna bowiem ich iloœæ prowadzi do zabu-
rzeñ w funkcjonowaniu psychiki, zbyt ma³a prowadzi do ukszta³towania jedno-
stki bezradnej, za³amuj¹cej siê w zetkniêciu z przeciwnoœciami. Nie ma gotowej
recepty na konieczn¹ iloœæ tego rodzaju prze¿yæ, jedynym doradc¹ w tej sprawie
powinna byæ dla ka¿dego wychowawcy i terapeuty jego intuicja pedagogiczna
i g³êboka znajomoœæ indywidualnych cech i doœwiadczeñ dziecka. Trudnoœci
i frustracje, jakie celowo dozujemy dziecku, nie powinny jednak dotyczyæ po-
trzeb i struktur osobowoœciowych, które w danym okresie rozwoju podlegaj¹
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w³aœnie kszta³towaniu i takich, które s¹ subiektywnie bardzo wa¿ne dla dziec-
ka – wiêzi spo³ecznej w okresie wczesnego dzieciñstwa, samodzielnoœci i kon-
taktów spo³ecznych u starszych dzieci, poczucia w³asnej godnoœci i sensu ¿ycia
w okresie dojrzewania.

Wa¿ne równie¿ jest wspieranie w³asnych d¹¿eñ dziecka, mobilizowanie do
wysi³ków, kszta³towanie umiejêtnoœci osobistego zaanga¿owania siê w dzia³a-
nie. Mo¿na to osi¹gn¹æ dziêki szczeremu zainteresowaniu jego aktywnoœci¹,
podtrzymywaniu s³abn¹cych d¹¿eñ poprzez nagradzanie dziecka za w³o¿ony
w dzia³anie wysi³ek. W ten sposób jesteœmy w stanie wytworzyæ u dziecka sil-
ne d¹¿enia oraz wiarê w mo¿liwoœæ ich realizacji, co jest istotnym warunkiem
sukcesu w trudnych sytuacjach ¿yciowych.

Dla ukszta³towania silnej osobowoœci konieczne jest równie¿ uspo³ecznianie
dziecka, rozumiane jako kszta³towanie wra¿liwoœci na sprawy innych ludzi,
szczególnie na ich krzywdê i cierpienie, wyjœcie poza w³asny egocentryzm,
sprzyjaj¹cy powstawaniu poczucia ni¿szoœci i zatracaniu dystansu do samego
siebie. W wytwarzaniu odpornoœci psychicznej istotne jest bowiem, poczucie
w³asnej to¿samoœci spo³ecznej i wspólnoty ze œwiatem ludzi, przeœwiadczenie,
¿e jest siê tylko jednym z jego elementów, równie istotnym jak inne i podlegaj¹-
cym tym samym prawom. Temu celowi s³u¿y te¿ zapewnienie dziecku z dys-
funkcj¹ mo¿liwoœæ kontaktu ze sztuk¹, ze œwiatem ponadczasowych wartoœci
piêkna sztuki i przyrody. Implikuje wiêc to koniecznoœæ wychodzenia dziecka
niepe³nosprawnego poza swoje najbli¿sze otoczenie, otwarcie na œwiat prze¿yæ
i wartoœci. Z uwagi na ró¿norodnoœæ dysfunkcji, z jakimi borykaj¹ siê dzieci, wy-
maga to niekiedy stosowania specyficznych metod lub œrodków, a tak¿e w³o¿e-
nia wiêkszego wysi³ku opiekuna w to zadanie, jednak w ostatecznym rachunku
strat i korzyœci opiekuna, odniesionych przez dziecko te ostatnie zdecydowanie
przewa¿aj¹.

Trzeci¹ drog¹ wzmacniania odpornoœci psychicznej dzieci, wskazan¹ przez M.
Tyszkow¹, jest kszta³towanie nawyków reagowania na trudnoœci. Istotny jest
przy tym fakt, ¿e warunkiem wszelkiej kontroli nad sytuacj¹ i panowania nad
ni¹ jest w³aœciwa w niej orientacja, opieraj¹ca siê na dostrzeganiu zale¿noœci ele-
mentów sytuacji, np. zdenerwowania dziecka i wyników jego wysi³ku. St¹d naj-
w³aœciwsze wydaje siê kszta³towanie u dziecka poznawczego podejœcia do sytu-
acji, wraz ze sob¹, jako jednym z jej elementów. Sprzyja temu w³aœciwa ocena
dzia³ania dziecka, zawieraj¹ca analizê zdarzeñ, które doprowadzi³y do okreœlo-
nego wyniku, i ujawniaj¹ca braki i dodatnie strony dzia³ania dziecka.

W trakcie pracy wychowawczej nale¿y równie¿ zwracaæ uwagê na umo¿liwie-
nie dziecku zrozumienia faktu, ¿e emocjonalne reagowanie na trudnoœci jest ma-
³o skuteczne i prowadzi zwykle do pora¿ek, zaœ najlepsze efekty dla rozwi¹za-
nia problemu przynosi opanowanie i konstruktywne dzia³anie. Mo¿na to osi¹-
gn¹æ przez organizowanie dziecku takich doœwiadczeñ w procesie wychowania,
jak te¿ przez ukazywanie odpowiednich wzorów z otoczenia dziecka, przy
czym orientacja w sytuacji jest warunkiem niezbêdnym dla osi¹gniêcia tego ce-
lu. Wi¹¿e siê z tym równie¿ nauka korzystnych sposobów reagowania na trud-
noœci w momencie ich pojawienia siê – œwiadomego odwracania uwagi od w³a-
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snych emocji i prze¿yæ i koncentracji na dzia³aniu. Utrwalony drog¹ sukcesu
i pochwa³y, podtrzymywania dziecka w momentach, gdy napotyka ono trudno-
œci sposób postêpowania staje siê z czasem nawykowym sposobem reagowania
w sytuacji obci¹¿enia.

Zwrócenie uwagi na zadanie z jednoczesnym oderwaniem siê od w³asnych
emocji wymaga opanowania przez dziecko technik psychicznego odrywania siê
od tych elementów sytuacji, które budz¹ poczucie zagro¿enia i lêku. Pomocne
bywaj¹ tu rozmaite techniki relaksacyjne i wzmagaj¹ce koncentracjê. Bardzo
istotna jest te¿ znajomoœæ technik, umo¿liwiaj¹cych niejako „odwrócenie” od-
czuwanych emocji – np. przekwalifikowanie budz¹cego siê lêku w odczucie z³o-
œci. Œwiadome oddzia³ywanie na odczuwane emocje prowadzi do okreœlonych
zmian fizjologicznych organizmu (lêk – przygotowanie organizmu do ucieczki,
nap³yw krwi do dolnych partii cia³a, napiêcie miêœni tylnej czêœci cia³a, umo¿li-
wiaj¹ce natychmiastowe cofniêcie siê; z³oœæ, gniew – napiêcie przedniej czêœci
cia³a, nap³yw krwi do górnych partii, wzmagaj¹cy ukrwienie mózgu – przygo-
towanie do ataku), których zaistnienie zwiêksza prawdopodobieñstwo sukcesu
w dzia³aniu i przezwyciê¿aniu trudnoœci.

Konieczne staje siê równie¿ kszta³towanie umiejêtnoœci pokonywania przez
dziecko w³asnych wewnêtrznych oporów wobec osób i sytuacji, wywo³uj¹cych
dot¹d ujemne ustosunkowania. Jednym ze sposobów na uzyskanie tego rezulta-
tu jest umo¿liwienie dziecku osi¹gniêcia sukcesu w danej czynnoœci czy okreœlo-
nym kontakcie, przy czym skuteczne jest ju¿ jednorazowe prze³amanie oporu.

Znoszeniu napiêcia emocjonalnego sprzyja tak¿e umiejêtnoœæ odczuwania ko-
micznych aspektów w sytuacji i umo¿liwia zmianê nastawienia. Pozwala to
spojrzeæ na problem i siebie z dystansem, uwolniæ siê od lêku i poczucia zagro-
¿enia, roz³adowuje bowiem nagromadzone napiêcie i wprowadza swobodê
i spontanicznoœæ w stosunki interpersonalne. St¹d praca nad kszta³towaniem
poczucia humoru u dziecka, wskazywanie mu komicznych stron sytuacji jest
istotnym elementem zwiêkszania odpornoœci dziecka na sytuacje trudne.

Podsumowanie

Ukazane powy¿ej drogi i mo¿liwoœci wzmacniania odpornoœci psychicznej s¹
jedynie propozycjami, opieraj¹cymi siê na obiektywnych obserwacjach funkcjo-
nowania dzieci i m³odzie¿y, znajomoœci zasad i prawid³owoœci rozwoju. Z ca³¹
pewnoœci¹ ka¿dy z wychowawców i terapeutów znajdzie w³asne metody i œrod-
ki dla kszta³towania odpornoœci wychowanków. Podejmuj¹c jednak pracê
w tym kierunku nale¿y pamiêtaæ, i¿ zachowanie cz³owieka zawsze istnieje
w odniesieniu do konkretnych zadañ i warunków, w jakich przebiega ich reali-
zacja, czyli w okreœlonej psychologicznej sytuacji dzia³ania. Zarówno obiektyw-
ne w³aœciwoœci sytuacji, cechy osobowoœciowe jednostki, ale równie¿ warunki,
w jakich siê one kszta³tuj¹ lub kszta³towa³y stanowi¹ istotny, nierozerwalny ze-
spó³ determinant odpornoœci na obci¹¿enia psychiczne. Jednym z tych warun-
ków jest stan zaspokojenia potrzeb psychicznych dziecka, poczucie bezpieczeñ-
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stwa i akceptacji, stanowi¹ce dla niego bazê do podejmowania zadañ i rozwi¹-
zywania problemów.

St¹d przedstawione sposoby kszta³towania odpornoœci dziecka powinny byæ
istotnym, ale jedynie wspomagaj¹cym dzia³aniem, pewnym ukierunkowaniem
aktywnoœci dziecka, wskazaniem mu dróg i metod rozwi¹zywania problemów.
Podstawowym i koniecznym dzia³aniem powinno byæ jednak d¹¿enie wszelki-
mi dostêpnymi sposobami do zaspokajania potrzeb rozwojowych dzieci z dys-
funkcjami, równie¿ poprzez oddzia³ywanie na otoczenie dziecka.

Summary

We are not able to get rid of all difficulties and stressful situations from the
child's life. When we have eliminated some of them, others that have not be-
en expected before appear. Pedagogical influence should aim at building ap-
propriate resistance and mental strength in the child so that they can oppose
external obstacles and deal with their own psychological stress. In the case of
a disabled child, psychological resistance is a particularly desirable feature. It
is mainly because of the fact that the disability itself often constitutes an im-
portant cause of difficult situations and psychological stresses, which are pro-
voked not only by the objective situation of the physical impairment, but also
by the reactions of people in the environment to the child's disability. This ar-
ticle suggests methods and opportunities for improving disabled chil-
dren's psychological resistance.
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SONIA CZUDEK-ŒLÊCZKA

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

Zetknięcie ze śmiercią jest dla wszystkich – także dla dzieci i młodzieży
– wielkim przeżyciem, pozostającym w pamięci i ciągle je nurtującym.
W ostatnich dziesięcioleciach wiele zmieniło się w tradycjach rodzin-
nych. Dorośli przeważnie traktują śmierć jako swoiste tabu, o którym
się nie mówi, i nie należy nawet myśleć. Ujawnia się wtedy magiczne
myślenie: jeżeli nie będzie się o śmierci mówić i nie będzie się o niej
myśleć, to nas ona nie dotknie.
We współczesnej europejskiej kulturze dominuje przekonanie, że dzieci
należy raczej izolować od spraw związanych ze śmiercią i umieraniem.
Według dorosłych, dzieciństwo powinno być szczęśliwe, a dzieci powin-
ny pozostać jak najdłużej nieświadome zjawiska, jakim jest śmierć. Dla-
tego bardzo rzadko prowadzone są badania nad tym, jak rozumieją
śmierć człowieka dzieci i młodzież.
W artykule przedstawiam wyniki badań własnych1, dotyczących pojmo-
wania śmierci przez czternastoletnią młodzież wychowaną w dwóch tra-
dycjach wyznaniowych – luterańskiej i rzymskokatolickiej.

Co wiadomo o pogl¹dach dzieci i m³odzie¿y na temat œmierci
cz³owieka

Szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce kszta³towania siê dzieciêcego pojmowania œmier-
ci zawdziêczamy S. Anthony (za: Kruczkowska 1984). Wymienia ona 5 etapów:

w pierwszym (oko³o drugiego roku ¿ycia) dziecko nie rozumie pojêcia œmierci, my-
li to zjawisko ze snem lub wyjazdem, czêsto nie wykazuje zainteresowania tym te-
matem;
w drugim (oko³o czwartego roku ¿ycia) dziecko jest ju¿ wyraŸnie zainteresowane
zjawiskiem œmierci, próbuje tworzyæ regu³y zwi¹zane z nim, ale s¹ one czêsto b³êd-
ne (np. myœli, ¿e jak przekroi pomarañczê – to j¹ zabije, jest przekonane, ¿e jak ze-
rwie kwiatek – to on umrze, albo, gdy z³amie ga³¹zkê – to ona tak¿e nie ¿yje);
w trzecim (oko³o szóstego roku ¿ycia) uwaga dziecka koncentruje siê na bezpoœre-
dnio dostrzeganych wydarzeniach: pogrzeb, œmieræ zwierzêcia. Na tym etapie po-
wstaje idea rytua³u, dlatego dzieci czêsto organizuj¹ ceremonialne pochówki zwie-

1 S¹ to wyniki z czêœci badañ, jakie przeprowadzi³am w ramach pracy doktorskiej. Bada³am, w jaki spo-
sób czternastolatki pojmuj¹ narodziny i œmieræ cz³owieka. Wyniki badañ dotycz¹ce pojmowania narodzin
przez czternastoletni¹ m³odzie¿ zamieœci³am w osobnym artykule: Narodziny. Pogl¹dy czternastolatków wy-
chowanych w tradycji luterañskiej i w tradycji rzymskokatolickiej „Szko³a Specjalna“ nr 2/2006, s. 122-138.



rz¹t. Œmieræ nie jest widziana jako biologiczny proces, a definiowanie jej odbywa
siê poprzez odwo³ywanie do drugorzêdnych, towarzysz¹cych jej zjawisk. Mo¿na
mówiæ o ró¿nicowaniu siê u szeœcioletnich dzieci pojêcia œmierci w oparciu o indy-
widualne doœwiadczenia;
czwarty etap (oko³o dziewiêciu, dziesiêciu lat) – to formowanie siê u dziecka po-
prawnych definicji, opartych jednak na ogólnej, choæ ograniczonej wiedzy o zjawi-
sku œmierci;
w pi¹tym etapie (oko³o jedenastego roku ¿ycia) u dzieci dochodzi do intelektualne-
go odkrycia praw przyrody i przyczynowoœci, istotê ¿ycia wi¹¿¹ z istot¹ œmierci
i dlatego potrafi¹ podaæ najistotniejsze cechy œmierci, np. brak pulsu, brak oddechu.
Analizuj¹c ustalenia E.B. Hurlock (1960, 1965), dotycz¹ce rozwoju dzieci i m³odzie-

¿y, znalaz³am tam podobne stwierdzenia do tych, które sformu³owa³a S. Anthony.
Ponadto E.B. Hurlock (1960, s. 491) twierdzi, ¿e pojêcie œmierci u dzieci wi¹¿e siê œci-
œle z pojêciem o ¿yciu i s¹ one zale¿ne w du¿ym stopniu od wychowania religijne-
go2. Na podstawie badañ przeprowadzonych wœród du¿ych grup dzieci dochodzi
do wniosku, ¿e w miarê przybywania lat zachodz¹ zmiany w pojêciach dzieci doty-
cz¹cych œmierci.

Badaniami nad pojmowaniem œmierci przez dzieci zajmowa³a siê równie¿ M. Na-
gy (1948)3. Stwierdzi³a ona, i¿ w rozumieniu œmierci przez dzieci mo¿na wyró¿niæ
trzy poziomy kompetencji. S¹ one zwi¹zane z wiekiem oraz zgodne z okresami roz-
woju poznawczego, definiowanymi przez J. Piageta (1966, 1993, 1998).

Pierwszy etap – zdaniem M. Nagy – dotyczy dzieci od trzech do piêciu lat i odpo-
wiada piagetowskiemu okresowi myœlenia przedoperacyjnego. Dzieci opisuj¹ œmieræ
jako pewien rodzaj podró¿y albo snu. W tym wieku dzieci uwa¿aj¹ œmieræ za zjawi-
sko odwracalne i czasowe. Wprawdzie zdaj¹ sobie sprawê, ¿e ró¿ni siê ona od ¿ycia,
ale s¹ przekonane o mo¿liwoœci przywrócenia funkcji biologicznych.

Drugi etap odpowiada przejœciu z poziomu przedoperacyjnego na poziom opera-
cji konkretnych i dotyczy dzieci piêcioletnich i szeœcioletnich. W tym wieku dzieci
zdaj¹ ju¿ sobie sprawê, ¿e œmieræ jest ostateczna. Czêsto personifikuj¹ j¹ jako szkie-
let, postaæ w pelerynie z kapturem albo groŸnego potwora. W ich wyobra¿eniach
œmieræ jest uwa¿ana równie¿ za osobê dzia³aj¹c sua sponte b¹dŸ na ¿yczenie jakiegoœ
cz³owieka. Wed³ug dzieci piêcioletnich i szeœcioletnich ka¿dy zgon musi mieæ swoj¹
przyczynê w czyimœ akcie woli i nie wyobra¿aj¹ one sobie, aby œmieræ mog³a nast¹-
piæ z przyczyn losowych lub naturalnych.

Powy¿ej dziewi¹tego roku ¿ycia zaczyna siê trzeci etap, który odpowiada przecho-
dzeniu dzieci na poziom operacji formalnych. Dzieci ju¿ rozumiej¹, ¿e œmierci nie da
siê unikn¹æ. Przydarzy siê ona ka¿demu i nie musi wynikn¹æ z dzia³alnoœci z ze-
wn¹trz. W tym wieku dzieci rozumiej¹, ¿e œmieræ mo¿e byæ wynikiem naturalnej
biologicznej destrukcji organizmu. Zdaj¹ sobie równie¿ sprawê z tego, ¿e kiedyœ sa-
me umr¹. M. Nagy uwa¿a, ¿e powy¿ej 9. roku ¿ycia nie zachodz¹ ju¿ u dzieci sko-
kowe zmiany w rozumieniu pojêcia œmierci. Nastêpuje jedynie rozszerzenie zakresu
rozumienia tego zjawiska.
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2 Stwierdzenie to zawa¿y³o na mojej decyzji, aby swoimi badaniami obj¹æ m³odzie¿ wychowan¹ w trady-
cji rzymskokatolickiej i wychowan¹ w tradycji luterañskiej.
3 Wyniki badañ M. Nagy cytuj¹ równie¿: A. Wysoczañska (1994), D. Œlepowroñska (1989) A. Ostrowska (1991).
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Wiele interesuj¹cych ustaleñ zwi¹zanych z pojmowaniem przez dzieci œmierci po-
daje L. Pearson (1993, s. 93). „Dzieci s¹ podatne na strach przed œmierci¹. Nie rozu-
miej¹c jej istoty ani przyczyn. U dziecka ³atwiej o mylne przekonanie, ¿e œmieræ jest
bezpoœredni¹ kar¹ za niew³aœciwe zachowanie. Mo¿e to mieæ zwi¹zek z biblijnym
okreœleniem »zap³at¹ za grzech jest œmieræ«. Inn¹, nierzadk¹ reakcj¹ dzieci, jest
zwrócenie gniewu, strachu czy nawet nienawiœci przeciwko Bogu za spowodowanie
œmierci. Œmieræ jest wynikiem niepojêtych dla dzieci przyczyn i st¹d odczuwaj¹ one
potrzebê zrozumienia œmierci w sensie animistycznym, jako znajduj¹c¹ sw¹ przyczy-
nê w takim czy innym fakcie“.

Do 10 roku ¿ycia – wed³ug ustaleñ Z. Pearsona (1993, s. 94) – dzieci czêsto uwa¿a-
j¹, ¿e œmieræ jest za karê, czêsto równie¿ ³¹cz¹ gwa³town¹ œmieræ z przemoc¹ lub wy-
padkiem. Wœród dzieci starszych pogl¹dy te ulegaj¹ zmianie i pojawia siê rozumie-
nie œmierci jako skutku powolnego zu¿ywania siê organizmu ludzkiego. Ju¿ u dzie-
ci dziesiêcioletnich zarysowuj¹ siê elementy rozumienia œmierci, które s¹ charaktery-
styczne dla pojmowania tego zjawiska przez doros³ych. W okresie adolescencji ule-
gaj¹ one dalszemu „urealnieniu“, ale swoj¹ dojrza³oœci¹ odbiegaj¹ jeszcze od postaw
doros³ych.

Z kolei J. Piaget (1991, s. 214) twierdzi, ¿e ze wzglêdu na pogl¹d dzieciêcy, wed³ug
którego przedmioty poruszaj¹ce s¹ Ÿród³em w³asnego dzia³ania, wa¿ne s¹ pytania
dotycz¹ce œmierci stawiane przez dzieci. Dla dziecka nic nie dzieje siê przez przypa-
dek. Uwa¿a ono, ¿e wszystkie zjawiska s¹ uregulowane wed³ug porz¹dku i norm
obyczajowych. Dla dziecka ¿ycie jest zjawiskiem normalnym i nie ma w nim nic za-
dziwiaj¹cego do momentu, w którym uœwiadomi sobie ono ró¿nicê miêdzy ¿yciem
a œmierci¹. Od tej chwili œmieræ wzbudza jego ciekawoœæ dlatego, ¿e stwarza potrze-
bê specjalnego wyjaœnienia, czy ka¿da przyczyna kryje w sobie jakiœ motyw. Poszu-
kuje zatem kryteriów rozró¿niaj¹cych ¿ycie i œmieræ. Dziecko – wed³ug J. Piageta –
uto¿samia ¿ycie z ruchem. Wszelka czynnoœæ jest dla niego porównywalna do czyn-
noœci ¿yciowej. Zetkniêcie siê dziecka ze zjawiskiem œmierci powoduje, ¿e zostaje za-
chwiane dotychczasowe jego pojmowanie ¿ycia.

W swojej relacji z badañ, dotycz¹cych pojmowania œmierci przez uczniów star-
szych, Mc. Laughlin i Kastenbaun (za: Ostrowska 1991, s. 51)4 poruszaj¹ w¹tek doty-
cz¹cy ewentualnej œmierci w³asnej. G³ówn¹ metod¹ badañ by³y rozmowy, w których
badana m³odzie¿ bra³a pod uwagê ewentualny w³asny zgon. Okaza³o siê, ¿e wiêk-
szoœæ badanych widzia³a swoj¹ œmieræ w wypadku, najczêœciej samochodowym, lub
w wyniku jakiegoœ drastycznego zajœcia. Wypowiedzi dotycz¹ce naturalnej œmierci
charakteryzowa³y siê spokojem i dystansem. Dla badanych œmieræ by³a zjawiskiem
tak odleg³ym, ¿e mo¿na by³o o niej mówiæ spokojnie, bez emocji. Dopiero, gdy m³o-
dych ludzi poproszono o wyobra¿enie sobie w³asnej œmierci w sposób inny ni¿ na-
turalny – projekcja by³a znacz¹co ró¿na od poprzedniej. W wielu przypadkach
œmieræ pojawi³a siê znacznie wczeœniej, nieraz w ci¹gu kilku lat, nastêpowa³a niejed-
nokrotnie w wyniku wypadku lub przemocy – by³a romantyczna lub dramatyczna,
a sposób mówienia o niej bardziej emocjonalny.

4 S¹ to dane przytaczane przez autorkê z referatu „Engrissment in personal past, future and death“ wy-
g³oszonego przez Mc Laughlina i Kastenbauna w Amerykañskim Towarzystwie Psychologicznym w No-
wym Yorku w 1966 r.
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Wyniki miêdzykulturowych badañ podaje A.Z. Zwaig (za: Ostrowska 1991, s. 51)5.
Zrealizowano je wœród amerykañskich dzieci. Ukaza³y one wiele ró¿nic dotycz¹cych
rozumienia œmierci przez dzieci czarnoskóre i przez dzieci bia³oskóre. Dzieci czarno-
skóre mia³y wiêcej bezpoœrednich doœwiadczeñ ze œmierci¹, wiêcej o niej wiedzia³y
i czêœciej j¹ personifikowa³y. W swych wypowiedziach œmieræ czêsto ³¹czy³y z prze-
moc¹. Rzadziej mówi³y o jakiejœ formie ¿ycia po œmierci.

W Polsce równie¿ by³y realizowane badania nad pojmowaniem przez dzieci
œmierci. W koñcu lat osiemdziesi¹tych cytowana ju¿ H. ¯uchowicz (1984, s. 40–41)
zrealizowa³a program badawczy, dotycz¹cy kszta³towania siê pojêæ u dzieci od sze-
œciu do dziesiêciu lat. Jedno z pytañ zadanych dzieciom zwi¹zane by³o z pojmowa-
niem œmierci. Wyniki badañ wykaza³y, ¿e wiêkszoœæ dzieci w tym wieku rozumie
biologiczny sens œmierci jako wygasanie ¿yciowych funkcji, takich jak niemo¿noœæ
wykonywania ruchu, od¿ywiania, oddychania. Ruch czêsto wi¹za³y z prac¹ serca
i kr¹¿eniem krwi. Jako cechy œmierci podawa³y równie¿ utratê s³uchu i wzroku. Ba-
dane dzieci mia³y jednak k³opot z ustaleniem, czy „zmar³y“ zdaje sobie sprawê, ¿e
„umar³“. Wiele z nich twierdzi³o, ¿e zmar³y cieszy siê, gdy na grobie stawia siê mu
œwie¿e kwiaty i zapala œwiecê. H. ¯uchowicz podaje, ¿e z nieuchronnoœci œmierci
zdaje sobie sprawê wiêkszoœæ badanych szeœciolatków i siedmiolatków, i prawie
wszystkie dziesiêciolatki. Badane m³odsze dzieci nie lêkaj¹ siê œmierci naturalnej,
która jest dla nich bardzo odleg³a i nadchodzi wraz ze staroœci¹. Boj¹ siê jednak
œmierci bliskich osób i nag³ego przerwania ¿ycia. Starsze dzieci boj¹ siê ju¿ œmierci,
a najwiêkszy smutek sprawia im choroba bliskich i ich œmieræ.

Badania dotycz¹ce definiowania œmierci przez szeœciolatki przeprowadzi³a wœród
przedszkolaków D. Œlepowroñska (1989). Badania dotyczy³y stosunkowo ma³ej gru-
py (zaledwie 21 osób). Wyniki badañ wykaza³y, ¿e dzieci szeœcioletnie rozumiej¹
œmieræ, przede wszystkim, jako brak ¿ycia. Jej egzemplifikacjê stanowi w odczuciu
dzieci grób, czyli to, co jest naj³atwiej dostêpne poznawczo. Badane dzieci lepiej ra-
dzi³y sobie z takimi pojêciami, jak „umrzeæ“, „œmieræ“, gorzej z pojêciem „martwy“
(autorka twierdzi, ¿e dzieci kojarz¹ to pojêcie z wyrazem „martwiæ“ siê). Na uwagê
zas³uguje fakt, ¿e badane przez D. Œlepowroñsk¹ dzieci wiedzia³y, i¿ œmieræ jest po-
wszechna, nieodwracalna i jest wynikiem funkcji biologicznych. ¯adne badane
dziecko nie personifikowa³o œmierci. Wystêpuj¹ tu wyraŸne ró¿nice w pojmowaniu
œmierci miêdzy dzieæmi badanymi w latach trzydziestych czy piêædziesi¹tych (cyto-
wane wczeœniej Nagy, Anthony, Hurlock) a dzieæmi badanymi w latach siedemdzie-
si¹tych i osiemdziesi¹tych (¯uchowicz). Ró¿nice te mog¹ byæ, jak twierdzi D. Œle-
powroñska, wynikiem zmian kulturowych zachodz¹cych w spo³eczeñstwach oraz
akceleracji w rozwoju poznawczym dzieci. Ponadto inn¹ przyczyn¹ mo¿e byæ tak¿e
to, ¿e badania D. Œlepowroñskiej (co przyznaje sama autorka) obejmowa³y ma³¹ gru-
pê dzieci.

W tym miejscu warto przytoczyæ wyniki badañ M. Braun-Ga³kowskiej (2000, s. 97).
Bada³a ona stosunek ch³opców komputerowych i niekomputerowych do wartoœci, jak¹
jest ¿ycie.
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5 Ostrowska charakteryzuje publikacjê A.Z. Zwaig, Children's Attitude Towers Death „Advances in Thana-
tology“, No. 4, Vol. 5, 1980.



SZKO£A SPECJALNA 3/2006198

Pyta³a ch³opców komputerowych i niekomputerowych o ich stosunek do œmierci. Ba-
dania te s¹ wa¿ne, miêdzy innymi dlatego, ¿e w grach komputerowych wygrana
czêsto ³¹czy siê z koniecznoœci¹ zabijania. M. Braun-Ga³kowska ustali³a, ¿e fakt
œmierci oraz jej nieuchronnoœæ w wiêkszej mierze budzi lêk wœród ch³opców kompu-
terowych, natomiast ch³opcy niekomputerowi czêœciej deklaruj¹ brak lêku wobec œmier-
ci. Ciekawe s¹ odpowiedzi ch³opców z obu grup na pytanie o wiarê w ¿ycie poza-
grobowe. W rzeczywistoœæ pozagrobow¹ w ujêciu chrzeœcijañskim, w którym istnie-
je niebo i piek³o, znacznie czêœciej wierz¹ badani z grupy niekomputerowej. Wiêkszoœæ
osób w grupie komputerowej odnosi siê do tego faktu sceptycznie ze wzglêdu na brak
dowodów takiej formy ¿ycia pozagrobowego. Równoczeœnie parê osób z tej grupy
deklaruje wiarê w reinkarnacjê.

Badaniem postawy m³odzie¿y licealnej wobec œmierci zajmowa³a siê J. Raubo
(1971, s. 114). Podaje ona, ¿e ponad po³owa badanych licealistów rozumie pojê-
cie „œmieræ“ zgodnie z wiedz¹ biologiczn¹. Du¿o badanych nawi¹zywa³o do
przekonañ religijnych, sporo rozumia³o œmieræ w sensie egzystencjalnym. Bada-
ni m³odzi ludzie deklarowali ró¿ne postawy wobec œmierci. J. Raubo podaje, ¿e
wiêkszoœæ licealistów myœli o œmierci niezbyt czêsto, przy czym czêœciej myœl¹
o niej dziewczêta ni¿ ch³opcy. Taka tendencja uzasadniana jest odleg³oœci¹ i ob-
coœci¹ zjawiska œmierci oraz bezsensownoœci¹ myœlenia o czymœ, co i tak jest nie-
uniknione. Wœród doznawanych uczuæ, jakie m³odzie¿ wi¹¿e ze œmierci¹, domi-
nuje strach i groza, poniewa¿ œmieræ odczuwana jest jako zjawisko nieznane
i oznaczaj¹ce pustkê. Strach mo¿na tak¿e ³¹czyæ z wyobra¿eniami licealistów
o ró¿norakich rodzajach œmierci oraz konkretnymi sytuacjami zagro¿enia ¿ycia.
Badani kojarz¹ œmieræ równie¿ z uczuciem smutku i ¿alu ze wzglêdu na ko-
niecznoœæ rozstania z bliskimi i rzeczywistoœci¹. U czêœci badanej m³odzie¿y
ujawni³y siê myœli i zamierzenia samobójcze. J. Raubo twierdzi, i¿ m³odzi ludzie
maj¹ dojrza³e, akceptuj¹ce rzeczywistoœæ postawy wobec œmierci i dodaje, ¿e na
formowanie siê postaw m³odzie¿y wobec tego zjawiska szczególnie du¿y
wp³yw maj¹ czynniki œrodowiska wychowawczego.

Koñcz¹c charakterystykê badañ nad tym, jak dzieci i m³odzie¿ pojmuj¹ œmieræ,
warto przytoczyæ ustalenia K. Geperta (1983, s. 18). Chocia¿ nie powo³uje siê on na
wyniki konkretnych badañ, twierdzi, i¿ kszta³towanie siê pojêcia œmierci dokonuje
siê w myœl przedstawionych tutaj regu³ tylko wtedy, gdy dziecko nie mia³o doœwiad-
czeñ bezpoœrednio zwi¹zanych ze œmierci¹ ludzi w jego najbli¿szym otoczeniu. Mo¿-
na sobie wyobraziæ, ¿e wczeœniej, gdy dzieci wychowywa³y siê w wielopokolenio-
wej rodzinie i gdy postêp medycyny nie ograniczy³ jeszcze tak mocno œmiertelnoœci
niemowlêcej, dziecko w wieku przedszkolnym mia³o za sob¹ doœwiadczenia œmier-
ci krewnych lub rodzeñstwa. Mia³o to zapewne du¿y wp³yw na posiadany przezeñ
obraz œmierci i zwi¹zanego z ni¹ zagro¿enia.

K. Gebert podkreœla, ¿e operuj¹c pojêciem „wyobra¿enie œmierci“, dokonujemy
pewnego uproszczenia: „Nie jest bowiem jasne czy w psychice jednostki mamy do
czynienia z jednym tylko wyobra¿eniem œmierci, czy te¿ z ca³¹ konstelacj¹, na któr¹
sk³ada³oby siê wyobra¿enie w³asnej œmierci, œmierci cz³owieka w ogóle, œmierci jako
zjawiska biologicznego i œmierci jako zjawiska filozoficznego i religijnego. Upro-
szczenie to jest o tyle zasadne, ¿e zak³adaæ mo¿na, i¿ wszystkie sk³adniki tej hipote-
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tycznej konstelacji musia³yby zawieraæ pewne elementy wspólne, zwi¹zane z indy-
widualnym doœwiadczeniem jednostki“.

Z przedstawionego dorobku wynika, ¿e pedagodzy i psycholodzy w swoich ba-
daniach rzadko zajmuj¹ siê problemami kszta³towania siê w œwiadomoœci nastolat-
ków pojêcia œmierci. Wiêkszoœæ dot¹d przeprowadzonych badañ wyjaœnia, jak
kszta³tuje siê jej rozumienie u dzieci. Tu ustalenia s¹ bardzo konkretne. Wytyczono
stadia rozwojowe i podano w ka¿dym z tych stadiów charakterystykê pojmowania
przez dzieci œmierci. Wiadomo wiêc, co mo¿e zrozumieæ dziecko w odpowiednim
wieku i jak z nim prowadziæ rozmowy. Ta konkretna i u¿yteczna wiedza koñczy siê
jednak na dziesi¹tym roku ¿ycia.

Nie ma ustaleñ, w jaki sposób na rozumienie œmierci cz³owieka wp³ywa edukacja
szkolna, zw³aszcza z biologii. Brak tak¿e informacji o tym, jak zmiany zachodz¹ce
w œwiadomoœci nastolatka, podczas jego burzliwego dorastania, wp³ywaj¹ na poj-
mowanie przez niego œmierci, w tym równie¿ na szacunek do ¿ycia.

Niektórzy badacze (np. Hurlock 1965; Anthony 1973) zwracaj¹ uwagê, ¿e wychowa-
nie religijne ma istotny wp³yw na rozumienie œmierci. Je¿eli zgodziæ siê z tymi pogl¹-
dami, to nie wiadomo, czy istniej¹ ró¿nice w pojmowaniu œmierci u m³odych ludzi na
przyk³ad wychowanych w tradycji katolickiej i na przyk³ad wychowanych w tradycji
protestanckiej. Nie znalaz³am bowiem informacji wyjaœniaj¹cych tê kwestiê.

Program badañ

Celem badañ by³o ustalenie, w jaki sposób m³odzie¿ wychowana w tradycji rzym-
skokatolickiej i w tradycji luterañskiej rozumie œmieræ cz³owieka w wa¿nym dla
siebie okresie ¿ycia, a wiêc gdy koñczy szko³ê podstawow¹, przystêpuje do bierz-
mowania i konfirmacji.

W obrêbie tego celu wyró¿ni³am nastêpuj¹ce zadania badawcze:
Jak czternastolatki zapatruj¹ siê na œmieræ cz³owieka i jakie s¹ Ÿród³a tej wiedzy?
Czy i jakie ró¿nice wystêpuj¹ w pojmowaniu œmierci cz³owieka u czternastoletnich
dziewcz¹t i ch³opców?
W jakim stopniu wychowanie religijne wp³ywa na pojmowanie œmierci cz³owieka?
Czy i jakie mog¹ byæ ró¿nice w rozumieniu œmierci pomiêdzy czternastolatkami
wychowanymi w tradycji rzymskokatolickiej i czternastolatkami wychowanymi
w tradycji luterañskiej?
W jakim stopniu poziom wykszta³cenia rodziców ma wp³yw na to, jak ich czterna-
stoletnie dzieci pojmuj¹ œmieræ cz³owieka?
W jakim zakresie powodzenia szkolne, a tak¿e zainteresowania i uzdolnienia czter-
nastolatków rzutuj¹ na sposób pojmowania przez nie œmierci cz³owieka?
Podstaw¹ do opracowania programu badawczego, w tym tak¿e doboru grupy, by-

³y badania sonda¿owe6. Wynika³o z nich, ¿e czynnikiem ró¿nicuj¹cym pogl¹dy,
oprócz wyznania, mo¿e byæ p³eæ. Dlatego w grupach badanych czternastolatków
wychowanych w tradycji rzymskokatolickiej i w tradycji luterañskiej jest tyle samo

6 Przeprowadzi³am rozmowy ze wszystkimi uczniami klas I-VIII podczas lekcji. Uczniowie VIII klasy pi-
sali wypracowanie na temat Œmieræ – przekleñstwo czy wybawienie.
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dziewcz¹t, co ch³opców. Bada³am zatem 100 m³odych osób, które koñczy³y czterna-
œcie lat. W tej grupie by³o 50 luteranów (25 dziewcz¹t i 25 ch³opców) oraz 50 rzym-
skich katolików (25 dziewcz¹t i 25 ch³opców).

M³odzie¿ luterañska by³a tu¿ przed konfirmacj¹, m³odzie¿ katolicka – tu¿ przed
bierzmowaniem. Badani uczêszczali do ósmej klasy szko³y podstawowej7.

Badania przeprowadzi³am wœród m³odzie¿y zamieszkuj¹cej ziemiê cieszyñsk¹.
Od pokoleñ w tym regionie zgodnie funkcjonuj¹ luteranie i rzymscy katolicy. 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 œmierci.

Przeprowadzi³am diagnozê wed³ug za³o¿eñ indukcjonizmu, tote¿ nie stawia³am
hipotez, co do skutecznoœci wychowania religijnego w obszarze dotycz¹cym rozu-
mienia œmierci cz³owieka.

Œmieræ pobudza zawsze do g³êbszych refleksji. Metodami, które pozwalaj¹ uze-
wnêtrznienie g³êbszych przemyœleñ, prze¿yæ, uczuæ oraz emocji s¹ metody projek-
cyjne. Wzoruj¹c siê na nich, skonstruowa³am w³asne narzêdzie badawcze8 Przewo-
dnik do rozmowy o œmierci z elementami technik projekcyjnych. Wyodrêbni³am w nim 5
sytuacji badawczych:

na pocz¹tek ka¿dy badany odpowiada³ na pytanie: Co myœlisz o œmierci cz³owieka?;
niezale¿nie od udzielonej odpowiedzi, badany dostawa³ seriê obrazków do obej-
rzenia (wszystkie na temat œmierci) i by³ proszony o wybór tego, który najbardziej
mu siê kojarzy³ ze œmierci¹, oraz o uzasadnienie swego wyboru;
niezale¿nie od tego, jaki obrazek badany wybra³ i w jaki sposób uzasadnia³ wybór,
wrêczano mu czyst¹ kartkê papieru, i proszono o to, aby „narysowa³“ s³owami wi-
zjê œmierci cz³owieka (projekcja);
na koniec ka¿demu badanemu przedstawiano niedokoñczon¹ historyjkê, w której
trzeba by³o wyt³umaczyæ oœmioletniemu dziecku fakt œmierci bliskiej mu osoby.
Badany by³ proszony o to, aby w sposób mo¿liwie przystêpny wyt³umaczy³ dziec-
ku to zdarzenie.
W badaniach wykorzysta³am komplet obrazków dotycz¹cych œmierci (s¹ to repro-

dukcje znanych malarzy) i jedn¹ czyst¹ kartkê tego samego formatu9.
Dla zebrania informacji o ka¿dym badanym czternastolatku sporz¹dzi³am ankie-

tê, która dostarczy³a mi wiedzy o jego zainteresowaniach, sukcesach b¹dŸ pora¿kach
szkolnych, a tak¿e o wykszta³ceniu rodziców.

W moich dociekaniach wa¿n¹ rolê pe³ni³a obserwacja funkcjonowania czternasto-
latków w trakcie badañ. Dziêki niej mog³am sprawdziæ, czy ³atwo (trudno) przycho-
dzi im podejmowanie tematu i decyzji, jakie jest tempo wyboru obrazków, sposób
wypowiadania siê. Obserwuj¹c badanego, widzia³am jego emocje i stosunek do ba-

SONIA CZUDEK-ŒLÊCZKA

7 Czternastolatki, których bada³am, byli uczniami ostatniej, ósmej, klasy przed wprowadzeniem reformy
szkolnictwa. W 2000 r. wprowadzono do szkolnictwa reformê, która zak³ada³a, ¿e szko³a podstawowa bê-
dzie siê koñczy³a na szóstej klasie. Jej absolwenci, szóstoklasiœci, obecnie kontynuuj¹ naukê w gimnazjum,
nastêpnie w liceach.
8 Taki sam przewodnik skonstruowa³am, aby zbadaæ, jak czternastolatki pojmuj¹ narodziny cz³owieka.
9 Wa¿ne by³o, aby obrazki i czysta kartka by³y takiego samego formatu. Nie chcia³am, ¿eby ró¿na wielkoœæ
obrazków nasuwa³a wybór (je¿eli coœ jest wiêksze to automatycznie mo¿e sugerowaæ, ¿e jest wa¿niejsze).



SZKO£A SPECJALNA 3/2006 201

dania. Przeprowadzi³am równie¿ analizê dzienników lekcyjnych. Dokumenty te
umo¿liwi³y mi weryfikacjê samooceny ka¿dego badanego dotycz¹cej powodzenia
szkolnego10.

Wyniki badañ uporz¹dkowa³am i podda³am analizie statystycznej. Zastosowa³am tak-
¿e test istotnoœci chi-kwadrat Pearsona, test zwi¹zku liniowego oraz test R.F. Fishera.

Charakterystyka badanych czternastolatków na podstawie zebranych
informacji

Wyniki ankiety ukaza³y, ¿e badana 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 radz¹ so-
bie z wymaganiami szkolnymi;
zainteresowañ: tu mo¿na zauwa¿yæ niewielkie (nieistotne) ró¿nice wynikaj¹ce
z p³ci, w grupie ch³opców zainteresowania s¹ jednorodne, podobnie jest w grupie
dziewczyn;
wykszta³cenia rodziców: ich rodzice reprezentuj¹ porównywalny zakres wykszta³-
cenia – wiêkszoœæ ojców i matek skoñczy³a szko³y zawodowe i œrednie.

Jak rozumie œmieræ m³odzie¿ wychowana w tradycji luterañskiej
oraz rzymskokatolickiej?

Wypowiedzi badanych czternastolatków by³y bardzo ró¿norodne np. zdarza-
³y siê wypowiedzi bardzo krótkie, ale zawiera³y one bardzo dojrza³e, g³êbokie
myœli, by³y równie¿ wypowiedzi d³ugie i banalne. Niektórzy badani w swych
wywodach snuli refleksje, inni wypowiadali siê, stosuj¹c obiegowe zwroty, za-
s³yszane od doros³ych.

Mimo takiej ró¿norodnoœci wypowiedzi, zauwa¿y³am, ¿e wystêpuj¹ w nich pew-
ne prawid³owoœci: dla wielu badanych najwa¿niejszy by³ aspekt obrzêdowoœci
œmierci, inni widzieli w œmierci wolê Bo¿¹, a w wypowiedziach innych – tych by³o
najwiêcej – dominowa³a empatia.

To spostrze¿enie sta³o siê dla mnie kluczem, wed³ug którego sklasyfikowa³am
i uporz¹dkowa³am wyniki badañ. Rozpatrzy³am ka¿d¹ ze 100 wypowiedzi bada-
nych pod k¹tem czêstoœci wystêpowania w niej sformu³owañ s³ownych i w zale¿no-
œci od ich dominacji, uporz¹dkowa³am je wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:

rozpatrywanie œmierci cz³owieka przez pryzmat empatii – w wypowiedziach ba-
danego powtarzaj¹ siê s³owa: „Œmieræ to rozpacz i ból“, „Œmieræ to wielki smutek dla
rodziny“, „Wszyscy p³acz¹ i smuc¹ siê, gdy ktoœ umrze“, „Œmieræ to wielka tragedia dla
bliskich“, „Jest to utrata kogoœ bliskiego“ itp.;
rozpatrywanie œmierci cz³owieka w aspekcie obrzêdowoœci – w wypowiedziach
badanego pojawiaj¹ siê takie s³owa: pogrzeb, trumna, ksi¹dz, cmentarz, grób, ludzie
w czerni, modl¹ siê itp.;
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10 Podobn¹ procedurê prowadzi³am podczas badania pojmowania przez czternastolatki narodzin cz³owieka.
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rozpatrywanie œmierci cz³owieka z punktu widzenia wiary – w wypowie-
dziach przewa¿a³y sformu³owania: „Œmieræ to jest wola Boga“, „Po œmierci idzie
siê do nieba albo piek³a“, „Ludzie modl¹ siê nad grobem i jest ksi¹dz“, „Ju¿ go Pan
Bóg wzi¹³ do siebie“, „Ju¿ jest w niebie u Pana Boga“, „Po œmierci te¿ jest ¿ycie“,
„Odchodzi do lepszego œwiata“ itp.
Dla du¿ej grupy badanych akt œmierci jest naturalny, nieunikniony i ostatecz-

ny. Badani, widz¹c ostateczny wymiar œmierci, nawi¹zuj¹ nierzadko do koncep-
cji chrzeœcijañskiej i w wielu wypowiedziach po zgonie cz³owieka ma miejsce
przejœcie do nieba, zaczyna siê drugie ¿ycie itp. Zauwa¿y³am, ¿e wszystkim ba-
danym by³o bardzo trudno odpowiedzieæ na bezpoœrednie pytanie: Jak rozu-
miesz œmieræ cz³owieka? Dawali do zrozumienia, ¿e dot¹d nie pytano ich w taki
bezpoœredni sposób. Zdecydowanie ³atwiej by³o im formu³owaæ swoje myœli
przy wybieraniu obrazka i uzasadnianiu swojej decyzji. Wybierali spoœród serii
obrazków ten, który najbardziej kojarzy³ im siê ze œmierci¹ cz³owieka, i nastêp-
nie uzasadniali swój wybór.

Badani najczêœciej wybierali obrazek Wystawienie zw³ok œw. Bonawentury Curbana.
Drugie miejsce w rankingu wyborów zajê³a reprodukcja Opactwo w dêbowym lesie
G.D. Fredricha. Ch³opcy preferowali obrazek Œmieræ (przedruk ilustracji z „Polityki“).
Natomiast reprodukcje Œmieræ i dziewczyna E. Scheliego oraz Ofelia J.E. Millaisa w ma-
³ym stopniu kojarzy³y siê ze œmierci¹.

Po wyborze obrazka badani otrzymywali czyst¹ kartkê, przymykali oczy i starali
siê narysowaæ s³owami w³asn¹ wizjê œmierci cz³owieka. Najczêœciej mówili wówczas
o pogrzebie z wszystkimi jego elementami: trumna, œwiece, ksi¹dz, grób, p³acz¹cy
ludzie, krzy¿, koœció³. Obrzêd pogrzebu jest m³odzie¿y znany i dlatego potrafi go bez
wiêkszych trudnoœci opisaæ. Charakterystyczna by³a te¿ tendencja w opisywaniu
œmierci w wymiarze symbolicznym z uwzglêdnieniem nastroju, opisu sytuacji, cza-
sem nierealnych, a czasem pozaziemskich postaci. W jednej wypowiedzi wystêpo-
wa³y elementy znane z publikacji ¯ycie po ¿yciu.

Na koniec ka¿dy badany mia³ dokoñczyæ historyjkê i wyjaœniæ w sposób przystêp-
ny oœmioletniemu dziecku fakt œmierci bliskiej mu osoby. Wszyscy badani chêtnie re-
alizowali to zadanie, a ich wyjaœnienia by³y obszerne. Zauwa¿y³am, ¿e w tych wy-
powiedziach pojawi³o siê najwiêcej stereotypowych, utartych sformu³owañ, u¿ywa-
nych przez doros³ych: „Jest ju¿ w niebie i tam jest dobrze“, „Posz³a do lepszego œwiata,
tam bêdzie jej lepiej“, „Teraz ju¿ jest mu dobrze“, „Bóg go wzi¹³ do nieba i jest mu tam do-
brze“, „Mo¿e lepiej, bo nie bêdzie tu cierpieæ“, „Ka¿dy kiedyœ musi umrzeæ“.

Zarówno dziewczêta, jak i ch³opcy chcieli przekazaæ dziecku informacjê
o œmierci bliskiej osoby w sposób ³agodny i delikatny. Próbowali równie¿ pocie-
szaæ oœmioletnie dziecko. T³umaczyli nieuchronnoœæ i ostatecznoœæ oraz nieod-
wracalnoœæ œmierci. Wyjaœniali, ¿e przyczyn¹ odejœcia bliskiej osoby jest w du¿ej
mierze wola Bo¿a. Mówili o Bogu, który wzi¹³ zmar³¹ osobê do siebie. W wypo-
wiedziach badanych czternastolatków nie by³o próby t³umaczenia oœmioletnie-
mu dziecku faktu œmierci bliskiej osoby z medycznego albo biologicznego punk-
tu widzenia. Prawdopodobnie uznali, ¿e takie informacje dla oœmiolatka s¹
trudne do przyjêcia i nie ma potrzeby obci¹¿aæ go dodatkowymi (i zbêdnymi
w tym czasie) wiadomoœciami.

SONIA CZUDEK-ŒLÊCZKA
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Pogl¹dy czternastolatków dotycz¹ce œmierci cz³owieka z uwzglêdnieniem
zmiennych: p³eæ badanych, wyznanie

Z przedstawionej wczeœniej analizy jakoœciowej wynika, ¿e inaczej wypowiada³y siê
na temat œmierci cz³owieka dziewczêta, inaczej ch³opcy. Wyniki klasyfikacji wed³ug wy-
mienionych kryteriów przedstawiam w tabeli 1. Uwzglêdni³am w niej p³eæ badanych.

Tabela 1
Iloœciowy i procentowy rozk³ad wypowiedzi badanych dziewcz¹t i ch³opców dotycz¹cych
œmierci cz³owieka, z poszczególnymi dominantami (p³eæ a czêstoœæ wystêpowania dominant)

Ani jedna dziewczyna, w obu grupach wyznaniowych, nie mówi³a o œmierci
w aspekcie obrzêdowoœci, a tylko niektóre z nich przedstawi³y œmieræ w aspekcie
wiary. Prawie wszystkie skupi³y siê na ujêciu œmierci z dominant¹ empatii.
Podobnie jak dziewczêta, najwiêcej ch³opców omawia³o œmieræ akcentuj¹c prze-
¿ycia i uczucia z ni¹ zwi¹zane. W wypowiedziach niewielkiej grupy ch³opców do-
minowa³a obrzêdowoœæ. Interesuj¹ce jest równie¿ to, ¿e zarówno dziewczêta, jak
i ch³opcy rzadko pos³ugiwali siê argumentami wiary w wypowiedziach dotycz¹-
cych œmierci. Je¿eli ju¿ tak czynili, to mia³o to miejsce w trakcie koñczenia histo-
ryjki. Obie grupy t³umacz¹ dziecku, ¿e œmieræ jest wol¹ Boga, po œmierci najczê-
œciej idzie siê do nieba, ¿e jest tam lepsze i bardziej szczêœliwe ¿ycie.

Tabela 2
Iloœciowy i procentowy rozk³ad wypowiedzi badanych katolików i luteranów, dotycz¹cych œmier-
ci cz³owieka z poszczególnymi dominantami (wyznanie a czêstoœæ wystêpowania dominant)

W obu grupach wyznaniowych najwiêcej badanych, omawiaj¹c œmieræ cz³owieka,
k³ad³o nacisk na uczucia i prze¿ycia z ni¹ zwi¹zane. Z danych zawartych w tabelach
wynika, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ – tak katolików, jak i luteranów – charakteryzowa-
³a œmieræ przez zwroty zwi¹zane z wyra¿aniem empatii. Dominanta empatii wyst¹pi³a
wiêc w wypowiedziach trzech czwartych katolików i w wypowiedziach tylu samo lu-
teranów. Taka zbie¿noœæ nie wystêpuje ju¿ w wypowiedziach z dominant¹ obrzêdowo-
œci i z dominant¹ wiary. Obrzêdowoœæ wyraŸnie wa¿niejsza jest dla luteranów. Nato-
miast m³odzi katolicy czêœciej akcentuj¹ wiarê w swoich wypowiedziach na temat
œmierci. Wypowiedzi z dominant¹ aspektu obrzêdowoœci pojawi³y siê tylko wœród
ch³opców obu wyznañ.
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Zród³a, z których czternastolatki czerpi¹ informacje o œmierci cz³owieka

Ostatnie z pytañ, jakie zada³am ka¿demu ze 100 badanych, dotyczy³o tego, sk¹d
i od kogo dowiedzieli siê o œmierci cz³owieka. Najczêœciej wymienianym przez bada-
ne osoby (niezale¿nie od wyznania) Ÿród³em wiedzy o œmierci cz³owieka s¹ progra-
my telewizyjne i filmy. Badane czternastolatki nie podawa³y konkretnych tytu³ów,
wspomina³y tylko o programach kryminalnych, filmach wojennych i horrorach. Na-
le¿y przypuszczaæ, ¿e te pozycje dostarcza³y badanej m³odzie¿y mo¿liwoœæ zobacze-
nia, jak cz³owiek zabija drugiego cz³owieka b¹dŸ te¿ widok umieraj¹cego lub ju¿
zmar³ego cz³owieka. ¯adna te¿ z badanych osób nie poda³a jako Ÿród³a wiedzy
o œmierci programu popularnonaukowego, który dostarcza³by informacji o œmierci
w sposób czysto naukowy, biologiczny i medyczny.

W drugiej kolejnoœci dziewczêta i ch³opcy wymieniaj¹ lekcje religii. Ewangelicy
o œmierci dowiaduj¹ siê przewa¿nie na naukach przedkonfirmacyjnych i na lekcjach
religii dotycz¹cych zmartwychwstania Jezusa. Podobnie katolicy podczas lekcji re-
ligii stykaj¹ siê z problemem umierania w zwi¹zku ze zmartwychwstaniem Jezusa.
Tematy, które realizuje siê na lekcjach religii, zwi¹zane z mêczeñska œmierci¹ Jezu-
sa oraz z jego zmartwychwstaniem, koncentruj¹ siê raczej na odkupieniu za winy,
rozgrzeszeniu i aspekcie eschatologicznym. W wypowiedziach badanych czterna-
stolatków pojawiaj¹ siê elementy wiary, które s¹ odzwierciedleniem tego, o czym
mówi siê o œmierci cz³owieka na lekcjach religii.

Czêsto wymienianym Ÿród³em wiedzy o œmierci s¹ rozmowy z doros³ymi. Ma to
miejsce, gdy ktoœ w rodzinie lub w s¹siedztwie umrze. Mo¿na zatem s¹dziæ, ¿e w ro-
dzinach badanych osób na temat œmierci rozmawia siê tylko okazjonalnie.

Trochê wiêcej dziewczyn ni¿ ch³opców podaje, ¿e istotê œmierci pomog³o im zrozu-
mieæ czytanie ksi¹¿ek. Jest to jednak wiedza typu ciekawostki, np. zmar³ jakiœ znany
piosenkarz lub ogromna liczba ludzi ponios³a œmieræ w wyniku powodzi.

Interesuj¹ce jest to, ¿e m³odzi ludzie podawali, i¿ nie lubi¹ na taki temat rozmawiaæ
w gronie kole¿eñskim. Rozmawiaj¹ o tym tylko wówczas, gdy ktoœ znajomy umrze
lub, gdy zdarzy siê g³oœny wypadek albo pojawi siê wstrz¹saj¹cy film.

Niewielu badanych czternastolatków jako Ÿród³o wiedzy o œmierci cz³owieka poda-
je lekcje biologii. Dzieje siê to zapewne dlatego, ¿e w programach nauczania biologii
nie ma tematów zwi¹zanych ze œmierci¹.

Sporo osób podawa³o równie¿ inne Ÿród³a informacji o œmierci. Badani opowiadali
tak¿e, ¿e bior¹ udzia³ w pogrzebach. Niektórzy ch³opcy stwierdzili, ¿e bior¹ udzia³
w pogrzebach jako ministranci.

Sposób ujmowania œmierci przez badane czternastolatki, a wykszta³cenie ich ro-
dziców

Zak³ada³am, ¿e na pogl¹dy na temat œmierci cz³owieka mo¿e mieæ wp³yw wy-
kszta³cenie rodziców badanych czternastolatków. Badani w ankiecie podawali, jakie
jest wykszta³cenie ich matki i ojca11.

SONIA CZUDEK-ŒLÊCZKA

11 Ze wzglêdu na ograniczenia redakcyjne przytaczam tylko podstawowe tabele (jest 6 tabel z wynika-
mi szczegó³owymi – po 3 w ka¿dej dominancie – osobno dla luteranów, osobno dla katolików).
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Tabela 3
Iloœciowy i procentowy rozk³ad wykszta³cenia rodziców uczniów w badanych grupach wy-

znaniowych

Najwiêcej rodziców czternastolatków, które ujmowa³y œmieræ z dominant¹ empa-
tii, ma wykszta³cenie zawodowe. Wiêcej rodziców (matek i ojców) tak wykszta³co-
nych jest u dziewcz¹t w obu grupach wyznaniowych. Natomiast liczba ojców i ma-
tek z wykszta³ceniem zawodowym, w obu grupach badanych osób, by³a prawie ta-
ka sama. Trochê mniej jest rodziców z wykszta³ceniem œrednim, a najmniej – z wy-
kszta³ceniem wy¿szym i podstawowym.

Najwiêcej rodziców z wykszta³ceniem podstawowym i zawodowym jest równie¿ w
grupie czternastolatków, które ujmowa³y œmieræ z dominant¹ aspektu obrzêdowoœci.
Niewielkie ró¿nice, w obu grupach wyznaniowych, dotycz¹ rodziców z wykszta³ce-
niem œrednim i wy¿szym. Mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e niewielki wp³yw na ujmo-
wanie œmierci z dominant¹ obrzêdowoœci u luteranów mog¹ mieæ wp³yw ich ojcowie,
poniewa¿ jest to najwy¿szy wskaŸnik w danych i jest on statystycznie ma³o istotny.

W grupie rodziców czternastolatków, które ujmowa³y œmieræ z dominant¹ wiary,
zarówno katolików, jak i luteranów, nieznacznie przewa¿a liczba rodziców z wy-
kszta³ceniem œrednim i wy¿szym nad liczb¹ rodziców z wykszta³ceniem podstawo-
wym i zawodowym, ale jest ona statystycznie nieistotna.

Ró¿nice w wykszta³ceniu rodziców badanych m³odych ludzi s¹ tak nieznaczne, i¿
mo¿na wnioskowaæ, ¿e nie maj¹ one wiêkszego wp³ywu na pogl¹dy badanej m³o-
dzie¿y dotycz¹ce œmierci cz³owieka.

Wypowiedzi dotycz¹ce œmierci a powodzenia szkolne i zainteresowania 
badanych czternastolatków

Powodzenia szkolne to zmienna, która ma zwi¹zek z wypowiedziami badanych
czternastolatków dotycz¹cymi œmierci cz³owieka. Dlatego rozwa¿y³am równie¿ tê kwe-
stiê. Ka¿dego z badanych czternastolatków prosi³am o to, ¿eby okreœli³, jak mu siê wie-
dzie w szkole. Przy opracowywaniu wyników pogrupowa³am powodzenia szkolne ba-
danych osób w trzy kategorie: jestem ponadprzeciêtny – bardzo dobry, wiêcej ni¿ do-
bry; jestem dobry – dobry, prawie dobry; jestem poni¿ej przeciêtnej – s³aby, Ÿle wiedzie
mi siê w szkole12.

Najwiêcej czternastolatków, którzy ujmuj¹ œmieræ cz³owieka z dominant¹ empatii,
okreœla siebie jako uczniów dobrych. Parê osób wyznania luterañskiego twierdzi, ¿e s¹
uczniami s³abymi. Liczba uczniów bardzo dobrych w grupie katolików i w grupie lu-
teranów jest taka sama. W grupie osób wyznania rzymskokatolickiego jest wiêcej
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uczniów prawie dobrych, natomiast w grupie osób wyznania luterañskiego jest wiêcej
osób dobrych. Badani ch³opcy i badane dziewczyny, którzy wypowiadali siê na temat
œmierci z dominant¹ empatii, nie stwierdzili, ¿e Ÿle im siê wiedzie w szkole.

Tylko ch³opcy, w obu grupach wyznaniowych, ujmowali œmieræ z dominant¹ aspek-
tu obrzêdowoœci. Oni te¿ okreœlali siebie jako uczniów dobrych i poni¿ej przeciêtnej. In-
teresuj¹ce, ¿e nie ma w tej grupie ch³opców, którzy oceniaj¹ siebie powy¿ej przeciêtnej.

Tyle samo osób wyznania luterañskiego i katolickiego, w wypowiedziach których
na temat œmierci dominowa³ aspekt wiary, okreœli³o siebie jako ucznia ponadprze-
ciêtnego W grupie katolików jest trochê wiêcej uczniów dobrych ni¿ w grupie lute-
ranów. Natomiast uczniów poni¿ej przeciêtnej jest prawie tyle samo w obu grupach.
Ró¿nice w wykszta³ceniu badanych osób w obu grupach s¹ bardzo ma³e i na ujmo-
wanie œmierci z dominant¹ wiary powodzenia szkolne badanych osób nie maj¹
wiêkszego wp³ywu.

Ró¿nice, jakie wyst¹pi³y w podanych przez badane osoby ich powodzeniach
szkolnych s¹ niewielkie. Zaznaczaj¹ siê one raczej miêdzy ch³opcami i dziew-
czêtami ni¿ w grupach wyznaniowych. Analizuj¹c dane, nie mo¿na jednoznacz-
nie stwierdziæ, i¿ powodzenia szkolne badanej m³odzie¿y wp³ywaj¹ na jej spo-
sób pojmowania œmierci cz³owieka.

Rozpatrywa³am tak¿e relacjê: sposób rozumienia œmierci a osobiste zainteresowania
badanych. Uzna³am, ¿e zainteresowania badanych czternastolatków to zmienna, która
mog³a mieæ wp³yw na sposób w jaki formu³uj¹ oni pogl¹dy na œmieræ cz³owieka13. Ana-
lizê liczbow¹ i statystyczn¹ zamieszczam w tabeli 4.

Tabela 4
Iloœciowy i procentowy rozk³ad zainteresowañ badanej m³odzie¿y

SONIA CZUDEK-ŒLÊCZKA

12 Chc¹c ukazaæ zale¿noœci zachodz¹ce pomiêdzy powodzeniem szkolnym badanych czternastolatków
a ich wypowiedziami dotycz¹cymi œmierci, skonstruowa³am trzy tabele. W pierwszej zawar³am dane, ja-
kimi uczniami s¹ osoby, w których wypowiedziach dominowa³ aspekt empatii. W drugiej ukaza³am po-
wodzenie szkolne osób, w których wypowiedziach dominowa³ aspekt obrzêdowoœci, zaœ w trzeciej ta-
beli zawar³am informacje o powodzeniach szkolnych osób, w wypowiedziach których dominowa³
aspekt wiary. Ze wzglêdu na obszernoœæ tabel, przedstawiam tylko analizê zawartych w nich danych.
13 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 stawia³am ograniczeñ, co do
liczby zainteresowañ, i badana m³odzie¿ mog³a wybraæ jedno lub kilka. Zwykle tak w³aœnie czyni³a.
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Badane osoby interesuj¹ siê tym wszystkim, czym przeciêtny dorastaj¹cy m³ody
cz³owiek. Wiêkszoœæ uprawia sport. Wszyscy uprawiaj¹ turystykê, s³uchaj¹ muzyki
i czytaj¹ ksi¹¿ki oraz prasê. Sporo osób posiada komputer lub ma mo¿liwoœæ z nie-
go korzystaæ. Dziewczyny interesuj¹ siê tak¿e mod¹.

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.

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 pojmu-
j¹ œmieræ cz³owieka badani przeze mnie m³odzi ludzie.

Jak czternastolatki pojmuj¹ œmieræ cz³owieka. Uogólnienia i wnioski

Wyniki moich badañ dowodz¹, ¿e nie ma istotnych ró¿nic w rozumieniu œmierci
cz³owieka u badanych czternastolatków wyznania katolickiego i wyznania luterañ-
skiego. Zapewne wynika to z faktu, ¿e wszyscy badani wywodz¹ siê z jednego krê-
gu kulturowego i jego wp³ywy na kszta³towanie siê pogl¹dów czternastolatków na
temat œmierci s¹ silniejsze ni¿ oddzia³ywania religijne w obrêbie obu wyznañ.
Wyst¹pi³y ró¿nice w pojmowaniu œmierci cz³owieka miêdzy dziewczêtami i ch³op-
cami. WyraŸna ró¿nica rysuje siê miêdzy dziewczêtami i ch³opcami w ujmowaniu
œmierci cz³owieka z dominant¹ empatii.
Dziewczêta swobodniej formu³owa³y swe przemyœlenia. Ch³opcy z kolei byli bardziej

konkretni w swych wypowiedziach. Nie rozwodzili siê i nie omawiali zbyt szeroko sy-
tuacji zwi¹zanych ze œmierci¹. Wiêksze ró¿nice wystêpowa³y raczej w sposobie prezen-
towania przez badanych swoich przemyœleñ na temat œmierci oraz w sposobie rozmie-
szczenia elementów empatii, obrzêdowoœci i wiary w wypowiedziach dotycz¹cych po-
szczególnych zadañ. W wypowiedziach dziewcz¹t zdecydowanie dominowa³a empa-
tia. Odbieraj¹ one ludzk¹ œmieræ przede wszystkim, jako ogromne nieszczêœcie dla bli-
skich. One czêœciej podkreœlaj¹, ¿e ludziom, którzy utracili blisk¹ osobê nale¿y wspó³-
czuæ. Chêtniej ni¿ ch³opcy udzieli³yby pomocy oœmioletniemu dziecku w takiej sytua-
cji, a t³umacz¹c mu œmieræ bliskiej osoby, zwraca³yby uwagê, aby to zrobiæ delikatnie
i odpowiednio do wieku dziecka. Dziewczêta wykazuj¹ tak¿e wiêksz¹ wra¿liwoœæ
i oznaczaj¹ siê wiêksz¹ wyobraŸni¹. Ich projekcje (rysowanie na pustej kartce w³asnej wi-
zji œmierci) by³y o wiele ciekawsze ni¿ projekcje ch³opców. Podczas gdy ch³opcy przy-
wo³ywali znane obrazy nawi¹zuj¹ce do œmierci: szatana, szkielet i obrzêd pogrzebu –
dziewczêta pozwoli³y sobie na bardziej poetyckie wizerunki œmierci. W ich przedsta-
wieniach pojawiaj¹ siê: bia³e lilie, anio³y na chmurze, powiewne bia³e postaci, czarne
kwiaty, z³ote s³oñce w poœwiacie. Nie ujmuj¹ œmierci w tak przyziemnym kontekœcie,
jakim jest pogrzeb, a je¿eli tak, to robi¹ to znacznie rzadziej ni¿ ch³opcy.

W wypowiedziach dziewcz¹t nie pojawi³a siê obrzêdowoœæ jako dominanta.
Wyst¹pi³a ona w wypowiedziach niewielkiej grupy ch³opców. Czêstokroæ wpla-
tali oni elementy obrzêdowoœci podczas omawiania ilustracji. Tak¿e podczas
projekcji (rysowanie s³owami na pustej kartce w³asnej wizji œmierci) ch³opcy czê-
œciej nawi¹zywali do obrzêdowoœci towarzysz¹cej œmierci. S³owa: trumna, grób,
cmentarz, p³acz¹cy ludzie, krzy¿, koœció³ wystêpuj¹ prawie we wszystkich ch³opiê-
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SONIA CZUDEK-ŒLÊCZKA

cych projekcjach zwi¹zanych z w³asn¹ wizj¹ œmierci. Do obrzêdowoœci nawi¹-
zywali równie¿ podczas koñczenia historyjki, kiedy musieli wyt³umaczyæ
oœmiolatkowi œmieræ bliskiej osoby.

Interesuj¹ce jest równie¿ to, ¿e zarówno dziewczêta, jak i ch³opcy rzadko pos³ugi-
wali siê argumentami wiary w wypowiedziach dotycz¹cych œmierci. Je¿eli ju¿ tak
czynili, to mia³o to miejsce w trakcie koñczenia historyjki. Obie grupy t³umacz¹
dziecku, ¿e œmieræ jest wol¹ Boga, po œmierci najczêœciej idzie siê do nieba, ¿e jest tam
lepsze i bardziej szczêœliwe ¿ycie.

Z moich ustaleñ badawczych wynika, ¿e m³odzi ludzie w czternastym roku ¿ycia
pojmuj¹ œmieræ jako konstrukt z³o¿ony. Wyjaœniaj¹c zjawisko œmierci akcentuj¹:
– obrzêdy, które tradycyjnie towarzysz¹ pochówkowi (komponent obrzêdowoœci);
– wiarê, dopatruj¹c siê w œmierci woli Boga (komponent wiary);
– ¿al, rozpacz po stracie bliskiej osoby oraz wspó³czucie dla tych, co pozostali

(komponent empatii).
Ujawnienie zdolnoœci do formu³owania z³o¿onych wypowiedzi w czternastym ro-

ku ¿ycia dotycz¹cych œmierci, stanowi istotne rozszerzenie tego, co dot¹d by³o wia-
domo o kszta³towaniu siê rozumienia œmierci u m³odych osób, po 10. roku ¿ycia.
Przypominam, ¿e dotychczas publikowane wyniki badañ ukazuj¹, ¿e stosunkowo
dobrze poznano sposób pojmowania œmierci u dzieci do 10. roku ¿ycia.

Wyniki moich badañ nie wykaza³y istotnych zale¿noœci pomiêdzy sposobem poj-
mowania œmierci przez badane osoby a nastêpuj¹cymi zmiennymi: wykszta³ce-
niem rodziców badanych, powodzeniem szkolnym badanej m³odzie¿y oraz jej za-
interesowaniami.
Podczas analizy wypowiedzi badanych wyodrêbni³am dwie formu³y:
– wypowiedzi oficjalne w stylu, bo tak trzeba mówiæ,
– wypowiedzi prywatne w stylu, bo ja tak myœlê i czujê.
W wypowiedziach oficjalnych dominuje empatia i obrzêdowoœæ. W wypowie-

dziach prywatnych przewa¿aj¹ przemyœlenia filozoficzne i refleksyjne, uwypuklaj¹-
ce ostatecznoœæ i nieuchronnoœæ œmierci cz³owieka.

Podczas analizy wypowiedzi badanej m³odzie¿y nie dostrzeg³am, aby na pojmo-
wanie œmierci przez m³odych ludzi mia³y istotny wp³yw: kszta³cenie literackie, lek-
cje biologii czy te¿ lekcje religii.
Z moich badañ wynika równie¿, ¿e doroœli z najbli¿szego otoczenia tak¿e unikaj¹

poruszania tematu umierania i œmierci w rozmowach z m³odymi ludŸmi. Rzecz w tym,
¿e m³odzi ludzie niebywale rzadko maj¹ okazjê byæ œwiadkami tego wa¿nego w ¿yciu
cz³owieka wydarzenia. Badani stwierdzali, ¿e maj¹ potrzebê takich rozmów, chc¹ roz-
mawiaæ o umieraniu i œmierci, ale czêsto doroœli „unikaj¹“ takich rozmów. M³odzie¿
twierdzi, ¿e czuje siê wtedy zdezorientowana oraz osamotniona i nierzadko nie potrafi
sama poradziæ sobie z tak wa¿nym egzystencjalnym problemem, jakim jest œmieræ.

Uczeni, zajmuj¹cy siê rozumieniem natury œmierci, formu³uj¹ hipotezê progno-
styczn¹, ¿e pojmowanie tego zjawiska rozszerza siê i pog³êbia w miarê nabywania
wiedzy o œwiecie. Nie wiadomo jednak konkretnie, co to oznacza. Przedstawione
wyniki moich badañ pokazuj¹, w jaki sposób wiedza ta siê rozszerza w stosunku do
wiedzy dzieci dziesiêcioletnich. Ustalenia te mog¹ byæ u¿yteczne pedagogicznie, na
przyk³ad podczas dyskusji z m³odzie¿¹ o œmierci.
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Summary

This article discusses the findings of a study which addressed the issue of how
the youth raised in the Lutheran and Roman Catholic traditions perceived human
death. The research also sought to determine whether such perceptions were affec-
ted by private interests, success at school or the parents  educational background.
The research included 50 Lutheran and 50 Roman Catholics (25 girls and 25 boys
in each denominational group) who were brought up in the villages of the Cieszyn
Silesia Region. All of them were about to graduate from eighth grade of primary
school. The research used a questionnaire, the projection method and a specially
structured guidebook.

The findings demonstrated that the young people perceived death in three
aspects: „emphatic- mandatory“, religious and ritualistic. No significant differences
were encountered in the perceptions of death held by the fourteen-year-old Luthe-
rans or Catholics. Such perceptions were found unaffected by their private intere-
sts, school successes or parental education. Some insignificant differences were fo-
und between the views held by boys and girls. Not a single girl perceived death in
the ritualistic aspect. Very few of the participants perceived it in the aspect of faith.

The young people declared that they wished to discuss such a difficult issue as
human death, yet there was hardly anyone to turn to as talks of that kind were avo-
ided. Consequently, we find that there is an extensive demand for education of
both children and young people in the issue of death and its biological, existential
and social dimensions.

ŒMIERÆ. POGL¥DY CZTERNASTOLATKÓW WYCHOWANYCH W TRADYCJI LUTERAÑSKIEJ...
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NOWE PODEJŒCIA W WYCHOWANIU DZIECI Z ADHD 

Coraz czêœciej trudnoœci wychowawcze sprawiane przez dzieci diagnozowa-
ne s¹ jako objawy Zespo³u Nadpobudliwoœci Psychoruchowej z Deficytem
Uwagi (ADHD). Nazwa ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disoder) zosta³a
wprowadzona przez Amerykañskie Towarzystwo Psychiatryczne, które
w swoich kryteriach diagnostycznych DSM – IV wyodrêbni³o trzy rodzaje ze-
spo³u: zespó³ nadpobudliwoœci psychoruchowej z przewag¹ objawów zabu-
rzeñ koncentracji uwagi, zespó³ nadpobudliwoœci psychoruchowej z przewag¹
objawów nadmiernej aktywnoœci ruchowej i impulsywnoœci oraz zespó³ nad-
pobudliwoœci psychoruchowej w postaci "mieszanej", w którym wystêpuje za-
równo nadmierna aktywnoœæ ruchowa i impulsywnoœæ, jak i zaburzenia kon-
centracji uwagi (Borkowska 1999, s. 165). Symptomy ka¿dego z wymienionych
komponentów (których powinno byæ co najmniej szeœæ ze skonstruowanej
przez naukowców listy) musz¹ siê utrzymywaæ przez przynajmniej szeœæ mie-
siêcy w stopniu utrudniaj¹cym prawid³owe funkcjonowanie dziecka. Inne
okreœlenie zaburzeñ przyjê³a Œwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) nazywa-
j¹c je „zespo³em hiperkinetycznym“ lub „zaburzeniami hiperkinetycznymi“
(Hiperkinetik Disorder) ujmuj¹c w miêdzynarodowej klasyfikacji chorób (ICD 10)
szereg objawów, które utrzymuj¹ siê przez minimum szeœæ miesiêcy i prowa-
dz¹ do nieprzystosowania lub wystêpuj¹ w stopniu niezgodnym z poziomem
rozwoju dziecka (Wolañczyk, Ko³akowski, Skotnicka 1999, s. 29). Naukowcy tej
organizacji nie ró¿nicuj¹ jednak trzech poddtypów zespo³u. W zwi¹zku z przyj-
mowan¹ niekiedy etiologi¹ zaburzeñ (w latach szeœædziesi¹tych popularny by³
pogl¹d, ¿e przyczyn¹ tego typu nieprawid³owoœci s¹ mikrouszkodzenia OUN)
do dziœ popularna jest tak¿e nazwa – zespó³ minimalnych dysfunkcji mózgu
(Minimal Brain Dysfunction).

Bez wzglêdu na rodzaj klasyfikacji oraz przyczyny (nieustalone jednoznacznie
do dziœ) wyró¿niamy trzy grupy objawów, które obserwujemy u osób z ADHD:
k³opoty z kontrol¹ w³asnej impulsywnoœci, nadmiern¹ aktywnoœæ ruchow¹, za-
burzenia koncentracji uwagi (Wolañczyk, Ko³akowski, Skotnicka 1999, s. 44).
Ka¿dy z tych objawów mo¿e wystêpowaæ w ró¿nym nasileniu i prowadziæ do
odmiennych skutków. Czynników modyfikuj¹cych wp³yw wymienionych za-
burzeñ na funkcjonowanie osoby nimi dotkniêtej jest bardzo du¿o: od relacji we-
wn¹trzrodzinnych pocz¹wszy, a na organizacji przestrzennej pomieszczeñ
skoñczywszy. Celem niniejszego spojrzenia na problemy wychowawcze z jaki-
mi borykaj¹ siê rodzice i nauczyciele dzieci z ADHD jest próba przedstawienia
alternatywnego podejœcia do ich zaburzeñ.
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Pracuj¹c jako pedagog w zespole szkó³ m.in. przy Dziennym Oddziale Psy-
chiatrii dla Dzieci i M³odzie¿y, spotykam rodziców borykaj¹cych siê codziennie
z problemami wychowywania dzieci z ADHD. Poniewa¿ szko³a stanowi œrodo-
wisko, w którym najczêœciej ogniskuj¹ siê problemy wynikaj¹ce z nadpobudli-
woœci psychoruchowej dziecka, mam do czynienia z sytuacjami, w których ro-
dzice czuj¹ siê czêsto najmniej komfortowo. To tutaj bywaj¹ nara¿ani na ocenia-
nie swoich umiejêtnoœci wychowawczych, tu zasypywani s¹ informacjami o nie-
przystosowaniu spo³ecznym ich dziecka, o jego czêsto ró¿norodnych „wybry-
kach“, o skargach i petycjach innych rodziców o usuniecie go z klasy i ze szko-
³y. To tu tocz¹ boje o uwzglêdnianie jego mo¿liwoœci psychofizycznych przy
ocenianiu, t³umacz¹ przyczyny niepowodzeñ, usprawiedliwiaj¹, prosz¹ o kolej-
n¹ szansê. Taka rola dla rodzica wcale nie jest ³atwa, relacjom z w³asnym dziec-
kiem dostarcza wielu negatywnych bodŸców. Nic dziwnego, ¿e wielu z nich, po
kilku latach, nie udaje siê spojrzeæ na w³asnego syna czy córkê inaczej ni¿ przez
pryzmat sprawianych problemów lub wrêcz jak na swój „¿yciowy problem“.
Wypalenie siê si³ u tych rodziców albo obarczanie dziecka odpowiedzialnoœci¹
za trudnoœci pojawia bardzo czêsto. Jedni rodzice niemal¿e od razu poddaj¹ siê
t³umacz¹c niepowodzenia wychowawcze bezradnoœci¹ wobec nasilenia zabu-
rzeñ u dziecka. Inni, po d³ugich staraniach, nie wytrzymuj¹ presji otoczenia
i w³asnego poczucia winy za pora¿ki wychowawcze. W wielu przypadkach do-
chodzi wówczas do nasilenia niechêci wobec w³asnego dziecka. Staje siê ono
obiektem wstydu, z którym nale¿y siê izolowaæ od oceniaj¹cego otoczenia i ciê-
¿arem, od którego rodzic pragnie odpocz¹æ choæby przez kilka godzin jego po-
bytu w jakiejkolwiek placówce poza domem. Taki stosunek do dziecka nie
sprzyja jego dalszemu i tak ju¿ zaburzonemu rozwojowi ani tworzeniu nowych
pomys³ów wychowawczych. Aby wyjœæ z impasu i na przyk³ad podj¹æ terapiê,
potrzeba rodzicom nowych impulsów generuj¹cych si³y do zmian w funkcjono-
waniu ca³ego systemu rodzinnego. Takim bodŸcem mo¿e byæ w³aœnie nowe
spojrzenie na dziecko i jego trudnoœci przystosowawcze, ale tak¿e na potencja³,
jaki w nim tkwi i jaki dotychczas nie mia³ szans siê rozwin¹æ.

Reprezentantk¹ oryginalnego i rzadko spotykanego, zw³aszcza wœród rodzi-
ców i fachowców, podejœcia do problemów dziecka z ADHD i jego rodziny jest
Cordula Neuhaus, niemiecka psycholog-terapeutka, autorka kilku opracowañ
na ten temat (m.in. Neuhaus 2003 i 2005). Dla rodzica od d³u¿szego czasu po-
gr¹¿onego w „morzu“ problemów sprawianych przez dziecko, nieradz¹cego so-
bie z jego zachowaniami i z w³asnymi uczuciami w stosunku do niego, podej-
œcie C. Neuhaus mo¿e byæ prawdziwym odkryciem. Autorka ta nie minimalizu-
je trudnoœci przed jakimi staje rodzina „adehadowca“. Opisuje ona typowe sy-
tuacje rodzinne, jakie rozgrywaj¹ siê w zaciszu domowym albo w miejscach pu-
blicznych. Jednoczeœnie próbuje uwolniæ rodziców od poczucia winy za pora¿-
ki, jakie odnosz¹ w swoich codziennych zmaganiach. Pozwala sobie zakoñczyæ
opisy scenek humorystycznymi konkluzjami, ¿e nie wszystkie dzieci musz¹ byæ
grzeczne i spokojne, nie wszyscy rodzice musz¹ odnosiæ sukcesy wychowawcze
i, co istotne, ich umiejêtnoœci wychowawcze nie zawsze musz¹ dobrze wypadaæ
w ocenie znajomych. Sugeruje ona, ¿e czasem warto przeformu³owaæ styl ¿ycia
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rodziny i sposób wychowawczego postêpowania. I tak na przyk³ad: mo¿e lepiej
zrezygnowaæ z wizyt przyjació³ w godzinach wieczornych, kiedy dziecko jest
najbardziej niespokojne, a mo¿e nawet warto w ogóle zrezygnowaæ z odwie-
dzin, jeœli maj¹ siê one koñczyæ stresem i awantur¹. Nie chodzi bynajmniej o to,
by ca³kowicie podporz¹dkowaæ siê dziecku, ale by nie walczyæ za wszelk¹ cenê
o zachowanie dotychczasowego status quo, zw³aszcza, kiedy stawk¹ s¹ relacje
wewn¹trzrodzinne. „Nie spotykamy siê z przyjació³mi, ale te¿ nie nara¿amy siê
na ich niepraktyczne rady i uszczypliwe uwagi na temat wychowania“. Zdespe-
rowani rodzice rzadko pozwalaj¹ sobie na takie przewartoœciowanie, postrzega-
j¹c je jako kolejn¹ przegran¹ w walce o utrzymanie w³asnego autorytetu. Usta-
wiaj¹c sytuacjê w ten sposób odbieraj¹ sobie prawo do radoœci z osi¹gniêtego
kompromisu, który w ich przypadku oznacza znalezienie wyjœcia z trudnej sy-
tuacji przy jednoczesnej ochronie dziecka. Równie wa¿ne jest w ich przypadku
znalezienie sobie „wartoœci zastêpczych“, coœ musi rekompensowaæ niezaspoko-
jone potrzeby, aby nie popaœæ w przygnêbienie i niechêæ. T¹ znalezion¹ warto-
œci¹ mo¿e byæ paradoksalnie ich dziecko. Radoœæ z obcowania z nim, z obserwo-
wania jego rozwoju, z dostrzegania jego wyj¹tkowoœci.

C. Neuhaus okreœla dziecko z ADHD jako „myœliwego w œwiecie rolników“.
Oddaje to zarówno jego predyspozycje, jak i charakter jego relacji z otoczeniem.
Myœliwy w œwiecie rolników to ktoœ, kto urodzi³ siê by zdobywaæ, pokonywaæ
przeszkody, przewodziæ, byæ aktywnym, mocno prze¿ywaæ i stale mierzyæ siê
z nowymi wyzwaniami. Myœliwy to ktoœ, kto nie zawsze rozumiany jest przez
spo³eczeñstwo rolników, dzia³aj¹ce metodycznie i z opanowaniem, osi¹gaj¹ce
swoje cele bez ryzyka ponoszenia du¿ych kosztów. Myœliwy bywa przez nich po-
strzegany jako ktoœ niebezpieczny, kogo trzeba jak najszybciej unieszkodliwiæ.
Nie dostrzegaj¹ oni potencja³u mo¿liwoœci, jakie posiada myœliwy i nie czyni¹
wysi³ku, by z niego skorzystaæ. Aby to uczyniæ, nale¿y go m¹drze ukierunkowaæ,
zak³adaj¹c na wstêpie, ¿e jest to zadanie trudne i niemo¿liwe do bezb³êdnego
wykonania. Jeœli zabraknie tego za³o¿enia na samym pocz¹tku procesu wycho-
wawczego, rodzic w bardzo szybkim czasie poniesie du¿e koszty jego przebiegu.

W swojej praktyce zawodowej pozna³am wielu rodziców czy dziadków, którzy
oczekiwali jednoznacznych i niezawodnych metod postêpowania. Nawet gdy
z zapa³em podchodzili do wcielania w ¿ycie udzielanych im wskazówek, w bar-
dzo szybkim czasie doznawali pierwszych zawodów, co wielu z nich (zmêczo-
nych ju¿ i prawie „wypalonych“) sk³ania³o do rezygnacji z dalszych starañ. Cha-
rakterystyczn¹ by³a u nich postawa: „On jest niemo¿liwy; On mnie wykoñczy;
W koñcu stanie siê jakaœ tragedia“. Wychowanie jest w ich subiektywnej ocenie
pasmem pora¿ek, a jego efekt jest nieprzewidywalny. Potrzeba stabilizacji w tym
zakresie jest wielokrotnie i wrêcz permanentnie niezaspokojona, w wyniku cze-
go oczekuj¹ oni niezwyk³ego œrodka, najlepiej farmakologicznego, który przynie-
sie wyraŸn¹ i sta³¹ poprawê. Takie oczekiwanie uniemo¿liwia im dostrzeganie
drobnych postêpów, które powinni utrwalaæ. Sytuacja tych matek i ojców jest
trudna zwa¿ywszy na fakt, ¿e przestali oni niemal¿e czerpaæ jak¹kolwiek saty-
sfakcjê z obcowania z w³asnym dzieckiem. Niemiecka terapeutka oprócz prak-
tycznych wskazówek – jak postêpowaæ z nadpobudliwym dzieckiem uczy – jak
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prze¿ywaæ z nim radoœæ, jak dostrzegaæ jego zalety, jak siê nim fascynowaæ. S¹ to
przecie¿ naturalne prze¿ycia, których pozbawienie prowadzi nie tylko do wypa-
lenia siê si³ w procesie wychowania, ale tak¿e do utraty szansy na tzw. szczêœli-
we rodzicielstwo. W moim w³asnym odczuciu, jako osoby wspieraj¹cej rodziców
w procesie rehabilitacji dzieci z ADHD (i jako matki), sprawa pozytywnej prze-
budowy ich relacji z dzieckiem poprzez ukazywanie im mo¿liwoœci innego od-
czytywania i wartoœciowania cech dziecka oraz ca³ej jego osoby jest istotna. Ta-
kie spojrzenie na problematykê rodziny dziecka z ADHD uwa¿am za mo¿liwe
do upowszechnienia wœród rodziców, którzy zg³aszaj¹c siê po pomoc, nawet nie
dostrzegaj¹ poruszanych aspektów relacji z dzieckiem. Równie rzadko zakorze-
nione w myœleniu rodziców jest spojrzenie reprezentowane przez inn¹ niemiec-
k¹ terapeutkê czeskiego pochodzenia Irinê Prekop (1993 oraz Prekop i Schweizer
1997). Autorka ta, znana wœród terapeutów jako propagatorka holdingu (metody
terapii, której nazwa nie ma jednoznacznego t³umaczenia na jêzyk polski i bywa
nazywana m.in. metod¹ wymuszonego kontaktu lub trzymania), praktycznie
odmawia wyjaœniania zaburzeñ zachowania przypisywanych wspó³czeœnie
ADHD jako jego objawów. Przyjmuje ona, ¿e owszem, istnieje postaæ nadpobu-
dliwoœci (nazywanej przez ni¹ raczej niepokojem), na tle organicznych zaburzeñ
CUN o niewyjaœnionej etiologii, jednak wystêpuje ona bardzo rzadko, niewspó³-
miernie rzadko w stosunku do liczby stawianych diagnoz.

Zespó³ zaburzeñ, jakie psychiatrzy przypisuj¹ ADHD, Irina Prekop traktuje ja-
ko normaln¹ odpowiedŸ dziecka na zaistnia³e w jego œrodowisku ¿ycia warun-
ki. Specyfika tych warunków zwi¹zana jest ze specyfik¹ wspó³czesnoœci, któr¹
w najkrótszy (i mam nadziejê – niefa³szywie oddaj¹cy pogl¹dy Prekop) sposób
mo¿na okreœliæ jako – próbê powrotu do natury po okresie licznych, zaistnia³ych
na skalê globaln¹ wynaturzeñ. Zaliczyæ mo¿na do nich totalitaryzmy XX w.
wraz z wojnami œwiatowymi oraz lata triumfu pozytywistycznego nurtu w pe-
dagogice i wychowaniu bazuj¹cego na iloœciowych pomiarach i behawioryzmie.
Obecny nawrót do naturalizmu w dziedzinie opieki nad niemowlêtami i dzieæ-
mi, manifestuj¹cy siê m.in. propagowaniem karmienia piersi¹, niesie ze sob¹ –
w opinii Prekop – wiele pu³apek, na które nara¿eni s¹ odciêci od tradycji i kon-
sumpcyjnie nastawieni do ¿ycia wspó³czeœni rodzice. To w³aœnie w ich nieracjo-
nalnym postêpowaniu z dzieckiem upatruje terapeutka przyczyn takiego, a nie
innego jego zachowania. Na czym polega jego nieracjonalnoœæ? Skupiaj¹c siê je-
dynie na najistotniejszych jego cechach trzeba tu wymieniæ: zbyt du¿¹ swobodê
dan¹ dziecku – od swobody fizycznej pocz¹wszy, a na swobodzie podejmowa-
nia decyzji skoñczywszy; zbyt ma³¹ liczbê realnych ograniczeñ – usuwanych
z drogi dziecka przez osoby sprawuj¹ce nad nim opiekê oraz zbytnie dostoso-
wywanie siê do realizowania jego potrzeb, nawet kosztem frustracji w³asnych.
Wszystkie te „nieracjonalnoœci“ zawieraj¹ siê w tzw. partnerskim modelu wy-
chowania, w którym pozbawione autorytetu i zagubione dziecko w koñcu
„przejmuje w³adzê“ od swoich rodziców. Owo „przejêcie w³adzy“ jest zastêp-
czym sposobem zapewnienia sobie przez malca poczucia bezpieczeñstwa,
którego podstaw¹ jest przewidywalnoœæ ludzkich zachowañ. Takich podstaw
nie dali mu rodzice z³apani w pu³apkê przes³ania: „dziecko samo wie, co dla
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niego jest dobre“. Taka postawa rodziców wyra¿a siê przeakcentowaniem z od-
powiedzialnego podejmowania decyzji dla dobra dziecka na ci¹g³¹ realizacjê je-
go wyra¿anych albo domniemanych potrzeb, bez refleksji nad jej skutkami.

Jakkolwiek by oceniaæ pogl¹dy Prekop, trudno siê nie zgodziæ z niektórymi jej ob-
serwacjami. Rzeczywiœcie, wielu wspó³czesnych rodziców, a zw³aszcza tych wycho-
wuj¹cych „adehadowca“ sprawia wra¿enie, jakby to dziecko panowa³o nad nimi,
a nie odwrotnie. I nie chodzi tu bynajmniej o rzeczywisty stosunek w³adzy, a jedy-
nie o to, kto jest wzorem do naœladowania, kto podejmuje decyzje i kto wytycza gra-
nice postêpowania w relacji: rodzic – dziecko. Taki „uk³ad si³“ w rodzinie niew¹tpli-
wie sprzyja patologizacji zachowañ dziecka z ADHD. Jak pokazuje praktyka – dziec-
ko, które na co dzieñ potrzebuje w rodzicu wrêcz trenera, aby osi¹gaæ ma³e postêpy
w funkcjonowaniu, nie czuje oparcia w chwiejnej osobowoœci i postêpowaniu. Nie
ulega tak¿e w¹tpliwoœci, ¿e nawet spokojny z natury maluch oka¿e w koñcu niepo-
kój, jeœli od pocz¹tku skazany bêdzie na podejmowanie decyzji za swoich rodziców.
Sterowany przez niego samotnie okrêt podryfuje z pewnoœci¹ w z³ym kierunku.

Czy mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e wyraŸnie podwy¿szona aktywnoœæ ruchowa,
nadmierna impulsywnoœæ oraz zaburzona koncentracja uwagi – wystêpuj¹ce
równoczeœnie – s¹ efektem wy³¹cznie przytoczonych wy¿ej b³êdów w postêpo-
waniu rodzicielskim? I czy na pewno zale¿noœæ miêdzy tymi warunkami a obja-
wami ADHD przebiega tylko w jedn¹ stronê? Wed³ug Prekop, nawet w nadpo-
budliwoœci, w której stwierdzono zmiany w funkcjonowaniu uk³adu nerwowe-
go, nale¿y upatrywaæ pod³o¿a œrodowiskowego. Niekorzystnie wp³ywaj¹ce na
rozwój dziecka œrodowisko wychowawcze powoduje przewlek³y stres, który od-
dzia³uj¹c na jego niedojrza³y uk³ad nerwowy prowadzi do jego dysfunkcji.

Oczywiœcie, nie ma wystarczaj¹cych dowodów naukowych na potwierdzenie
tej tezy, jednak nawet gdyby takowe istnia³y – co daje rodzicom przyjêcie pogl¹-
dów Prekop? Czy tym, którym wielokrotnie sugerowano ich niekompetencjê
w dziedzinie wychowania wyjaœnienie ich b³êdów specyficznymi uwarunkowa-
niami kulturowymi wspó³czesnoœci wystarczy do zmniejszenia ich poczucia wi-
ny? Czy bêd¹ oni sk³onni podj¹æ siê trudu naprawiania relacji rodzinnych tak,
by na nowo mog³o odnaleŸæ siê w nich dziecko?

Praktyka pokazuje, ¿e pogl¹dy Prekop s¹ odci¹¿aj¹ce dla tych – nielicznych –
rodziców, którzy s¹ w stanie czerpaæ satysfakcjê z wype³niania trudnych zadañ
wychowawczych, a swoje dotychczasowe niepowodzenia przypisuj¹ b³êdom,
w które nierzadko zostali wprowadzeni przez innych (np. w³asnych rodziców).

Spojrzenie Prekop jest dla nich cenne, gdy¿ pozwala im odzyskaæ poczucie spraw-
stwa w procesie wychowania dziecka „To ode mnie zale¿y czy odzyskam w³aœciwe
miejsce w mojej relacji z dzieckiem, a tym samym powrót do normy w jego funkcjo-
nowaniu“. Pozwala te¿ paradoksalnie pozbyæ siê poczucia winy, któr¹ mo¿na obar-
czyæ wspó³czesn¹ kulturê oraz w³asnych rodziców i dziadków. „To ja pope³nia³em
b³êdy, ale nie ja ponoszê za to odpowiedzialnoœæ“. Tylko nielicznych rodziców,
z którymi wspó³pracujê, bêdzie staæ na zgodne z przedstawion¹ koncepcj¹ przefor-
mu³owanie swoich problemów i podjêcie odpowiednich dzia³añ. Zw³aszcza, ¿e jedn¹
z najistotniejszych form terapii, jak¹ proponuje im niemiecka terapeutka, jest holding
(mocne trzymanie – jak sama to t³umaczy) – terapia rzadko stosowana w Polsce i doœæ
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kontrowersyjna. Dla wiêkszoœci rodziców takie przedstawienie im ich sytuacji niewie-
le zmieni, jeœli na przedstawieniu siê zakoñczy. Bardziej efektywne – jak wynika z mo-
jego doœwiadczenia – bêdzie wyjaœnienie zarówno genezy problemu, jak i profesjonal-
ny „videotrening“ (opisywany przez autorkê), który poka¿e, na czym w praktyce po-
legaj¹ pu³apki w postêpowaniu z dzieckiem. Jedynie wówczas spojrzenie Prekop rze-
czywiœcie wniesie jakieœ pozytywne zmiany w myœleniu rodziców i sk³oni ich, byæ
mo¿e, do wykorzystania tych zasobów si³, które jeszcze posiadaj¹.

Z punktu widzenia praktyka, posiadaj¹cego wszelkie, potrzebne do terapii
warunki, spoœród tych dwu doœæ oryginalnych koncepcji wybra³abym do pracy
z rodzicami niektóre elementy tej ostatniej. Skupi³abym siê jednak nie na wyja-
œnianiu etiologii problemu, ale raczej na aktualnej pracy nad rekonstruowaniem
prawid³owo przebiegaj¹cych relacji z dzieckiem. By³oby tak oczywiœcie pod wa-
runkiem, ¿e zaobserwowa³abym nieprawid³owoœæ polegaj¹c¹ np. na nadmier-
nym uleganiu woli dziecka, na pozostawianiu go samemu sobie w podejmowa-
niu decyzji, na „opanowaniu“ w sensie fizycznym i psychicznym rodziców
przez dziecko. U¿y³abym jednak nie holdingu, do którego stosowania po pierw-
sze – nie mam prawa, a po wtóre – myœlê, ¿e tak „opresyjna“ metoda mog³aby
byæ dla nadpobudliwego dziecka zwyczajn¹ tortur¹. Skorzysta³abym raczej, jak
czasami to czyniê, z opisywanej przez autorkê metody „videotreningu“, która
doskonale unaocznia matce czy ojcu, w którym momencie ich zachowanie
w stosunku do dziecka wywo³uje efekt inny, czêsto odwrotny od zamierzonego.
Sesje „videotreningu“ wzbogaci³abym oczywiœcie promocj¹ pierwszej z zapre-
zentowanych koncepcji, czego uzasadniaæ powtórnie nie ma potrzeby.

Jako praktyk niewyposa¿ony w kamerê i odtwarzacz wideo, odpowiedni¹ sa-
lê oraz odpowiedni¹ iloœæ czasu na spotkania z rodzicami (pedagog szkolny,
wychowawca, psycholog, lekarz itd.), du¿y nacisk po³o¿y³abym jednak na pro-
mowanie spojrzenia Neuhaus. Czyni³abym to przy ka¿dej z mo¿liwych okazji
i kierowa³a siê do ka¿dej osoby, maj¹cej do czynienia z dzieckiem nadpobudli-
wym. A robiæ to mo¿na pod warunkiem wczeœniejszego zapoznania siê z do-
stêpn¹ literatur¹ jej autorstwa, poprzez jej polecanie i udostêpnianie osobom za-
interesowanym. W³aœnie osobom zainteresowanym polecam ujête w bibliogra-
fii, dostêpne na polskim rynku pozycje obu autorek.
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KRZYSZTOF STOLARSKI 

GRY DYDAKTYCZNE DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y
Z NIESPRAWNYM NARZ¥DEM S£UCHU 

Gra dydaktyczna posiadaj¹ca walor atrakcyjnoœci mo¿e byæ znacz¹c¹ i lubian¹ for-
m¹ dzia³alnoœci ka¿dego, m³odego cz³owieka w szkole.

Odpowiednio przygotowane warunki, odpowiedni klimat czynnoœci wykonywa-
nych bez udzia³u negatywnych emocji wytwarza obszar, w którym uczenie siê trud-
nych i nowych treœci mo¿e byæ czynnoœci¹ przyjemn¹ i efektywn¹. Uczeñ w czasie gry
subiektywnie odzwierciedla rzeczywistoœæ, w której przebywa i jednoczeœnie mody-
fikuje j¹ dla w³asnych potrzeb. Im bardziej rzeczywistoœæ otaczaj¹ca go jest dla niego
jasna i zrozumia³a, tym chêtniej bêdzie on zag³êbia³ siê w jej coraz bardziej z³o¿one
struktury.

Wprowadzaj¹c sieæ gier dydaktycznych, bêd¹cych swego rodzaju wezwaniem do
podejmowania rozmaitych decyzji, wyzwoli w dziecku odpowiedni¹ motywacjê do
nieustannego pog³êbiania wiêzi z rzeczywistoœci¹, w której funkcjonuje. Uczniowie,
a w szczególnoœci dzieci z niesprawnoœci¹ narz¹du s³uchu, s¹ nieustannie spragnieni
sukcesów. Gra dydaktyczna umo¿liwi spe³nienie tych pragnieñ, o ile przestrzegaæ siê
bêdzie jej regu³. Warunkiem niezbêdnym do osi¹gniêcia takiego sukcesu, bêdzie nie-
ustanna nauka treœci, jak¹ niesie w sobie taka gra. Znajomoœæ zawartych w niej pojêæ,
nazw, rozumienie operacji umys³owych niezbêdnych do uczestnictwa w rozgrywce
doprowadzi do za³o¿onego celu – uczenia siê przez aktywne uczestnictwo w grach
dydaktycznych.

Etiologia i rodzaje niepowodzeñ szkolnych obserwowanych w OSW
dla dzieci nies³ysz¹cych i s³abo s³ysz¹cych

Arkusze obserwacji dotycz¹ce niepowodzeñ szkolnych dzieci i m³odzie¿y z nasze-
go Oœrodka uwydatniaj¹, charakteryzuj¹ i klasyfikuj¹ trudnoœci w realizacji materia-
³u szkolnego w sposób uwzglêdniaj¹cy: niedostateczny stopieñ rozwoju ich mowy
ustnej oraz myœlenia w stadium operacji formalnych.

Ubogi s³ownik dziecka g³uchego stwarza dodatkowe trudnoœci w utrwalaniu ma-
teria³u pamiêciowego. Niedostateczny rozwój ich wyobraŸni w znacznym stopniu
utrudnia rozumienie rzeczy i zjawisk na p³aszczyŸnie wy¿szego rzêdu ni¿ konkret.
Rozwijaj¹cy siê obraz œwiata za poœrednictwem jêzyka migowego, u³atwia rozumie-
nie niektórych problemów, ale i jednoczeœnie powoduje naukê, np. jêzyka polskiego
jako jêzyka obcego. Znak przedstawiaj¹cy dan¹ rzecz lub czynnoœæ jest tu konkretem,
natomiast nazwa tej rzeczy jest czymœ zupe³nie obcym.

Do pierwszej grupy obserwowanych niepowodzeñ szkolnych nale¿¹ wszystkie te,
które zmuszaj¹ nasze dzieci do pamiêciowego przyswajania nazw, rzeczy, zjawisk,
czynnoœci. Pamiêæ mechaniczna niektórych uczniów jest wystarczaj¹ca, aby przygo-
towaæ siê do danej lekcji, jednak wyuczony w ten sposób fragment rzeczywistoœci jest
nietrwa³ym fundamentem w ich umyœle.
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Drug¹ grupê niepowodzeñ szkolnych stanowi¹ zagadnienia wymagaj¹ce od
uczniów opanowania myœlenia logicznego bez operacji na konkretach. Doskona-
³ym tego przyk³adem s¹ trudnoœci w rozwi¹zywaniu zadañ tekstowych z matema-
tyki. Problem wynika tu z niezrozumienia przez uczniów treœci zadania, posiada-
nia zbyt ubogiego s³ownika oraz nieumiejêtnoœci szukania w³aœciwego problemu
do rozwi¹zania.

Trzeci¹ grupê niepowodzeñ stanowi¹ wszystkie czynniki utrudniaj¹ce dziec-
ku zdobycie odpowiedniej motywacji do nauki. Uczeñ by³by w stanie opanowaæ
materia³, gdyby mia³ zaspokojone w sposób dostateczny warunki zarówno ze-
wnêtrzne, jak i te zinterioryzowane we w³asnej osobowoœci. Do warunków ze-
wnêtrznych zalicza siê tu sposób przekazu nowych informacji oraz ich utrwala-
nie w takiej formie, która jest dla dziecka mi³a i przyjemna. Zinterioryzowane
procesy zachodz¹ce w kszta³towaniu siê osobowoœci m³odego cz³owieka deter-
minuj¹ motywacjê i efektywnoœæ uczenia siê.

Opracowuj¹c sieæ gier dydaktycznych przeznaczonych do utrwalania treœci realizo-
wanych w czasie nauki w³asnej lub na zajêciach dydaktycznych uwagê swoj¹ koncen-
trujê na pierwszej i trzeciej grupie niepowodzeñ szkolnych.

Propozycje gier dydaktycznych dla dzieci i m³odzie¿y z niesprawnym
narz¹dem s³uchu

GEOGRAFICZNE DOMINO
Gra przeznaczona dla uczniów klas I-III gimnazjalnych. W sporadycznych przy-

padkach, w zawê¿onym zakresie pojêæ zawartych w grze, mo¿na zastosowaæ j¹
w pracy z uczniami V i VI klasy szko³y podstawowej.
CELE GRY ORAZ PROGNOZOWANE EFEKTY JEJ ZASTOSOWANIA:

utrwalanie nazw geograficznych (pañstw, stolic, masywów górskich, szczytów,
nazw mórz i oceanów oraz wybranych wysp),
kszta³towanie umiejêtnoœci tworzenia logicznych par sk³adaj¹cych siê z ró¿nych
nazw geograficznych,
wyrównywanie braków w zakresie pojêæ geograficznych (np. uczeñ zna nazwy
pañstw, a nie zna nazw ich stolic, po przeprowadzeniu gry uczeñ bêdzie zna³ za-
równo nazwy pañstw, jak i ich stolic),
systematycznie stosowana gra przyspieszy proces przyswajania pojêæ z dziedziny
geografii.

KONSTRUKCJA GRY
Gra sk³ada siê z 40 etykietek o kszta³cie prostok¹tnym, na których naniesione s¹ na-

zwy geograficzne z ró¿nych dziedzin logicznie niepowi¹zane. Jedna etykietka zawie-
ra dwa pojêcia przedzielone podwójn¹ lini¹ symbolizuj¹c¹ brak logicznego zwi¹zku
miêdzy jednym pojêciem a drugim np.: 

Jedna z prostok¹tnych etykietek pe³ni funkcje „myd³a w dominie“ – zawiera tylko
jedno pojêcie i w ten sposób zamyka z lewej lub z prawej strony powstaj¹cy ³añcuch
logicznie powi¹zanych par.

GRY DYDAKTYCZNE DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y Z NIESPRAWNYM NARZ¥DEM S£UCHU
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OPIS GRY
Gra przeznaczona jest dla 8 uczniów. Ka¿dy z nich otrzymuje 5 etykietek z podwój-

nymi pojêciami logicznie niepowi¹zanymi ze sob¹. Zadaniem ca³ego zespo³u graczy
jest utworzenie jak najd³u¿szego ³añcucha pojêæ i nazw geograficznych w logicznie
zwi¹zane ze sob¹ pary. Zawodnik, który najszybciej pozbêdzie siê swoich etykietek,
wygrywa. Uczniowie wg ustalonej kolejnoœci pozbywaj¹ siê swoich etykietek. W sy-
tuacji, gdy gracz nie ma logicznie powi¹zanej nazwy na etykietce – pauzuje.

Przyk³ad logicznego ³añcucha par nazw geograficznych:

||–  podwójna linia – symbol braku logicznego zwi¹zku
ODMIANA

Utrwalaj¹c pojêcia – nazwy geograficzne z wybranej dziedziny (konkretnej np. na-
zwy pañstw i stolic w Europie) mo¿na wykonaæ karty do gry. Przebieg gry bêdzie
przypomina³ grê w „Piotrusia“. Uczniowie przekazuj¹c sobie w ustalonej kolejnoœci
karty, bêd¹ dobierali nazwy stolicy do nazwy pañstwa, tworz¹c pary i uk³adaj¹c je na
stole. Wszystkie nazwê stolic maj¹ odpowiedniki pañstw, do których nale¿¹. Zawo-
dnik, który najszybciej pozbêdzie siê swoich kart – wygrywa. Nale¿y wprowadziæ
jedn¹ kartê niemaj¹c¹ swego logicznego odpowiednika – bêdzie ona pe³ni³a funkcjê
„Piotrusia“.
„KARUZELA DAT“

Gra przeznaczona dla uczniów nies³ysz¹cych z II i III klasy gimnazjum.
CELE GRY ORAZ PROGNOZOWANE EFEKTY JEJ ZASTOSOWANIA:

utrwalanie wa¿niejszych dat z historii Polski,
kszta³towanie umiejêtnoœci przyporz¹dkowywania faktów z historii Polski do kon-
kretnej daty,
po przeprowadzeniu gry uczeñ bêdzie wiedzia³, ¿e np. data 1410 r. wi¹¿e siê z kon-
kretnym wydarzeniem historycznym – bitw¹ pod Grunwaldem itp.,
systematycznie stosowana gra u³atwia uczniom szybsze zapamiêtywanie historycz-
nych dat,
zastosowanie gry doskonali spostrzegawczoœæ wzrokow¹ ucznia.

KONSTRUKCJA GRY
Gra sk³ada siê z ko³a o œrednicy 50 cm, wykonanego z tektury lub twardego

kartonu. Na obrze¿ach ko³a naniesione s¹ wa¿niejsze daty z historii Polski po-
cz¹wszy od roku 966 – daty Chrztu Polski, a¿ do Obrad Okr¹g³ego Sto³u w ro-
ku 1989. Ka¿da data ma swój odpowiednik w postaci opisu czy nazwy danego
wydarzenia historycznego na prostok¹tnych etykietkach. Liczba tych etykietek
odpowiada œciœle liczbie dat zawartych na brzegu ko³a. Œrodek ko³a stanowi
punkt oparcia mechanizmu obrotowego zakoñczonego widoczn¹ wskazówk¹.
Wykorzysta³em tu dzieciêcy „b¹czek“, na który nanios³em czarn¹ strza³kê. Sta-
bilnoœæ „b¹czka“ krêc¹cego siê na papierowym lub tekturowym kole stanowi
wykonane z metalowej zakrêtki zabezpieczenie. Zabezpieczenie to jest na sta³e
przymocowane do kartonu. Mechanizm obrotowy wymaga od gracza sta³ego
trzymania za r¹czkê „b¹czka“ i jednoczeœnie umo¿liwia hamowanie obrotu. Ko-
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³o zawiera oko³o 60–64 dat. Strza³ka naniesiona na „b¹czku“ wskazuje pole –
trójk¹t ostrok¹tny, który jest obszarem danej daty.
OPIS GRY

Nauczyciel rozdaje etykietki – prostok¹ty wielkoœci kart do grania (równa liczba
kart dla ka¿dego gracza). Wybiera dziecko, które krêci „b¹czkiem“ jako pierwsze.
Strza³ka zatrzymuje siê i wskazuje konkretn¹ datê z historii Polski. Uczeñ maj¹cy
opisane lub nazwane wydarzenie historyczne na swojej etykietce pokazuje j¹ wszy-
stkim, odk³ada i krêci mechanizmem obrotowym gry dla wskazania kolejnej daty.
Wygrywa uczeñ, który najszybciej pozbêdzie siê swoich kart. Gra toczy siê do mo-
mentu wy³onienia 1, 2 i 3 miejsca.

Z uwagi na fakt, ¿e strza³ka na „b¹czku“bêdzie wskazywaæ daty w sposób losowy,
ma³o prawdopodobne jest prowadzenie gry do takiego stanu, ¿e wszyscy gracze po-
zbêd¹ siê swoich etykietek.

ZMINIATURYZOWANY PROJEKT GRY „KARUZELA DAT“

OBJAŒNIENIA
A – œrodek ciê¿koœci mechanizmu obrotowego „b¹czka“ z widoczn¹ strza³k¹, zaopa-
trzonego w metalowe zabezpieczenie
––> kierunek czasu (ustawienie dat z historii Polski w porz¹dku chronologicznym)

– trójk¹t ostrok¹tny – obszar danej daty historycznej.
„LOTERYJKA LICZBOWA – ILOCZYN, ILORAZ“

Gra przeznaczona dla uczniów klas IV-VI Szko³y Podstawowej dla G³uchych maj¹-
cych trudnoœci w nauczeniu siê tabliczki mno¿enia i dzielenia liczb w zakresie 100.

GRY DYDAKTYCZNE DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y Z NIESPRAWNYM NARZ¥DEM S£UCHU
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CELE GRY ORAZ PROGNOZOWANE EFEKTY JEJ ZASTOSOWANIA:
utrwalanie umiejêtnoœci mno¿enia i dzielenia liczb w zakresie 100,
systematyczne stosowanie gry u³atwi uczniom opanowanie umiejêtnoœci mno¿enia
i dzielenia liczb w zakresie 100. Operacje te uczeñ bêdzie wykonywa³ znacznie szybciej,
zastosowanie gry przyczyni siê do wzrostu spostrzegawczoœci wzrokowej ucznia.

KONSTRUKCJA GRY
Gra zawiera 20 plansz z naniesionymi na nie liczbami bêd¹cymi iloczynami b¹dŸ ilora-

zami wybranych dzia³añ. Ka¿da plansza zawiera 6 takich liczb. Gra zawiera 120 etykie-
tek, na których nanios³em dzia³ania matematyczne typu: 6×8, 64 : 8, 9×3 itp. Konstrukcja
loteryjki stwarza mo¿liwoœæ ca³kowitego wykorzystania zarówno wszystkich iloczynów
i ilorazów na planszach, jak i dzia³añ matematycznych zawartych na etykietkach.
OPIS GRY

W grze mo¿e uczestniczyæ maksimum 10 uczniów. Ka¿dy otrzymuje 2 plansze. Na-
uczyciel tasuje karty (etykietki z dzia³aniami matematycznymi). Demonstruje dzia³a-
nie matematyczne, odwracaj¹c etykietkê w stronê uczniów. Poniewa¿ rozwi¹zanie
dzia³ania demonstrowanego przez nauczyciela mo¿e mieæ kilku uczniów na swoich
planszach, etykietkê otrzymuje ten, który najszybciej siê po ni¹ zg³osi, np. liczba 8 jest
zarówno iloczynem liczb 2×4, 4×2, jak i ilorazem liczb 64 : 8, 48 : 6, 40 : 5 itp.

Uczeñ, który otrzyma etykietkê, zakrywa swój iloczyn lub iloraz bia³ym t³em do
góry. Wygrywa dziecko, którego plansza stanie siê ca³kowicie bia³a. Grê mo¿na pro-
wadziæ do ca³kowitego pokrycia wszystkich 20 plansz etykietkami lub do momentu
wy³onienia trójki zwyciêzców gry.
ODMIANY

Mo¿na zastosowaæ odmiany opisywane w punkcie 3.1.a oraz 3.1.b dotycz¹ce lote-
ryjek obrazkowej oraz liczbowej stosowanych w klasach edukacji wczesnoszkolnej.
„WIE¯OWCE M¥DROŒCI“

Gra przeznaczona dla uczniów nies³ysz¹cych II i III klasy gimnazjum. Uczestniczy
w niej 4 graczy.
CELE GRY ORAZ PROGNOZOWANE EFEKTY JEJ ZASTOSOWANIA:

kszta³towanie umiejêtnoœci logicznego myœlenia, syntezy elementów w ca³oœæ, kate-
goryzowania treœci z ró¿nych dziedzin ¿ycia w œciœle okreœlone zbiory przedmiotowe,
utrwalanie wiadomoœci z czterech przedmiotów nauczania (jêzyk polski, chemia, fi-
zyka, biologia),
systematyczne stosowanie gry wzbogaci s³ownictwo ucznia w zakresie tych
przedmiotów, uczeñ bêdzie rozumia³ przynale¿noœæ danej nazwy do konkretnych
zbiorów tematycznych (np. uczeñ bêdzie pewien, ¿e jaszczurka jest p³azem nato-
miast krokodyl gadem itp.).

KONSTRUKCJA GRY
Gra zawiera 4 plansze przedstawiaj¹ce bloki – wie¿owce 10-piêtrowe bêd¹ce w sta-

nie surowym. Fundamentem ka¿dego bloku jest konkretny przedmiot nauczania –
konkretna dziedzina tematyczna (jêzyk polski, chemia, fizyka, biologia). Domy te
musz¹ byæ zagospodarowane przez ucznia odpowiedni¹ par¹ logicznie powi¹za-
nych treœci z danej kategorii, dlatego przygotowano dla nich puste otwory okienne.
Gra zawiera oko³o 250 kart s³u¿¹cych do zagospodarowywania poszczególnych piê-
ter wie¿owca. Na kartach naniesione s¹ pojêcia lub nazwy charakterystyczne dla da-
nej kategorii.
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OPIS GRY
Na wstêpie nauczyciel przydziela graczom poszczególne kategorie przedmiotowe

(losowanie). Udziela szczegó³owej instrukcji gry. Nale¿y zagospodarowywaæ kolejne
„piêtra wie¿owca“ w sposób uporz¹dkowany. Uczeñ, rozpoznaj¹c nazwê ze swojej
kategorii tematycznej, zagospodarowuje ni¹ pierwsze okno i nastêpnie czeka na na-
zwê logicznie powi¹zan¹, aby mog³o byæ zagospodarowane ca³e pierwsze piêtro wie-
¿owca. Nie wolno rozpoczynaæ prac na kolejnym piêtrze wie¿owca dopóki nie zosta-
n¹ ca³kowicie zakoñczone prace na piêtrze ni¿szym. W wypadku gry: uczeñ nie mo-
¿e wybieraæ kolejnych pojêæ lub nazw dopóki nie utworzy pary na ni¿szym szczeblu.
Wygrywa dziecko, które w sposób prawid³owy zagospodaruje 10 piêter wie¿owca.
Poniewa¿ wœród 250 pojêæ mo¿na utworzyæ wiele logicznie powi¹zanych par, gra nie
bêdzie trwa³a zbyt d³ugo (np.: do has³a H. Sienkiewicz bêdzie pasowaæ kilka tytu³ów
napisanych przez niego ksi¹¿ek). Gra uczy pewnej strategii myœlenia logicznego.
Uczeñ nie musi bowiem siêgaæ po nazwy zbyt szczegó³owe, gdy zorientuje siê, ¿e
zbyt d³ugo bêdzie musia³ czekaæ na odpowiedni¹ parê i w ten sposób mo¿e zabloko-
waæ prace na danym piêtrze wie¿owca.
ZMINIATURYZOWANE PRZYK£ADY „WIE¯OWCÓW M¥DROŒCI“
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Kilka razy w trakcie rozgrywki nauczyciel tasuje 250 kart (dzieli je na grupki w spo-
sób losowy). Demonstruje graczom has³a. Uczeñ nie ma obowi¹zku przejmowaæ kar-
ty od nauczyciela, nawet jeœli jej treœæ pasuje do jego kategorii tematycznej. Dobrze
jest, aby uczeñ zagospodarowuj¹c pojêciami lub nazw¹ pierwsze okno na danym piê-
trze, wybra³ tak¹ kartê, która ma kilka odpowiedników umo¿liwiaj¹cych utworzenie
pary. Skonstruowana para logicznie zwi¹zanych ze sob¹ pojêæ daje przepustkê do
„wejœcia“ na kolejne piêtro wie¿owca.

Gry dla dzieci nies³ysz¹cych i s³abo s³ysz¹cych stosowane w czasie æwiczeñ
oddechowych

W pracy rewalidacyjnej z dzieæmi nies³ysz¹cymi lub s³abo s³ysz¹cymi wa¿nym ele-
mentem kszta³tuj¹cym podstawy dla rozwoju ich mowy ustnej s¹ systematycznie pro-
wadzone æwiczenia oddechowe.

Œrodkiem niezbêdnym do wytworzenia g³osu jest dop³yw powietrza z p³uc do krta-
ni. Dzieci z dysfunkcj¹ narz¹du s³uchu objête odpowiedni¹ opiek¹ logopedyczn¹ od
najm³odszych lat pracuj¹ nad umiejêtnoœci¹ wydmuchu powietrza. Czynnoœæ ta w for-
mie atrakcyjnej gry przynosi im wiele przyjemnoœci i satysfakcji. Umiejêtnoœæ wydmu-
chiwania powietrza jest niezbêdna dla rozwijania kolejnych etapów kszta³towania mo-
wy ustnej. Przytoczone przyk³ady gier prowadzonych w czasie æwiczeñ oddechowych
nie tylko ucz¹ wydmuchu powietrza, zmuszaj¹ równie¿ do odpowiedniej manipulacji
jego strumieniem. Dziecko uczy siê panowania nad jego si³¹, natê¿eniem oraz czasem
trwania.
MINISKOCZNIA NARCIARSKA

Gra przeznaczona dla dzieci nies³ysz¹cych klas 0-VI szko³y podstawowej.
CELE GRY ORAZ PROGNOZOWANE EFEKTY JEJ ZASTOSOWANIA

kszta³towanie umiejêtnoœci wydmuchiwania powietrza oraz panowania nad jego si-
³¹ i czasem trwania,
utrwalanie nazewnictwa liczb (jêzyk migowy, daktylografia, mowa ustna),
systematycznie stosowana gra spowoduje wzrost aktywnoœci dzieci w czasie æwi-
czeñ oddechowych,
dziêki grze dzieci zdobêd¹ umiejêtnoœæ wydmuchiwania powietrza oraz panowania
nad jego si³¹ i czasem trwania,
po przeprowadzeniu gry dziecko bêdzie zna³o zasady prowadzenia zawodów na-
rciarskich – wzroœnie poziom jego s³ownictwa (np. bêdzie zna³ terminologiê zwi¹za-
n¹ z zasadami punktacji obowi¹zuj¹cej w czasie zawodów w skokach narciarskich),
stosuj¹c grê dziecko nauczy siê wybranych operacji na liczbach.

KONSTRUKCJA GRY

Gra sk³ada siê z dwóch pude³ek po butach. Jedno z nich ustawione jest pionowo,
drugie – poziomo wzglêdem pod³ogi. Pude³ka s¹ do siebie przytwierdzone na sta³e
i z zewn¹trz ob³o¿one pomalowanym styropianem imituj¹cym ska³y. Przez œrodek po-
wsta³ej skalistej góry poprowadzono g³êbok¹ rynnê z twardej i œliskiej tektury. Rynna
³¹czy szczyt góry z progiem skoczni, bêd¹cym krawêdzi¹ pude³ka ustawionego pozio-
mo. Pod progiem skoczni znajduje siê szeroka plansza, na któr¹ naniesiono skalê od-
leg³oœci od progu skoczni (1 cm = 1 m).

KRZYSZTOF STOLARSKI
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Plansza otoczona jest ze wszystkich stron barierk¹ z tektury, uniemo¿liwiaj¹-
c¹ „skoczkowi“ lot poza teren „skoczni“. Skoczka symbolizuje odpowiedniej
wagi metalowa obrêcz o œrednicy 1,5 cm.
OPIS GRY

Zawodnik ustawia metalow¹ obrêcz („skoczka“) na szczycie góry. Wydmuchu-
j¹c powietrze z odpowiedni¹ si³¹, wprowadza obrêcz do rynny i wykonuje
„skok“. Obrêcz opada w okreœlonej odleg³oœci od progu skoczni. Pomiar odleg³o-
œci mierzy siê w punkcie ca³kowitego zatrzymania siê obrêczy. Czynnoœæ ta wy-
maga du¿ej precyzji i umiejêtnoœci panowania nad strumieniem wydmuchiwa-
nego powietrza. S³aby strumieñ powietrza mo¿e spowodowaæ, ¿e obrêcz zatrzy-
ma siê na progu skoczni i nie spadnie. Bardzo silny strumieñ powietrza poniesie
obrêcz tak, ¿e odbije siê ona od koñcowej barierki dolnej planszy i wróci w kie-
runku progu skoczni, zatrzymuj¹c siê w miejscu maj¹cym niewielk¹ odleg³oœæ od
skoczni. W takich sytuacjach uczestnicy gry osi¹gn¹ s³abe noty. Obrêcz nale¿y
poruszyæ z tak¹ precyzj¹, by zatrzyma³a siê jak najdalej od progu skoczni.
W LABIRYNCIE

Gra przeznaczona dla dzieci z dysfunkcj¹ narz¹du s³uchu z klas 0-VI szko³y
podstawowej.
CELE GRY ORAZ PROGNOZOWANE EFEKTY JEJ ZASTOSOWANIA

doskonalenie umiejêtnoœci precyzyjnej kontroli nad powietrzem wydmuchi-
wanym z ust,
systematyczne stosowanie gry mobilizuje dziecko do wysi³ku intelektualnego
– do wyboru prawid³owej trasy i szybkiego pokonania labiryntu od startu do
mety,
po zastosowaniu gry wzroœnie poziom orientacji w terenie zamkniêtym, jakim
jest opracowany labirynt.

KONSTRUKCJA GRY
Do budowy gry wykorzystano p³ytkie pude³ko z przedzielonymi wewn¹trz

œciankami o wymiarach 1 m na 1,5 m. W œciankach wyciêto odpowiedni¹ liczbê
otworów o szerokoœci 3–4 cm, tworz¹c sieæ korytarzy. Uk³ad otworów w œcian-
kach jest tak u³o¿ony, ¿e nie wszystkie otwory prowadz¹ do celu. Istnieje du¿e
prawdopodobieñstwo b³¹dzenia. Przeprowadzono jedn¹ drogê mo¿liwoœci po-
konania labiryntu. Do gry wykorzystuje siê pi³eczkê do tenisa sto³owego. Œcian-
ki wewn¹trz pude³ka musz¹ byæ co najmniej 2 razy wy¿sze od pi³eczki.
OPIS GRY

Zadaniem dziecka jest: manipuluj¹c strumieniem powietrza wydmuchiwane-
go z p³uc przeprowadziæ pi³eczkê tenisa sto³owego przez labirynt mo¿liwie naj-
krótsz¹ drog¹ w jak najmniejszej jednostce czasu. Nauczyciel indywidualnie
ka¿demu uczestnikowi mierzy czas stoperem. Klasyfikacjê wyników prowadzi
na oddzielnej tablicy.
ODMIANA

Nale¿y wybraæ pary wspó³dzia³aj¹cych ze sob¹ zawodników. Ich zada-
niem bêdzie tak prowadziæ strumieniem w³asnego powietrza dwie pi³eczki,
aby spotka³y siê one w jak najszybszym czasie. Zawodnik A rusza pi³k¹ od
startu do mety, natomiast zawodnik B – od mety do startu. W momencie

GRY DYDAKTYCZNE DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y Z NIESPRAWNYM NARZ¥DEM S£UCHU
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zderzenia siê pi³eczek, prowadz¹cy wy³¹cza stoper. Na tablicy wyników
klasyfikuje pary uczestników.

Zastosowanie gier dydaktycznych w pracy wychowawczo-dydaktycznej
oraz rewalidacyjnej na zajêciach internackich

Zastanawiaj¹c siê nad g³ównymi celami wprowadzania gier dydaktycznych
jako narzêdzia u³atwiaj¹cego i umilaj¹cego wychowankom realizacjê wybra-
nych treœci programowych, nale¿y szczególnie uwzglêdniæ wychowawcze
aspekty ka¿dej gry.

Sposób prowadzenia zabawy dydaktycznej powinien mieæ na celu egzekwo-
wanie od jej uczestników odpowiednich postaw, uczyæ sprawiedliwoœci i bez-
wzglêdnego przestrzegania regu³ gry. Wychowanek szanuj¹cy pewne normy
i zasady w zabawie czy w grze, mo¿e postêpowaæ podobnie w innych dziedzi-
nach ¿ycia. Prowadz¹c zabawy i gry dydaktyczne w zespole dzieci z uszkodzo-
nym narz¹dem s³uchu, nauczyciel mo¿e napotkaæ przeszkody utrudniaj¹ce rea-
lizacjê celów wychowawczych. Dzieci nies³ysz¹ce lub niedos³ysz¹ce chc¹ czêsto
wygrywaæ za wszelk¹ cenê. Sytuacja taka mo¿e doprowadziæ do nieprzestrze-
gania przez graczy regu³, co w konsekwencji utrudni realizacjê celów dydak-
tycznych. Zadaniem nauczyciela prowadz¹cego grê jest wytworzenie takiej at-
mosfery, w której zwyciêstwo jest spraw¹ przyjemn¹, ale nie ostateczn¹. Kon-
strukcje gier dydaktycznych zawartych w poprzednim rozdziale s¹ tak u³o¿one,
¿e osoba wygrywaj¹ca najszybciej koñczy rozgrywkê. Fakt ten powoduje, ¿e
dziecko z jednej strony odczuwa smak zwyciêstwa, z drugiej zaœ – do czasu
ukoñczenia gry musi czekaæ i praktycznie ju¿ w niej nie uczestniczy.

Dydaktyczny charakter zabawy prowadzi do nabywania b¹dŸ utrwalania
wiadomoœci szkolnych w formie zabawy, która jest dzia³aniem wystarczaj¹co
przyjemnym dla dziecka i w zwi¹zku z tym nie stwarza koniecznoœci przyzna-
wania dodatkowych nagród dla zwyciêzców. Wprowadzenie dodatkowego
wzmocnienia pozytywnego mo¿e wytworzyæ sytuacjê, ¿e gra dydaktyczna
przestanie pe³niæ rolê przyjemnej zabawy i zamieni siê w pe³n¹ negatywnych
emocji zimn¹ konkurencyjn¹ rozgrywkê.

Specyfika pracy ca³ego internatu w naszym Oœrodku stwarza szeroki wa-
chlarz mo¿liwoœci zastosowania gier dydaktycznych. W trakcie realizacji treœci
nauczania w czasie nauki w³asnej, nauczyciel w internacie uwagê swoj¹ koncen-
truje na utrwalaniu materia³u przewidzianego w programie nauczania realizo-
wanego na lekcjach w szkole. Wykorzystuj¹c wy¿ej opisane gry dydaktyczne:

utrwali wybrane treœci realizowane w szkole w czasie nauki w³asnej,
bêdzie doskonaliæ umiejêtnoœci prawid³owego stosowania znaków jêzyka mi-
gowego wœród swoich wychowanków,
bêdzie doskonali³ umiejêtnoœci wychowanków w dziedzinie daktylografii,
bêdzie kszta³towana i usprawniana umiejêtnoœæ odczytywania mowy z ust,
bêdzie doskonali³ umiejêtnoœæ operacji na liczbach,
bêdzie kszta³towaæ i doskonaliæ umiejêtnoœæ logicznego wi¹zania elementów
w logiczne zbiory charakterystyczne dla wybranej dziedziny.

KRZYSZTOF STOLARSKI
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SCENARIUSZ KONKURSU „PODRÓ¯UJEMY PO EUROPIE“ 

W Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Borzêcicz-
kach (powiat krotoszyñski) dzia³a Szkolny Klub Europejski „Podró¿nik“. Celem na-
szej dzia³alnoœci jest kszta³towanie œwiadomoœci europejskiej poprzez propagowanie
wœród m³odzie¿y jak najszerszej wiedzy o Europie, a tak¿e poszanowania praw cz³o-
wieka oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialnoœci za pokój, zaznajamianie z kultu-
r¹ polsk¹, pañstw europejskich i problemami Europy. Uczniowie przyswajaj¹ sobie
wiedzê poprzez zabawê, muzykê, obserwacje i dzia³anie. Klub nasz organizuje spo-
tkania z ciekawymi ludŸmi, imprezy tematyczne oraz konkursy o zasiêgu szkolnym
i pozaszkolnym. 

Miêdzyszkolny Konkurs „Podró¿ujemy po Europie“ przeznaczony by³ dla
uczniów gimnazjów specjalnych z Wielkopolski. Celem konkursu by³o rozwijanie
zainteresowañ Polsk¹ i innymi krajami Europy, kszta³towanie poszanowania innych
narodów i ich sposobu ¿ycia, zainteresowanie dzieci niepe³nosprawnych problema-
tyk¹ proeuropejsk¹, korelowanie wiadomoœci teoretycznych z praktycznymi umie-
jêtnoœciami, radzenie sobie w sytuacjach wymagaj¹cych refleksji i podjêcia w³aœciwej
decyzji oraz rozbudzanie pasji poznawczych. Konkurs sk³ada³ siê z dwóch czêœci –
teoretycznej (sprawdzenie wiadomoœci o pañstwach UE) i prezentacji wybranego
kraju, cz³onka UE (mog³a to byæ wycieczka po kraju, piosenka, taniec, charaktery-
styczna potrawa, strój – czas trwania pokazu do 10 minut). Odpowiedzi by³y punk-
towane. Zadania konkursowe by³y tak skonstruowane, ¿e wymaga³y od uczniów
szeroko rozumianej wiedzy z geografii, jêzyka polskiego i sztuki.
Pytania i zadania konkursowe
ZADANIE I

Ka¿dy kraj ma w³asne symbole narodowe. Jednym z nich jest flaga. Zespo³y losuj¹
dwie kartki z nazwami pañstw i na planszy wskazuj¹ ich flagi narodowe. Za popraw-
ne pokazanie dwóch flag otrzymuj¹ 2 punkty, za wskazanie jednej flagi 1 punkt.
ZADANIE II

Zespo³y otrzymuj¹ puzzle przedstawiaj¹ce s³ynn¹ wie¿ê (wie¿a Eiffla). Kto pierwszy
u³o¿y puzzle otrzymuje 5 punktów. II miejsce – to 4 punkty, III miejsce – 3 punkty, IV
miejsce – 2 punkty, V miejsce – 1 punkt.
ZADANIE III

Rekwizyty – ser, klocki Lego, saboty, tulipany, model samochodu marki Opel, torre-
ador. Dru¿yna rozpoznaje pañstwa, z którego pochodz¹ przedmioty. Odpowiedzi za-
pisuje na kartce. Za ka¿dy rozpoznany przedmiot otrzymuj¹ 1 punkt.
ZADANIE IV

Nale¿y wstawiæ znak X w odpowiedni¹ rubrykê TAK lub NIE. Za ka¿d¹ prawid³o-
w¹ odpowiedŸ uczniowie otrzymuj¹ 1 punkt.

TAK NIE
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Czy w Anglii p³aci siê w euro?
Czy Krzywa Wie¿a znajduje siê w Rzymie?
Czy w Holandii rosn¹ tulipany?
Czy Niemcy s¹ s¹siadami Polski?
Czy w Wenecji p³ywamy gondolami?
Czy walki byków mo¿emy zobaczyæ w Pary¿u?
Czy W³osi lubi¹ pizzê?
Czy Wilno jest stolic¹ Estonii?
ZADANIE V

Na mapie konturowej Europy nale¿y odszukaæ W³ochy. Zespó³ zamalowuje po-
wierzchniê tego kraju. Za prawid³owe wykonanie zadania zespó³ otrzymuje 2 punkty.
ZADANIE VI

Uczniowie podkreœlaj¹ nazwy krajów nale¿¹cych do Unii Europejskiej. Za ka¿d¹ po-
prawn¹ odpowiedŸ otrzymuj¹ 1 punkt.
Cypr Argentyna Polska Brazylia Estonia Litwa
W³ochy Francja S³owacja Wêgry Holandia Rosja
Irlandia Kanada Hiszpania Niemcy Luksemburg Malta
Szwecja Austria Norwegia Ukraina Grecja Czechy
£otwa Dania Portugalia Belgia Wielka Brytania
S³owenia Finlandia Szwajcaria Stany Zjednoczone
ZADANIE VII

Rozwi¹zanie krzy¿ówki, która zawiera 14 hase³. Za ka¿d¹ prawid³ow¹ odpowiedŸ
dru¿yna otrzymuje 1 punkt. Rozwi¹zaniem krzy¿ówki jest has³o „Unia Europejska“.
1. Stolica Luksemburga
2. Stolica Niemiec
3. Stolic¹ tego pañstwa jest Kopenhaga
4. Stolica Hiszpanii
5. Stolica Finlandii
6. Stolica Belgii
7. Stolica W³och
8. Stolic¹ tego pañstwa jest Lizbona
9. Stolica Francji
10. Stolica Austrii
11. Stolic¹ tego pañstwa s¹ Ateny
12. Stolic¹ tego pañstwa jest Sztokholm
13. Stolic¹ tego pañstwa jest Londyn
14. Stolica Holandii
ZADANIE VIII

Dru¿yna rozwi¹zuje 2 zagadki. Za ka¿d¹ prawid³ow¹ odpowiedŸ otrzymuje 1
punkt.
1. Który kraj ma tulipany i wiatraki, gdzie mieszkañcy nosz¹ drewniane chodaki? (Ho-

landia)
2. Jakie pañstwo kszta³tem but przypomina, na gondoli p³ynie ch³opak i dziewczyna?

(W³ochy)
3. W jakim pañstwie wymyœlono klocki Lego? Pewnie wiesz to, mój kolego? (Dania)



SZKO£A SPECJALNA 3/2006 227

SCENARIUSZ KONKURSU „PODRÓ¯UJEMY PO EUROPIE”

4. W jakim kraju na Olimpie mieszkaj¹ bogowie, mo¿e ktoœ odpowie? (Grecja)
5. Gdy górsk¹ wspinaczkê urz¹dziæ chcecie, do jakiego kraju chêtnie pojedziecie?

(Austria)
6. W twierdzy Tower czarne kruki mieszkaj¹, do spe³nienia bardzo wa¿ne zadanie

maj¹. A stary dzwon Big Ben w Londynie czas mierzy i jest umieszczony na wyso-
kiej wie¿y. (Wielka Brytania)

7. Drogi Panie Torreadorze! Jak pan byka tak mêczyæ mo¿e? Lepiej flamenco zatañcz,
zanim byk panu spuœci lanie! (Hiszpania)

8. Gdy pierwszaki w Berlinie do szko³y ruszaj¹, torby pe³ne s³odyczy od mamy do-
staj¹. (Niemcy)

9. Stolic¹ tego kraju jest Wilno. Do bogactw naturalnych nale¿¹: lasy, torf, bursztyny.
Dawniej pañstwo po³¹czone by³o uni¹ z Polsk¹, ten kraj to... (Litwa)

10. Stolic¹ tego kraju jest Wiedeñ. Mieszka³ tam muzyk, który stworzy³ melodiê wspa-
nia³ego walca „Nad piêknym, modrym Dunajem“. Jaki to kraj? (Austria)

11. Stolic¹ tego kraju jest Kopenhaga. W porcie mo¿na zobaczyæ pomnik Ma³ej Syren-
ki. By³a ona bohaterk¹ baœni Hansa Christiana Andersena. Jaki to kraj? (Dania)

12. Stolic¹ tego kraju jest Praga. Mieszkañcy zajadaj¹ siê knedlikami, a ich ulubionym
napojem jest piwo. Znamy ich bajki o rozbójniku Rumcajsie, Kreciku, ̄ wirku i Mu-
chomorku. Jaki to kraj? (Czechy)

ZADANIE IX
Uczniowie otrzymuj¹ kartki z nazwami pañstw – Francja, Holandia, W³ochy. W ko-

pertach znajduj¹ siê wyrazy, które nale¿y dopasowaæ do danego kraju. Za ka¿d¹ pra-
wid³ow¹ odpowiedŸ otrzymuj¹ 1 punkt.

Pary¿, moda, Marsylia, £uk Tryumfalny, Wie¿a Eiffla, Pola Elizejskie, Sekwana, za-
mki, Amsterdam, wiatraki, tulipany, diamenty, sery, drewniane chodaki, Vincent van
Gogh, kana³y, kupcy, Rembrandt, Rzym, Sycylia, Sardynia, Wenecja, gondola, Micha³
Anio³, pizza.

Zakoñczenie pierwszej czêœci konkursu, podanie punktacji.
Druga czêœæ konkursu to prezentacja wybranego kraju Unii Europejskiej. Formy pre-

zentacji by³y ró¿norodne. Jury przyznawa³o maksymalnie 20.
Konkurs zachêca³ uczniów do g³êbszego poznania pañstw europejskich.
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EL¯BIETA SANEJA
Berlin

O PROBLEMACH
MIÊDZYNARODOWEGO 
POROZUMIEWANIA SIÊ
– NA PRZYK£ADZIE POLSKIEJ
I NIEMIECKOJÊZYCZNEJ
PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Jêzyk fachowy poszczególnych dyscy-
plin naukowych, w odró¿nieniu od jêzyka
potocznego, pos³uguje siê szeregiem do-
k³adnie okreœlonych, œciœle zdefiniowa-
nych s³ów. S³owa te s¹ uporz¹dkowane
w logiczny system, tworz¹c jêzyk fachowy
danej dyscypliny naukowej. System jêzy-
ka fachowego jest dok³adnym odzwiercie-
dleniem teoretycznych podstaw ka¿dej
dziedziny wiedzy.

S³ownictwo jêzyka fachowego sk³ada
siê z czêœci terminologicznej oraz z jêzyka
potocznego. S³owo, którego treœæ zosta³a
œciœle zdefiniowana, staje siê czêœci¹ ter-
minologii fachowej, tzn. jej terminus tech-
nicus. Za pomoc¹ jêzyka potocznego opi-
sywane mog¹ zaœ byæ zwi¹zki i wspó³za-
le¿noœci pomiêdzy poszczególnymi s³o-
wami terminologii fachowej. Dziêki temu
jêzyk fachowy jest ¿ywy i otwarty na
zmiany, które niesie ze sob¹ rozwój wie-
dzy oraz jêzyka potocznego.

Zapoznawanie siê z dan¹ dziedzin¹ na-
ukow¹ i zg³êbianie jej oznacza jednocze-
œnie zapoznawanie siê z jej jêzykiem fa-
chowym. Jest to d³ugotrwa³y i skompliko-
wany proces w ka¿dej dyscyplinie. Proces
ten staje siê jednak niewspó³miernie bar-
dziej skomplikowany, je¿eli w grê wcho-
dzi zg³êbianie pedagogiki specjalnej w jê-
zyku obcym lub t³umaczenie tekstu nau-
kowego przez t³umacza, w³adaj¹cego
wprawdzie biegle danym jêzykiem ob-
cym, lecz nieposiadaj¹cego odpowiednich
kompetencji z dziedziny terminologii fa-
chowej danej dyscypliny naukowej.

Powstaje w zwi¹zku z tym ca³y szereg

pytañ. Jaki po¿ytek mo¿e mieæ czytelnik,
bêd¹cy zainteresowany problematyk¹
osób niepe³nosprawnych w Niemczech,
Austrii czy te¿ w Szwajcarii, czytaj¹c t³u-
maczenia artyku³u naukowego z jêzyka
niemieckiego na polski lub odwrotnie? Na
czytelnika takiego czeka, w obydwu wy-
padkach, wiele trudnoœci i niejasnoœci,
które nie wynikaj¹ wy³¹cznie ze stopnia
opanowania przez niego s³ownictwa po-
tocznego jêzyka niemieckiego, ale te¿,
w równej mierze, s³ownictwa fachowego.

Na pocz¹tku zag³êbienia siê w niemiec-
kojêzyczn¹ literaturê z dziedziny pedago-
giki specjalnej nale¿y odpowiedzieæ na
pytanie, jak przet³umaczyæ z jêzyka pol-
skiego na niemiecki terminus technicus pe-
dagogika specjalna i odwrotnie, jak prze-
t³umaczyæ na jêzyk polski odpowiednie
s³owa terminologii niemieckojêzycznej. Ta
pozornie prosta sprawa daje doskona³y
wgl¹d w problemy niemieckojêzycznej
terminologii fachowej, które mo¿na okre-
œliæ jako bardzo znaczne i skomplikowa-
ne. W tym wypadku t³umacz ma do wy-
boru nastêpuj¹ce niemieckojêzyczne okre-
œlenia, reprezentowane, m.in., przez wy-
mienionych w nawiasach autorów: „Päda-
gogik der Behinderten” (Bleidick), „Reha-
bilitationspädagogik” (Becker), „Son-
derpädagogik” (Dobslaff), „Heilpädago-
gik” (Kobi). Decyzjê t³umacza, które
z tych czterech okreœleñ wybraæ jako pol-
ski ekwiwalent jêzykowy, utrudnia dodat-
kowo to, i¿ dos³owne t³umaczenie na jê-
zyk niemiecki polskiego terminus technicus
pedagogika specjalna to s³owo „Spe-
zialpädagogik”. S³owo „Spezialpädago-
gik“ ma natomiast w fachowym jêzyku
niemieckim inny zakres funkcjonalny ni¿
w polskim i okreœla pedagogikê osób
szczególnie uzdolnionych.

Przy lekturze niemieckojêzycznej litera-
tury fachowej nasuwaj¹ siê pytania, czy
wy¿ej wymienione nazwy rozumiane s¹
przez poszczególnych autorów jako syno-
nimy, czyli okreœlenia równoznaczne
a wiêc ekwiwalentne? Czy s¹ wówczas
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w pe³nym zakresie ekwiwalentne funkcjo-
nalnie? Jeœli tak, to czym spowodowane s¹
ró¿nice nominalne? Na ile s¹ one nazwa-
mi wi¹¿¹cymi i przypisanymi do dok³a-
dnie zdefiniowanych treœci a na ile mo¿na
je u¿ywaæ zamiennie? Czy te¿ mo¿e s¹ œci-
œle przypisane do okreœlonych systemów
teoretycznych i nale¿y je rozumieæ i u¿y-
waæ wy³¹cznie w kontekœcie tych syste-
mów?

Na wszystkie te pytania trudno jest zna-
leœæ odpowiedzi. Jest nie tylko znacznym
utrudnieniem dla polskiego czytelnika,
ale te¿ jest ju¿ od dawna krytykowane
przez wielu niemieckojêzycznych auto-
rów. Do nich nale¿y miêdzy innymi znany
szwajcarski pedagog specjalny Urs Hae-
berlin (1996, s. 169): „W³aœnie w pedagogi-
ce specjalnej (Heilpädagogik lub Son-
derpädagogik) zaobserwowaæ mo¿na za-
straszaj¹c¹ dezorientacjê odnoœnie zrozu-
mienia jej jako dyscypliny naukowej. Wy-
t³umaczeniem tego niezadawalaj¹cego
stanu jest, byæ mo¿e, fakt, i¿ nie zalicza siê
ona jeszcze zbyt d³ugo w poczet nauk.
Prawdopodobnie tym t³umaczy siê jej nad
wyraz skomplikowany sposób wypowia-
dania siê, i¿ stara siê zbyt wyraŸnie
i w nieodpowiedni sposób zaakcentowaæ
swe prawo do istnienia w gronie dyscy-
plin akademickich“.

Wymienione problemy, o których pisze
cytowany U. Haeberlin, dotycz¹ czytelni-
ka literatury niemieckojêzycznej z dzie-
dziny pedagogiki specjalnej, zg³êbiaj¹cego
j¹ w swym jêzyku ojczystym. Problemy te
staj¹ siê jednak niewspó³miernie wiêksze,
jeœli dotycz¹ czytelnika obcojêzycznego,
który zmagaæ siê musi z ogólnie znanymi
problemami translatorskimi, do których
dochodz¹ specyficzne trudnoœci zwi¹zane
z t³umaczeniem jêzyka fachowego. Znany
jest fakt, ¿e nawet profesjonalne t³umacze-
nia poddawane s¹ czêsto ostrej krytyce.
Zarzuca siê im nie tylko drobne b³êdy, ale
te¿ nierzadko b³êdne odczytanie tekstu
oraz nieœcis³oœci w komentarzach.

G³ówny problem dotyczy wiernoœci jê-
zykowej przek³adu, która jest mo¿liwa
i wrêcz konieczna w zakresie tekstów
z dziedziny nauk œcis³ych, np. w matema-
tyce. Przy t³umaczeniu tekstu literackiego,
który oddawaæ powinien treœæ przez for-

mê, t³umacz postawiony jest przed nie-
zwykle trudnym zadaniem subiektywne-
go zrozumienia i interpretacji tekstu przy
przek³adaniu go na inny jêzyk. Problem
ten jest szczególnie widoczny przy t³u-
maczniu poezji, której literackiego prze-
k³adu nie podejmie siê prawdopodobnie
nikt, nie bêd¹c sam poet¹. W odniesieniu
do tekstu literackiego t³umacz musi wy-
bieraæ mi¹dzy rygorami gramatyki,
a wiernym oddaniem treœci. O t³umacze-
niach powiedziano ¿artem, „¿e s¹ one jak
kobiety: jeœli wierne – to nieurodziwe, je-
œli piêkne – to niewierne!“ (Hackenberg
2004, s. 6).

T³umaczenie utworu literackiego nie
mo¿e byæ duplikatem tekstu oryginalne-
go. Musi byæ jednak prób¹ przekazania
treœci i formy najbardziej zbli¿onej do in-
tencji autora, z wykorzystaniem bogactwa
semantycznego jêzyka, na który dokony-
wane jest t³umaczenie. Czytelnik musi
mieæ bowiem mo¿liwoœæ tworzenia skoja-
rzeñ, które s³u¿y³y autorowi przy pisaniu
utworu. „Przek³ad to dzia³anie dwukie-
runkowe. Jest pomostem, który albo zbli-
¿a autora do jêzyka czytelnika, albo zmu-
sza czytaj¹cego do przenikniêcia w œwiat
jêzyka twórcy“ (tam¿e, s. 6).

Wynika z tego zatem wniosek, ¿e prze-
kazanie bogactwa s³owa i myœli autora
z jêzyka jednego obszaru kulturowego na
inny, „to karko³omne i odpowiedzialne
zadanie, któremu sprostaæ mo¿e tylko t³u-
macz bêd¹cy zarówno znawc¹ obydwu jê-
zyków, profesjonalist¹, jak i mistrzem wy-
obraŸni“ (tam¿e, str. 7).

Maria Hackenberg podaje ca³y szereg
przyk³adów czêœciowo zabawnych, a czê-
œciowo niebezpiecznych lapsusów, ze swej
dzia³alnoœci pracownika naukowego Wol-
nego Uniwersytetu w Berlinie, jak te¿
i t³umacza przysiêg³ego w s¹dzie. Pewien
t³umacz bez wykszta³cenia muzycznego
przet³umaczy³ imiê Wolfganga A. Mozarta
na... Wilko³aza A. Mozarta!

Jak odnosz¹ siê te rozwa¿ania na temat
ogólnych problemów translatorskich do
czytania i rozumienia, czy te¿ wrêcz do
profesjonalnego t³umaczenia tekstów
z dziedziny pedagogiki specjalnej? T³u-
macz, czy te¿ tak samo zainteresowany
problematyk¹ czytelnik, musi na pocz¹tku
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posiadaæ jasnoœæ, jaka dyscyplina nauko-
wa kryje siê pod nazw¹ pedagogika spe-
cjalna w jego jêzyku ojczystym. Jest to bo-
wiem punktem odniesienia do rozumienia
odpowiednich treœci w danym jêzyku ob-
cym. Przy lekturze czy te¿ przek³adzie te-
kstu fachowego z dziedziny pedagogiki
specjalnej, nale¿y mieæ opanowany nie
tylko jêzyk potoczny, ale równie¿ rozu-
mieæ funkcjonalnie treœci z tej dziedziny
naukowej. Terminologia fachowa znajduje
siê bowiem w organicznym zwi¹zku
z otaczaj¹cym j¹ jêzykiem potocznym,
z którym siê w tekœcie naukowym œciœle
splata i przez który to dopiero staje siê
zrozumia³a w swej funkcji.

Dokonuj¹c przek³adu, polecane jest na
ogó³, w zwi¹zku z przytoczonymi powy-
¿ej powodami, podawanie terminus techni-
cus nie tylko w mo¿liwie dos³ownym t³u-
maczeniu na dany jêzyk, ale równie¿ cyto-
wanie w nawiasie oryginalnego terminus
technikus, tzn. w jêzyku przek³adanego te-
kstu. Czytelnik takiego t³umaczenia otrzy-
muje w ten sposób mo¿liwoœæ wyrobienia
sobie w³asnego zdania odnoœnie mo¿liwo-
œci interpretacji jêzykowej terminologii fa-
chowej tekstu z obszaru jêzykowego,
którym jest zainteresowany.

Wygl¹daæ to mo¿e w wypadku wymie-
nionych przyk³adów terminologicznych
tak, jak w nastêpuj¹cym przyk³adowym
t³umaczeniu krótkiego cytatu z jêzyka nie-
mieckiego: „Pedagogika specjalna (Päda-
gogik der Behinderten) zajmuje siê teori¹
i praktyk¹ wychowania i nauczania osób
niepe³nosprawnych (behinderter Men-
schen)“(Bleidick, Hagemeister 1998, s. 7).

W nastêpnym przyk³adzie t³umaczenia
tekstu E. Kobi (2004, s. 68), który jest jed-
nym z wiod¹cych autorów z niemieckojê-
zycznej Szwajcarii, trudnoœci wi¹¿¹ce siê
z przek³adem niemieckojêzycznej termi-
nologii fachowej na jêzyk polski wydaj¹
siê jeszcze bardziej wyraŸne: „Niepe³no-
sprawny (behindert) w znaczeniu pedago-
giki specjalnej (Heilpädagogik) jest to cz³o-
wiek, który (...)“.

Na podstawie podanych przyk³adów
staje siê jasne, ¿e t³umacz¹c literaturê fa-
chow¹ powinno siê byæ znawc¹ danej
dziedziny nauki. Poniewa¿ nie zawsze jest
to mo¿liwe, polecane jest opracowanie od-

powiednich s³owników fachowych z po-
szczególnych dziedzin. Ogólnie znane s¹
na przyk³ad s³owniki techniczne, pomoc-
ne przy rozumieniu tekstów w obcym jê-
zyku nie tylko osobom z wykszta³ceniem
technicznym, ale równie¿ t³umaczom,
którzy s¹ zwykle jêzykoznawcami, a nie
in¿ynierami.

Bardzo pomocne przy zg³êbianiu obco-
jêzycznej literatury naukowej z dziedziny
pedagogiki specjalnej by³oby opracowanie
odpowiednich s³owników fachowych.
Próby takie mia³y ju¿ miejsce w przesz³o-
œci, w latach 80., miêdzy innymi na Uni-
wersytecie Humboldta w Berlinie, w ra-
mach miêdzynarodowego projektu nauko-
wego, w którym uczastniczy³a miêdzy in-
nymi równie¿ grupa polskich pedagogów
specjalnych pod kierownictwem U. Eckert
z WSPS w Warszawie.

Tematykê tê podjêli ponownie K.P. Bec-
ker na Miêdzynarodowym Sympozjum Pe-
dagogiki Specjalnej (Sonder- und Heilpäda-
gogik), które odby³o siê w dniach 30.09-
02.10.2004 r w niemieckim Görlitz. Wyst¹-
pienie K.P. Beckera spotka³o siê z du¿ym
zainteresowaniem uczestników. Wkrótce
ukazaæ siê ma wznowienie oryginalnej we-
rsji opracowanego wówczas miêdzynaro-
dowego s³ownika porównawczego.
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APS, Warszawa

REFLEKSJA NA TEMAT
SENSU ISTNIENIA SZKÓ£ 
PRZYSZPITALNYCH

„Nikt nie mo¿e straciæ z oczu tego, czego
pragnie. Nawet kiedy przychodz¹ chwile,
gdy zdaje siê, ¿e ca³y œwiat i inni s¹ silniej-
si. Sekret w tym, by siê nie poddaæ“.

Paulo Coelho

W dzisiejszych czasach bardzo czêsto za-
niedbuje siê kszta³cenie, wychowanie czy
organizowanie czasu wolnego dzieciom
przebywaj¹cym przez d³u¿szy czas w szpita-
lach. Tymczasem celem medycyny i zabie-
gów leczniczych powinno byæ nie tylko do-
bro i zdrowie fizyczne. Czêsto bowiem Ÿród³o
choroby tkwi w zakamarkach ludzkiej psy-
chiki. Chore dzieci zdane s¹ na opiekê i po-
moc innych, zdrowszych, bardziej samodziel-
nych osób. Samotnoœæ jest ich wrogiem. Mo-
¿e prowadziæ do zw¹tpienia i pustki, które
z kolei skutkuj¹ rozpacz¹ i za³amaniem.

Zgodnie z Europejsk¹ Kart¹ Dziecka,
w Szpitalu (http://www.tp.pl/otp/dzie-
ci/szpital-z-sercem/europejska-karta-dziec-
ka/) prawo do mo¿liwie najlepszej opieki
medycznej jest podstawowym prawem,
zw³aszcza w odniesieniu do dzieci.
1. Dzieci powinny przebywaæ w szpitalu tyl-

ko wtedy, gdy leczenie, którego wymaga-
j¹, nie mo¿e byæ prowadzone w domu,
ambulatoryjnie lub w oddziale dziennym.

2. Dzieci przebywaj¹ce w szpitalu powinny
mieæ prawo do tego, aby ca³y czas przeby-
wali razem z nimi rodzice lub stali opie-
kunowie.

3. Wszystkim rodzicom nale¿y tworzyæ
mo¿liwoœæ pozostawania w szpitalu ra-
zem z dzieckiem; trzeba ich do tego za-
chêcaæ i pomagaæ. Pobyt rodziców w szpi-
talu nie powinien nara¿aæ ich na dodatko-
we koszty lub utratê dochodów. Rodzice,
by mogli uczestniczyæ w opiece nad dziec-
kiem, powinni byæ stale informowani
o sposobie postêpowania w oddziale i za-
chêcani do aktywnej wspó³pracy.

4. Dzieci i rodzice powinni mieæ prawo do
uzyskania informacji w sposób odpowie-

dni do ich wieku i mo¿liwoœci pojmowa-
nia. Nale¿y staraæ siê o zapobieganie i ³a-
godzenie stresów fizycznych i emocjonal-
nych u dzieci w zwi¹zku z ich pobytem
w szpitalu.

5. Dzieci i rodzice maj¹ prawo œwiadomie
uczestniczyæ we wszystkich decyzjach do-
tycz¹cych opieki nad ich zdrowiem. Ka¿-
de dziecko powinno byæ chronione przed
zbêdnymi zabiegami leczniczymi i bada-
niami.

6. Dzieci powinny przebywaæ w szpitalu
z dzieæmi o podobnych potrzebach roz-
wojowych. Nie nale¿y umieszczaæ dzieci
na oddzia³ach dla doros³ych. Nie powin-
no byæ ¿adnych ograniczeñ wiekowych
dla osób odwiedzaj¹cych dzieci przeby-
waj¹cych w szpitalu.

7. Dzieci powinny mieæ pe³n¹ mo¿liwoœæ za-
bawy, odpoczynku i nauki dostosowanej
do swego wieku i stanu zdrowia. Powin-
ny przebywaæ w otoczeniu zaprojektowa-
nym, urz¹dzonym i wyposa¿onym z my-
œl¹ o ich potrzebach oraz z personelem
potrafi¹cym zaspokajaæ te potrzeby.

8. Dzieæmi powinien opiekowaæ siê perso-
nel, którego przygotowanie i umiejêtnoœci
zapewniaj¹ zaspokajanie potrzeb fizycz-
nych, emocjonalnych i rozwojowych dzie-
ci oraz ich rodzin.

9. Zespó³ opiekuj¹cy siê dzieckiem w szpita-
lu powinien zapewniæ im ci¹g³oœæ lecze-
nia.

10. Dzieci powinny byæ traktowane z taktem
i zrozumieniem, a ich prawo do intym-
noœci powinno byæ zawsze szanowane.

Pobyt w szpitalu jest dla dziecka ogrom-
nym szokiem. Zostaje ono nagle wyrwane
z rodzinnego i rówieœniczego œrodowiska.
Wi¹¿e siê to z utrat¹ poczucia bezpieczeñ-
stwa, niepewnoœci¹ jutra, a czasem nawet
niezrozumieniem przez nie takiego stanu rze-
czy. Zaistnia³a sytuacja wymaga od dziecka
umiejêtnoœci adaptacji do nowego œrodowi-
ska, od otoczenia zaœ wsparcia. Pomoc po-
trzebna jest ze strony personelu medycznego,
rodziców i nauczycieli. Ci ostatni maj¹ do
spe³nienia szczególn¹ rolê. Powinni, realizu-
j¹c cele terapeutyczne, stworzyæ dziecku wa-
runki do przezwyciê¿ania ujemnych skut-
ków pobytu w szpitalu. Musz¹ przy tym pa-
miêtaæ, by buduj¹c atmosferê bezpieczeñstwa
i ¿yczliwoœci, zachêcaj¹c dziecko do podej-
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mowania ró¿nych zadañ umys³owych i twór-
czych, dostosowuj¹c treœci, metody i formy
kszta³cenia do mo¿liwoœci psychofizycznych
uczniów nie zatraciæ indywidualnego podej-
œcia do dziecka. Musi ono mieæ mo¿liwoœæ
wykonywania zadañ na miarê swoich mo¿li-
woœci. Nauczyciel powinien zawsze zaczynaæ
od rzeczy ³atwiejszych i stopniowo zwiêkszaæ
stopieñ trudnoœci zadañ. Choroba jest dla
ma³ego cz³owieka obci¹¿eniem, nale¿y wiêc
zastosowaæ liczne odci¹¿enia. Mog¹ to byæ
np. gry, zabawy, czytanie ksi¹¿ek, s³uchanie
muzyki, ogl¹danie bajek itp.

Pod wieloma wzglêdami szko³a przyszpi-
talna ró¿ni siê od masowej (nie ma w niej np.
dzwonków). Dzieci pracuj¹ tu zgodnie z ich
indywidualnymi mo¿liwoœciami uzale¿nio-
nymi w du¿ej mierze od samopoczucia. Czê-
sto to lekarz informuje pedagoga o niemo¿-
noœci podjêcia nauki przez dziecko w danym
dniu. Lekcjê mo¿e przerwaæ te¿ np. posi³ek
czy telefon rodziców do dziecka. Tak¿e licz-
ba uczniów ulega zmianie niemal ka¿dego
dnia. Szko³a przyszpitalna na ogó³ nie ma ³a-
wek lekcyjnych, brakuje w niej aktualnych
podrêczników i pomocy dydaktycznych. In-
ne ni¿ w szkole masowej jest tak¿e spraw-
dzanie wiadomoœci i ocenianie dzieci cho-
rych. G³ównymi kryteriami w ocenianiu s¹:
wymagania programowe, aktualny stan
zdrowia, mo¿liwoœci intelektualne ucznia,
wk³ad pracy ucznia, systematycznoœæ i osi¹-
gane postêpy, sytuacja rodzinna ucznia
(Anyszko, Kott 1988; Janeczko 1991). Ocenia-
nie ma charakter opisowy. Uczeñ otrzymuje
od nauczyciela pochwa³y, wskazówki czy
uwagi w formie s³ownej lub pisemnej.

Wa¿n¹ rolê w terapii dziecka i poprawie
jego samopoczucia pe³ni¹ gry i zabawy. Wy-
rabiaj¹ cierpliwoœæ, wytrwa³oœæ, odwagê,
odpornoœæ na trud i zmêczenie. Rozwijaj¹
myœlenie, pamiêæ, wyobraŸniê jak równie¿
przekonuj¹ o wa¿nej roli przyjaŸni, solidar-
noœci, sprzyjaj¹ rozwojowi wiêzi spo³ecz-
nych. Zajêcia plastyczno-techniczne spra-
wiaj¹ radoœæ z uzyskanych dzie³ oraz
usprawniaj¹ centralny uk³ad nerwowy. Le-
pienie z plasteliny czy wycinanie s¹ œwietn¹
rehabilitacj¹ dla r¹k. Istotne s¹ te¿ zajêcia
muzyczne. Dzieci ucz¹c siê tekstów piose-
nek æwicz¹ nie tylko pamiêæ, ale pog³êbiaj¹
znajomoœæ jêzyka ojczystego. Taniec wp³ywa
na wydzielanie siê endorfin i dziêki temu

mali pacjenci s¹ szczêœliwi. Wiêcej na ten te-
mat pisze Ma³gorzata Kronenberger
w ksi¹¿ce „Muzykoterapia. Wykorzystanie
technik aktywnych i receptywnych“.

W szpitalnej rzeczywistoœci nauczyciel
zmaga siê z wieloma k³opotami (np. bra-
kiem œrodków finansowych, by zaopatrzyæ
œwietlice w œrodki dydaktyczne, gry plan-
szowe, kredki, kartony, farby). Myœlê jed-
nak, ¿e odpowiednio przygotowany i chêtny
do pracy z dzieckiem chorym pedagog spe-
cjalny, jest w stanie pokonaæ te trudnoœci tak
prowadz¹c zajêcia, by by³y one ciekawe i ak-
tywizuj¹ce. Bo przecie¿ dzieciom przebywa-
j¹cym w szpitalu potrzebne jest przede
wszystkim zrozumienie, akceptacja i poczu-
cie bezpieczeñstwa.

Szko³y przyszpitalne w dzisiejszych cza-
sach s¹ niezwykle potrzebne. Nauka i zaba-
wy edukacyjne nie tylko pozwalaj¹ dziecku
choremu na rozwój intelektualny i spo³ecz-
ny (pacjent uczy siê m.in. wspó³pracy, tole-
rancji i wspó³czucia wobec innych kolegów,
którzy te¿ cierpi¹ z powodu jakiejœ choroby),
ale tak¿e s³u¿¹ polepszeniu jego samopoczu-
cia. W trakcie ró¿norodnych zajêæ dziecko
zapomina o swojej chorobie, nie czuje siê sa-
motne. Ponadto prawid³owo zorganizowane
lekcje w placówce szpitalnej powinny przy-
czyniæ siê do zniwelowania skutków prze-
rwy w nauce szkolnej. Pacjenci pod opiek¹
specjalistów czuj¹, ¿e ktoœ siê o nich troszczy
i chce im pomóc. Potrzebny jest im bowiem
ktoœ, kto zauwa¿y ich potencjalne mo¿liwo-
œci, a nie tylko chorobê.

Musimy umieæ i staraæ siê pomóc walczyæ
dzieciom z chorob¹ i cierpieniem, wspieraæ
je i motywowaæ do aktywnych dzia³añ, roz-
woju zainteresowañ. Powinniœmy robiæ
wszystko, by nie popad³y w depresjê i nie
podda³y siê zmêczeniu fizycznemu. Szko³y
przyszpitalne s¹ jednym z miejsc, gdzie mo-
g¹ urzeczywistniaæ siê ich marzenia.

Bibliografia

Anyszko R., Kott T. (1998) Wychowanie dzieci
w zak³adach leczniczych. WSiP, Warszawa.

Janeczko R. (red.) (1991) Kszta³cenie dzieci w za-
k³adach leczniczych. WSiP, Warszawa.

Obuchowska I. (1996) Prze¿ycia dziecka w szpita-
lu. „Problemy Opiekuñczo-Wychowawcze“
nr 9.

Wirga M. (1991) Zwyciê¿yæ chorobê. Poznañ.

Z KRAJU I ZE ŒWIATA



SZKO£A SPECJALNA 3/2006 233

Tomasz Kruszewski: BIBLIOTERAPIA W
DZIA£ANIACH PLACÓWEK OPIE-
KUÑCZO-WYCHOWAWCZYCH. Wy-
dawnictwo Edukacyjne „AKAPIT“, Toruñ
2006, ss. 188.

Problem opieki nad dzieæmi osieroconymi
czêsto pojawiaj¹cy siê w mediach, zwykle pre-
zentowany jest w formie przeciwstawiania tra-
dycyjnych domów dziecka nieinstytucjonal-
nym formom opieki zastêpczej, wskazuj¹c te
drugie jako daj¹ce mo¿liwoœæ zapewnienia lep-
szych (czyli zbli¿onych do naturalnych) wa-
runków rozwoju. W kontekst ten doskonale
wpisuje siê publikacja Tomasza Kruszewskiego
„Biblioterapia w dzia³aniach palcówek opie-
kuñczo-wychowawczych“, wskazuj¹ca na nie-
dostatki w formule ca³odobowych placówek
wychowania zastêpczego, a zarazem proponu-
j¹ca wykorzystanie biblioterapii w procesie so-
cjalizacji i adaptacji do ¿ycia w spo³eczeñstwie
wychowanków domów dziecka.

Praca sk³ada siê z dwóch czêœci. W pierwszej
autor wychodzi od „przegl¹du wystêpuj¹cych
w domach dziecka problemów oraz charakte-
rystyki przyczyn, które uniemo¿liwiaj¹ b¹dŸ
znacznie ograniczaj¹ efektywnoœæ socjalizacji
w placówkach opiekuñczo-wychowawczych“,
by po krótkim przybli¿eniu wybranych zacho-
dnich wzorów opieki na dzieæmi osieroconymi
i omówieniu toruñskich placówek opiekuñczo-
wychowawczych, przejœæ do czêœci niezwykle
interesuj¹cej, gdy¿ prezentuj¹cej za³o¿enia i de-
finicje biblioterapii z dotychczas szerzej niezna-
nej w Polsce, g³ównie anglojêzycznej, literatury
przedmiotu. Na uwagê zas³uguje zw³aszcza
podjêcie próby zdefiniowania bibliodoradz-
twa, jako pewnego pomostu pomiêdzy promo-
cj¹ czytelnictwa a biblioterapi¹, które mo¿e byæ
prowadzone np. przez bibliotekarzy i pedago-
gów bez przygotowania psychoterapeutyczne-
go. Nastêpnie autor wskazuje na mo¿liwoœci
wykorzystania biblioterapii w korekcji postaw
m³odzie¿y osieroconej oraz zarysowuje teore-
tyczny model tych¿e dzia³añ. Ten fragment
pracy zamyka, niezwykle przydatne z pragma-
tycznego punktu widzenia, adnotowane zesta-
wienie bibliograficzne, w którym w dzia³ach

rzeczowych zarejestrowano publikacje z zakre-
su literatury piêknej, które mo¿na uwzglêdniæ
w trakcie grupowych zajêæ biblioterapeutycz-
nych z m³odzie¿¹ przebywaj¹c¹ w placówkach
opiekuñczo-wychowawczych, jak i w trakcie
lektury indywidualnej tej grupy odbiorców.

Druga, niezwykle wartoœciowa, gdy¿ maj¹ca
charakter empiryczny, czêœæ pracy jest – jak pi-
sze Tomasz Kruszewski – prób¹ zweryfikowa-
nia zaproponowanego (w czêœci pierwszej –
przyp. M. F.) modelu teoretycznego poprzez
quasi-eksperyment biblioterapeutyczny. Autor
wychodzi w niej od przedstawienia „kuchni“
metodologicznej badañ. Trzeba przyznaæ, ¿e
ten fragment pracy napisany jest jêzykiem doœæ
hermetycznym i nie do koñca jasnym, szcze-
gólnie dla niedoœwiadczonych empirystów.
Pewnym usprawiedliwieniem jest jednak¿e
fakt, ¿e dzia³alnoœæ biblioterapeutyczna nie po-
siada w pe³ni wykrystalizowanej metodologii.
St¹d wykorzystuje siê w niej zarówno koncep-
cje typowe dla psychologii, pedagogiki, jak i bi-
bliologii. Nastêpnie referuje badania przygoto-
wawcze, w których diagnozuje stan czytelnic-
twa wœród wychowanków wybranych toruñ-
skich placówek opiekuñczo-wychowawczych.
Jednakowo¿ zasadnicz¹ czêœci¹ omawianego
fragmentu pracy jest relacja z quasi-ekspery-
mentu psychoterapeutycznego przeprowadzo-
nego wœród omawianej grupy. Jego celem by³o
nabycie przez m³odzie¿ okreœlonych umiejêt-
noœci spo³ecznych, m.in. asertywnoœci czy
zdolnoœci poruszania siê na rynku pracy. Au-
tor omawia przebieg grupowych zajêæ bibliote-
rapeutycznych prowadzonych przez rok z kil-
kunastoma m³odymi osobami, podopiecznymi
placówek ca³odobowej opieki zastêpczej z To-
runia i innych miast. Pomimo faktu, ¿e ocena
efektywnoœci podjêtych dzia³añ nie jest mo¿li-
wa, autorowi uda³o siê ustaliæ niewielki wzrost
czytelnictwa wœród niektórych uczestników
zajêæ oraz czêœciow¹ zmianê postaw, sposobu
spogl¹dania na siebie i otoczenie.

Publikacja ta – jak pisze autor – adresowana
jest do szerokiego grona odbiorców – profesjo-
nalistów zajmuj¹cych siê terapi¹, doradztwem,
wsparciem wobec osób potrzebuj¹cych pomo-
cy, w tym równie¿ pedagogów i bibliotekarzy
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– biblioterapeutów. Mo¿e ona stanowiæ u¿y-
teczn¹ pomoc dla tych poszukuj¹cych pracow-
ników, chc¹cych wzbogaciæ swój warsztat po-
przez poszerzenie oferty wychowawczej
w polskim systemie instytucjonalnej opieki za-
stêpczej. Wiadomo bowiem, ¿e zmiany, które
winny siê dokonaæ w rodzimym systemie po-
mocy dzieciom osieroconym, potrwaj¹ jeszcze
przynajmniej kilka lat. By³oby wiêc dobrze,
gdyby w tym czasie domy dziecka opuszcza³a
m³odzie¿ posiadaj¹ca nieco lepsze przygoto-
wanie do ¿ycia w spo³eczeñstwie, pozwalaj¹ce
na œwiadome i w³aœciwe korzystanie z jego do-
brodziejstw.

Ma³gorzata Fedorowicz

Justyna Strykowska: NIEDOSTOSOWA-
NIE SPO£ECZNE DZIECI W WIEKU
SZKOLNYM. PROBLEMY – DIAGNOZA
– PROFILAKTYKA. GnieŸnieñska Wy-
¿sza Szko³a Humanistyczno-Mened¿erska
MILENIUM, Gniezno 2005, ss. 211.

Niedostosowanie spo³eczne od lat znajduje
siê w centrum uwagi teoretyków i praktyków
ró¿nych dyscyplin naukowych. Wspomniany
czas nie pozwoli³ jednoznacznie rozwi¹zaæ
kwestii ³amania norm i zasad spo³ecznych.
Wrêcz przeciwnie, obserwuje siê nasilanie te-
go zjawiska wœród doros³ych, m³odzie¿y,
a nawet dzieci. To wszystko sprawia, ¿e wzra-
sta zapotrzebowanie na prace dotycz¹ce prze-
ciwdzia³ania zachowaniom sprzecznym
z przyjêtymi wzorcami. Z punktu widzenia
spo³ecznego, cenne s¹ zw³aszcza pozycje trak-
tuj¹ce o pocz¹tkowych etapach powstawania
niedostosowania spo³ecznego. Naprzeciw
wspomnianym oczekiwaniom wychodzi dr
Justyna Strykowska z Zak³adu Dydaktyki Hi-
storii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza
w Poznaniu. W swojej ksi¹¿ce prezentuje ona
kompleksow¹ wiedzê na temat problemów,
diagnozy oraz oddzia³ywañ zapobiegaw-
czych wspomagaj¹cych prawid³owy rozwój
jednostki. Autorka porusza temat z³o¿ony
i wa¿ki z punktu widzenia spo³ecznego. Spo-
sób prezentowania przez ni¹ skomplikowa-
nych treœci w przystêpny sposób dowodzi, ¿e
posiada nie tylko doskona³¹ wiedzê teoretycz-
n¹, ale i du¿e doœwiadczenie zawodowe
w poruszanych kwestiach.

Prezentowana praca sk³ada siê z trzech czê-
œci. Swoistym wprowadzeniem w ca³oœæ zaga-
dnienia jest rozdzia³ pierwszy Problemy niedo-
stosowania spo³ecznego. Stanowi on zwarte ze-
stawienie istoty zjawiska i jego symptomów
oraz warunkuj¹cych je czynników. Takie ujêcie
pozwala czytelnikowi na usystematyzowanie,
obok wiedzy terminologicznej (przedstawianej
w literaturze psychologicznej, pedagogicznej
oraz poprzez grupê koncepcji czynnikowych),
najbardziej charakterystycznych symptomów
niedostosowania. Wœród nich przedmiotem
rozwa¿añ autorka uczyni³a: niepos³uszeñstwo
wobec doros³ych, zachowania bierne, zacho-
wania agresywne, postawê k³amliwoœci, waga-
ry oraz niepowodzenia w nauce szkolnej. Za
niezwykle cenne w tej czêœci nale¿y uznaæ po-
kazanie przyczyn zachowañ niepokoj¹cych
i sprzecznych z ogólnie przyjêtymi normami.

Praktyczny wymiar recenzowanych treœci
czytelnik odnajdzie równie¿ w dwóch kolej-
nych czêœciach: Diagnoza niedostosowania spo-
³ecznego oraz Profilaktyka niedostosowania spo³ecz-
nego. W pierwszej z nich autorka przybli¿y³a
charakterystykê technik i narzêdzi stosowa-
nych w diagnozowaniu niedostosowania spo-
³ecznego oraz opis przeprowadzonych przez
siebie badañ diagnostycznych. Autorka przed-
stawia komplet narzêdzi s³u¿¹cych do ca³o-
œciowej diagnozy niedostosowania spo³eczne-
go. Czytelnik wraz z nim otrzymuje tak¿e
wskazanie literatury, gdzie mo¿e odnaleŸæ
podobne narzêdzia. Blok praktyczno-meto-
dyczny dope³niaj¹ informacje na temat organi-
zacji i przebiegu badañ w³asnych. ¯ywi¹c
nadziejê, ¿e pozycja dopomo¿e rozpoznawaæ
wczesne stadium zjawiska niedostosowania spo³ecz-
nego i zrozumieæ je, a tak¿e bêdzie motywacj¹
i podpowiedzi¹ do podejmowania konkretnych dzia-
³añ autorka zamyka ksi¹¿kê propozycj¹ dzia³añ
profilaktycznych mog¹cych zahamowaæ roz-
wój niepokoj¹cych zachowañ. W tej czêœci zna-
leŸæ mo¿na istotê, metody oraz zasady dzia³añ
profilaktycznych podejmowanych wobec:
dzieci wagaruj¹cych, niepos³usznych, bier-
nych, agresywnych, k³ami¹cych, nadpobudli-
wych oraz niepowodzeñ szkolnych, a tak¿e
dzia³añ podejmowanych we wspó³pracy z ro-
dzicami. Za przyk³ad dzia³alnoœci systemowej
z ca³¹ rodzin¹ pos³u¿y³a autorce dzia³alnoœæ
œwietlicy socjoterapeutycznej. Na jej tle opisane
zosta³y formy pracy z dzieæmi i ich rodzicami.
Za szczególnie wartoœciowe uwa¿am zawarcie
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w tej czêœci przyk³adów konkretnych progra-
mów: psychoedukacyjnego – dla rodziców,
i profilaktycznego – dla dzieci w wieku 8–11
lat. Program dla dzieci nosi tytu³ „Wielka
podró¿“ i jest autorskim pomys³em Justyny
Strykowskiej i Agnieszki Bolewicz. Umo¿liwia
on pracê z trudnym tematem, jakim s¹ emocje
za pomoc¹ aktywnych metod. Dzieci doœwiad-
czaj¹ kolejnych emocji, podró¿uj¹c przez krai-
ny, tworz¹c mapê, stanowi¹c¹ plansze do gry.
Poprzez ró¿ne techniki plastyczne, s³owo, ruch
oraz dramê uczestnicy maj¹ mo¿liwoœæ odrea-
gowania emocji oraz kszta³towania umiejêtno-
œci uœwiadamiania, mówienia i wyra¿ania ich.
Prezentacja programu zosta³a wzbogacona po-
przez zdjêcia z jego realizacji oraz prace dzieci.

Niepodwa¿alne walory praktyczne prezen-
towanej pozycji sprawiaj¹, ¿e ksi¹¿ka stanowi
przyk³ad wartoœciowej pozycji dla nauczycieli,
wychowawców oraz studentów pedagogiki
i psychologii. Z pewnoœci¹ s³u¿yæ bêdzie za
cenn¹ wskazówkê dla osób i instytucji podej-
muj¹cych trud oddzia³ywañ zapobiegaj¹cych
niedostosowaniu spo³ecznemu.

Danuta Gorajewska

Helena Ochonczenko, Gra¿yna Mi³kow-
ska (2005) (red.): OSOBY NIEPE£NO-
SPRAWNE W SPO£ECZNOŒCI AKADE-
MICKIEJ. Oficyna Wydawnicza „Im-
puls“, Kraków, ss. 244.

¯yæ i dzia³aæ we wspó³czesnym œwiecie, to
znaczy korzystaæ z informacji. W stwierdzeniu
tym zawiera siê sens przeobra¿eñ spo³ecznych
i ekonomicznych, politycznych i edukacyj-
nych, w³aœciwych kszta³towaniu siê spo³eczeñ-
stwa informacyjnego (informatycznego). Spo-
³eczeñstwo to, otwieraj¹c nowe mo¿liwoœci, ge-
neruje jednoczeœnie zagro¿enia i nierównoœci.
Jednym z najwiêkszych jest tworzenie siê grup
spo³ecznych, niemaj¹cych dostêpu do informa-
cji – tzw. grup wykluczenia. Nale¿¹ do nich
m.in. ludzie niewykszta³ceni, bezrobotni, nie-
pe³nosprawni.

Spo³ecznoœæ osób niepe³nosprawnych w Pol-
sce, mimo sprzyjaj¹cego, prointegracyjnego
ustawodawstwa, cechuje nadal szereg niepo-
koj¹cych zjawisk: niski poziom wykszta³cenia,
brak zatrudnienia (zw³aszcza na otwartym

rynku pracy), utrudniony dostêp do informacji
oraz niewielkie umiejêtnoœci jej zdobywania
i przetwarzania, sk³onnoœæ do pasywnoœci (ja-
ko jeden z powa¿niejszych skutków zaniedbañ
rehabilitacyjnych).

Mimo realizowanych na polskich uczelniach
od lat 90. XX w. dzia³añ na rzecz udostêpniania
szkó³ wy¿szych osobom niepe³nosprawnym –
niepe³nosprawny student to nadal „zjawisko“
rzadkie. Edukacja akademicka osób niepe³no-
sprawnych, ich funkcjonowanie w roli studen-
ta – nie s¹ czêstym przedmiotem naukowych
dociekañ.

St¹d te¿ szczególne znaczenie przypisaæ na-
le¿y pracy zbiorowej pt.: „Osoba niepe³no-
sprawna w spo³ecznoœci akademickiej“ – pod
redakcj¹ Heleny Ochonczenko i Gra¿yny Mi³-
kowskiej. Publikacja jest rezultatem wieloa-
spektowych badañ, którymi objêto niepe³no-
sprawnych studentów Uniwersytetu Zielono-
górskiego – przeprowadzonych w roku akade-
mickim 2003/2004. Sk³ada siê na ni¹ 15 artyku-
³ów, w wiêkszoœci autorstwa pracowników na-
ukowych Zak³adu Pedagogiki Opiekuñczej
i Specjalnej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Ksi¹¿kê cechuje przemyœlana, logiczna struk-
tura. We wprowadzeniu do problematyki ba-
dañ Helena Ochonczenko przeprowadza wni-
kliwe, oparte o bogaty wybór literatury
przedmiotu, rozwa¿ania nad przemianami
w definiowaniu, klasyfikowaniu osób niepe³-
nosprawnych. Ta sama autorka omawia za³o-
¿enia metodologiczne badañ, prezentuje Uni-
wersytet Zielonogórski jako teren badañ, doko-
nuje szczegó³owej charakterystyki badanej
grupy studentów – co ma jednoczeœnie du¿e
walory diagnostyczne. Warto w tym miejscu
nadmieniæ, ¿e badaniami, opartymi na meto-
dzie wywiadu, objêto 71 osób niepe³nospraw-
nych, studiuj¹cych w trybie studiów dzien-
nych na 25 kierunkach kszta³cenia. Rezultaty
badañ zaprezentowano w ramach trzech czêœci
omawianej publikacji – dowodz¹cych tym sa-
mym wieloaspektowoœci i interdyscyplinarno-
œci podejœcia badawczego. Badano œwiat war-
toœci i ¿yciowe aspiracje niepe³nosprawnych
studentów, spodziewaj¹c siê dociec motywacji
do podejmowania studiów wy¿szych i znacze-
nia, jakie przypisuj¹ edukacji akademickiej
osoby niepe³nosprawne. Bo¿ena Olszak-Krzy-
¿anowska rozwa¿a œwiat wartoœci i sens ¿ycia
niepe³nosprawnych studentów zielonogór-
skich w p³aszczyznach: rodzinno-wspólnoto-
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wej, transcendentalno-duchowej i autokreacyj-
nej. Autorka ujawnia, ¿e badani studenci opie-
raj¹ sens ¿ycia na takich wartoœciach, jak: rodzi-
na, mi³oœæ, zdrowie, przyjaŸñ.

Gra¿yna Mi³kowska omawia problematykê
aspiracji ¿yciowych niepe³nosprawnych stu-
dentów, odnosz¹c swoje rozwa¿ania do aspira-
cji edukacyjnych, spo³ecznych, kulturalnych,
zawodowych, materialnych (ekonomicznych),
kierowniczych, rodzinnych (osobistych). Au-
torka stwierdza u zielonogórskich studentów
niepe³nosprawnych bardzo wysokie aspiracje
edukacyjne, zawodowe, materialne, spo³eczne
– motywowane g³ównie chêci¹ posiadania do-
brze p³atnej pracy, sprawowania funkcji kie-
rowniczych i wa¿nych ról spo³ecznych. Jedno-
czeœnie autorka ujawnia niski poziom aspiracji
kulturalnych badanych studentów. Omawiane
badania ka¿¹ postrzegaæ zielonogórskich stu-
dentów niepe³nosprawnych jako osoby ambit-
ne, optymistycznie oceniaj¹ce swoj¹ przy-
sz³oœæ. Uzyskane wyniki nakazuj¹ autorce s³u-
sznie postulowaæ o wiêkszy udzia³ uczelni w
rozwijaniu aspiracji i realizacji celów ¿ycio-
wych niepe³nosprawnych studentów.

Rozwa¿ania uzupe³nia przyczynkarskie
w swym charakterze opracowanie Ma³gorzaty
Czerwiñskiej i Heleny Ochonczenko, dotycz¹-
ce to¿samoœci i poczucia wartoœci niepe³no-
sprawnych studentów. Autorki wychodz¹
z za³o¿enia, ¿e sposób, w jaki osoby niepe³no-
sprawne identyfikuj¹ siê z pozytywnymi i pe-
joratywnymi, potocznymi i naukowymi okre-
œleniami niepe³nosprawnoœci, z jednej strony
wynika z poczucia to¿samoœci i w³asnej warto-
œci, z drugiej zaœ – to¿samoœæ tê i poczucie war-
toœci okreœla. Ma równie¿ œcis³y zwi¹zek z po-
czuciem sensu ¿ycia i poziomem przystosowa-
nia psychospo³ecznego do niepe³nosprawno-
œci. Identyfikacja ta rzutuje na psychospo³eczne
funkcjonowanie osoby niepe³nosprawnej, ale
te¿ z niego wynika. Uzyskane przez autorki
wyniki badañ, zdaj¹ siê potwierdzaæ obecny
kierunek przemian w definiowaniu osób nie-
pe³nosprawnych, polegaj¹cy na eliminacji tych
wszystkich okreœleñ, które w jakikolwiek spo-
sób mog³yby ich dyskryminowaæ. Ponadto
wskazuj¹ na wysoki poziom przystosowania
siê jednostki i – jak mo¿na mniemaæ – jej oto-
czenia spo³ecznego do swoistej „normalnoœci“,
pozwalaj¹cej na zachowanie w³asnej podmio-
towoœci i samorealizacjê. Zaprezentowane
przez autorki wyniki badañ, zdaj¹ siê œwiad-

czyæ o ogólnie zadawalaj¹cym poziomie reha-
bilitacji psychicznej i spo³ecznej studentów nie-
pe³nosprawnych, co powinno byæ cenn¹ infor-
macj¹ dla pracuj¹cych z nimi nauczycieli aka-
demickich. Nie wykluczaj¹ jednak konieczno-
œci umo¿liwienia studentom niepe³nospraw-
nym uczestnictwa w warsztatach psychotera-
peutycznych, s³u¿¹cych twórczej akceptacji
niepe³nosprawnoœci, kszta³towaniu poczucia
to¿samoœci, w³asnej wartoœci i godnoœci oraz
budowaniu relacji interpersonalnych w œrodo-
wisku akademickim na zasadach integracji.

W kolejnej czêœci publikacji zaprezentowano
rezultaty badañ w zakresie szans i barier edu-
kacji osób niepe³nosprawnych w szkole wy-
¿szej. Sytuacjê ¿yciow¹, problemy i potrzeby
niepe³nosprawnych studentów omawia Hele-
na Ochonczenko. Przeprowadzone przez au-
torkê badania ujawniaj¹, ¿e niepe³nosprawni
studenci za najwiêksze problemy uznaj¹: barie-
ry architektoniczne, warunki studiowania, nie-
dostateczn¹ informacjê o uprawnieniach
i mo¿liwoœciach korzystania z pomocy spo-
³ecznej i œwiadczeñ uczelni, sytuacjê material-
no-bytow¹, warunki leczenia i rehabilitacji.
Wymieniana jest tak¿e potrzeba akceptacji spo-
³ecznej i identyfikacji z innymi studentami nie-
pe³nosprawnymi. Autorka wskazuje na znacz-
n¹ niewiedzê studentów na temat wielu doty-
cz¹cych ich problemów i mo¿liwoœci rozwi¹-
zañ, np. szans udzia³u w dzia³alnoœci spo³ecz-
nej na uczelni, wyposa¿enia w specjalny sprzêt
(pomoce osobiste). Zwraca te¿ uwagê na brak
orientacji niepe³nosprawnych studentów
w dzia³aniach podejmowanych na uczelniach
na rzecz wyrównywania ich szans. Choæ uzy-
skane przez autorkê wyniki badañ nie potwier-
dzaj¹ ogólnie ocenianej negatywnie sytuacji ¿y-
ciowej osób niepe³nosprawnych w Polsce, to
przyczyniaj¹ siê do ujawnienia wielu ci¹gle
nierozwi¹zanych problemów tej szczególnej,
a zarazem jednorodnej grupy osób niepe³no-
sprawnych – studentów.

Ujawniony w badaniach H. Ochonczenko
problem barier architektonicznych na zielono-
górskiej Uczelni, w sposób szczegó³owy oma-
wiaj¹ Agnieszka Paszkowicz, Marek Kokot,
Krzegorz Dudarski – pracownicy Wydzia³u
Mechanicznego UZ. Autorzy dokonuj¹, wzbo-
gaconej materia³em ilustracyjnym, oceny do-
stêpnoœci dla studentów niepe³nosprawnych
budynków uczelni wraz z ich infrastruktur¹.
Wskazuj¹ na du¿e zró¿nicowanie poziomu
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przystosowania obiektów i potrzebê dokona-
nia wielu zmian, aby zapobiec wyborowi przez
osoby niepe³nosprawne innych uczelni, bar-
dziej dostêpnych architektonicznie. Autorzy
s³usznie stwierdzaj¹, ¿e budynki szkó³ wy-
¿szych, nie tyle z dobrej woli czy wspania³o-
myœlnoœci jej w³adz, ile z racji swej ogólnej do-
stêpnoœci, musz¹ byæ przystosowane do po-
trzeb osób niepe³nosprawnych – i to nie tylko
z dysfunkcjami motorycznymi. Wynika to
z przepisów prawa budowlanego i rozporz¹-
dzeñ wykonawczych.

Istotn¹ dla efektywnoœci edukacji proble-
matykê korzystania przez studentów niepe³-
nosprawnych z systemu biblioteczno-infor-
macyjnego omawia Ma³gorzata Czerwiñska.
Jak pisz¹ we wstêpie ksi¹¿ki jej redaktorki,
jest to opracowanie unikatowe, zarówno dla
nauk bibliologicznych, jak i pedagogiki spe-
cjalnej. Autorka objê³a badaniami kwestie:
przyjmowanych przez studentów strategii
pozyskiwania literatury naukowej, zakresu,
intensywnoœci i specyfiki utrudnieñ w ko-
rzystaniu z zasobów biblioteki uniwersytec-
kiej, pos³ugiwania siê systemami bibliogra-
ficznymi, dostêpnoœci i zakresu wykorzysty-
wania urz¹dzeñ komputerowych, specyfiki
korzystania z Internetu. Zaprezentowane
wyniki badañ wzbudzaj¹ niepokój o funk-
cjonowanie niepe³nosprawnych studentów,
a nastêpnie absolwentów, w spo³eczeñstwie
informacyjnym. Ka¿¹ siê tak¿e zastanowiæ
nad rol¹ szko³y wy¿szej w wyrabianiu
i utrwalaniu informacyjnych nawyków
u studentów, kszta³towaniu ich tzw. kultury
informacyjnej.

Bo¿ena Olszak-Krzy¿anowska, na tle sytua-
cji formalno-prawnej studentów niepe³no-
sprawnych, omawia formy pomocy doraŸnej
i wsparcia spo³ecznego. Zauwa¿a, ¿e badani
studenci najczêœciej korzystaj¹ z rehabilitacji
medycznej, systemu stypendialnego uczelni,
programów celowych PFRON. Tym ostatnim,
jako szansie dla osób niepe³nosprawnych na
zdobywanie wykszta³cenia, poœwiêca swoje
opracowanie Marcin Garbat. Autor poddaje
wnikliwej analizie i ocenie programy: „Kom-
puter dla Homera“, „Pegaz“, „Pitagoras“ oraz
„Student“.

Ostatnia czêœæ omawianej publikacji po-
œwiêcona jest psychospo³ecznym aspektom
funkcjonowania osób niepe³nosprawnych
w roli studenta. Marzena Sendyk analizuje

w niej psychiczne przystosowanie studentów
niepe³nosprawnych. Swoje rozwa¿ania kon-
centruje wokó³ problemów: emocjonalnej ak-
ceptacji otoczenia (zadowolenie z sytuacji, w ja-
kiej siê znajduje osoba) i jej akceptacji w sensie
poznawczym (poczucie sensownoœci funkcjo-
nowania uczelni i swoich dzia³añ). Za wskaŸni-
ki psychicznego przystosowania studentów
autorka przyjmuje: poczucie satysfakcji z wy-
boru kierunku studiów, z bycia studentem, za-
dowolenie z programu studiów, z formy zajêæ
dydaktycznych, z posiadanej umiejêtnoœci zda-
wania egzaminów, z realizowania wymagañ
zwi¹zanych z rol¹ studenta, z warunków do
nauki, poczucie wartoœci (cenienie) wiedzy
zdobywanej na studiach, poczucie przydatno-
œci wiedzy i sensownoœci jej zdobywania, po-
czucie celowoœci dzia³añ podejmowanych
w ramach studiów, posiadanie grona bliskich
osób, poczucie satysfakcji ze sposobów spêdza-
nia czasu wolnego, prze¿ywanie poczucia osa-
motnienia. Przeprowadzone badania upowa¿-
niaj¹ autorkê do stwierdzenia, ¿e badani nie-
pe³nosprawni studenci w zdecydowanej wiêk-
szoœci akceptuj¹ emocjonalnie i poznawczo
otoczenie i swoj¹ aktualn¹ sytuacjê ¿yciow¹,
a fakt ich niepe³nosprawnoœci nie ma dla bada-
nej problematyki istotnego znaczenia.

Jaros³aw B¹bka rozpatruje edukacyjny kon-
tekst psychospo³ecznego funkcjonowania stu-
dentów niepe³nosprawnych, poszukuj¹c
w tym celu odpowiedzi na pytania: Czy i jakie
trudnoœci maj¹ niepe³nosprawni studenci z do-
tarciem na uczelniê, do sal dydaktycznych, bi-
blioteki, czytelni i sto³ówki? W jakim stopniu
doœwiadczaj¹ trudnoœci w opanowaniu mate-
ria³u, uzyskaniu zaliczeñ, zdawaniu egzami-
nów, porozumiewaniu siê z prowadz¹cymi za-
jêcia? Jak oceniaj¹ relacje z pe³nosprawnymi
rówieœnikami? W jakim stopniu czuj¹ siê zinte-
growani ze spo³ecznoœci¹ studenck¹? W œwie-
tle uzyskanych wyników badañ, autor prowo-
kuje do refleksji nad tym, kto do kogo ma siê
dostosowaæ – czy niepe³nosprawni studenci do
uczelni, czy uczelnia do studentów? Swoje roz-
wa¿ania J. B¹bka koñczy stwierdzeniem, ¿e
w³adze i pracownicy Uniwersytetu Zielono-
górskiego powinni zaj¹æ siê szeroko pojêtym
problemem edukacji niepe³nosprawnych stu-
dentów, uwzglêdniaj¹c wnioski wyp³ywaj¹ce
z badañ, ale i niepe³nosprawni studenci powin-
ni zaanga¿owaæ siê w dokonywanie zmian na
uczelni.

SPRAWOZDANIA I OCENY
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Rozwa¿ania nad psychospo³ecznymi aspek-
tami funkcjonowania studentów niepe³no-
sprawnych obejmuj¹ tak¿e opracowanie Jolan-
ty Lipiñskiej-Lokœ, dotycz¹ce samopoczucia
na studiach i stosunku do uczelni. Na podsta-
wie rozmów z niepe³nosprawnymi studenta-
mi, autorka stwierdza, ¿e wiêkszoœæ badanych
jest pozytywnie nastawiona do faktu uczê-
szczania na uczelniê i ma do niej umiarkowa-
nie pozytywny stosunek uczuciowy – z jednej
strony nie chce jej zmieniæ na inn¹, z drugiej
natomiast czêœæ studentów niechêtnie wraca
do niej po okresach d³u¿szych przerw w nau-
ce. Samopoczucie badanych na studiach,
szczególnie w grupie rówieœniczej, jest dobre,
choæ niejednokrotnie s¹ oni nara¿eni na prze-
¿ywanie negatywnych emocji, zwi¹zanych
g³ównie z niepowodzeniami w nauce oraz za-
chowaniem innych osób (rówieœników, wyk³a-
dowców). Doœwiadczaj¹ tak¿e trudnoœci
i zmêczenia, wynikaj¹cych przede wszystkim
z wielogodzinnego pobytu na uczelni i wysi³-
ku. Z regu³y czuj¹ siê bezpiecznie na uczelni
i w grupie, choæ doœwiadczaj¹ ró¿norodnych
zagro¿eñ. Wydaje siê, ¿e o dobrym samopo-
czuciu studentów decyduje to, ¿e na uczelni
i w grupie mog¹ zaspokajaæ wiele wa¿nych
dla siebie potrzeb, szczególnie kontaktu spo-
³ecznego i przynale¿noœci do spo³ecznoœci aka-
demickiej.

Podsumowaniem rozwa¿añ jest opraco-
wanie Agnieszki Nowickiej, dotycz¹ce po-
strzegania przez niepe³nosprawnych stu-
dentów postaw wobec ich osoby kole¿anek
i kolegów z roku. Autorka poddaje analizie:
postrzegane przez respondentów reakcje
emocjonalne i zachowania kole¿anek i kole-
gów z roku wobec ich osoby, ich chêæ kon-
taktowania siê i wspó³dzia³ania z niepe³no-
sprawnymi kolegami, ocenê ich stosunku
wobec niepe³nosprawnych studentów z ro-
ku. Analiza materia³u empirycznego pozwa-
la autorce na sformu³owanie wniosku, ¿e
studenci niepe³nosprawni w zdecydowanej
wiêkszoœci przypadków postrzegaj¹ posta-
wy swoich kole¿anek i kolegów z roku wo-
bec w³asnej osoby jako zdecydowanie pozy-
tywne, okreœlaj¹c je mianem ¿yczliwych
i przyjaznych oraz umiarkowanie pozytyw-
ne, deklaruj¹c, ¿e trudno jest im te postawy
uogólniaæ, gdy¿ s¹ one zró¿nicowane (tzn.
tylko czêœæ kolegów z roku darzy ich sym-
pati¹ i akceptuje). W pe³ni nale¿y zgodziæ siê

ze spostrze¿eniem autorki, ¿e wspólne prze-
bywanie ze sob¹ obu populacji studentów
przez d³u¿szy czas, podobieñstwo sytuacji
¿yciowej (uczêszczanie na zajêcia, zdobywa-
nie zaliczeñ, zdawanie egzaminów), a tak¿e
dzielenie siê radoœciami i troskami dnia co-
dziennego sprzyjaj¹ nawi¹zywaniu bli¿-
szych wiêzi emocjonalnych i kszta³towaniu
siê pozytywnych postaw spo³ecznych.

Publikacjê zamyka opracowanie Anety Ru-
dziñskiej-Rogo¿y i Ewy Janion, prezentuj¹ce
mo¿liwoœci studiowania w województwie lu-
buskim, ze szczególnym uwzglêdnieniem osób
niepe³nosprawnych.

Zawarte w omawianej publikacji, wzajemnie
uzupe³niaj¹ce siê, rozwa¿ania, dowodz¹ z³o¿o-
noœci problematyki kszta³cenia akademickiego
osób niepe³nosprawnych. Jego powodzenie
warunkowane jest w równej mierze systemo-
wymi dzia³aniami szko³y wy¿szej, jak i profe-
sjonalnie przeprowadzonym procesem rehabi-
litacji.

Publikacja jest zapisem aktualnej sytuacji
w zakresie funkcjonowania studentów niepe³-
nosprawnych na Uniwersytecie Zielonogór-
skim. Ujawnia potrzebê podjêcia programo-
wych dzia³añ, zmierzaj¹cych do uczynienia
zielonogórskiego œrodowiska akademickiego
przyjaznym studentom niepe³nosprawnym.

Ksi¹¿ka adresowana jest g³ównie do osób
zajmuj¹cych siê profesjonalnie problematy-
k¹ osób niepe³nosprawnych, do specjalistów
z zakresu pracy socjalnej, do osób odpowie-
dzialnych za proces kszta³cenia oraz sprawy
socjalne na uczelniach wy¿szych, a tak¿e do
studentów. Jej lektura winna staæ siê inspira-
cj¹ do refleksji teoretycznej i dzia³añ prak-
tycznych. Dodatkow¹, bezsporn¹ wartoœci¹
omawianej ksi¹¿ki jest to, ¿e proces jej po-
wstawania by³ niepowtarzaln¹ okazj¹ dla
studentów, dzia³aj¹cego na Wydziale Nauk
Pedagogicznych i Spo³ecznych UZ, Ko³a Na-
ukowego „Kontakt“ – do nabywania do-
œwiadczeñ badawczych oraz poszerzenia
wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu
niepe³nosprawnoœci i rehabilitacji.

Autorzy badañ i przygotowanej na ich pod-
stawie publikacji, maj¹ nadziejê, ¿e stanie siê
ona inspiracj¹ dla innych œrodowisk akademic-
kich do objêcia naukow¹ refleksj¹ wielop³a-
szczyznowej problematyki kszta³cenia akade-
mickiego osób niepe³nosprawnych.

Ma³gorzata Czerwiñska


