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KORNELIA CZERWIÑSKA
APS, WARSZAWA

PROJEKT „PER LINGUAS MUNDI AD LABOREM“
– ADAPTACJA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO 
NAUCZANIA JÊZYKÓW OBCYCH UCZNIÓW NIEWIDOMYCH 
I S£ABO WIDZ¥CYCH 

W ostatnich latach w Polsce widaæ wyraŸn¹ poprawê warunków do nauki
jêzyków obcych, wyra¿aj¹c¹ siê m.in. poprzez dostêpnoœæ na rynku wie-

lu ró¿norodnych pomocy dydaktycznych, dziêki którym proces nauczania-ucze-
nia siê staje siê nie tylko efektywny, ale równie¿ atrakcyjny zarówno dla
uczniów, jak i nauczyciela. 

Ró¿nego rodzaju tabele, tekst czêsto umieszczany w kilku kolumnach przery-
wanych rysunkami i zdjêciami, ksi¹¿ki z æwiczeniami pe³ne krzy¿ówek, rysun-
kowych zagadek i rubryk do wype³nienia, to typowy zestaw œrodków stosowa-
nych przez autorów wspó³czesnych podrêczników do nauki jêzyka obcego. Co-
raz wiêcej materia³ów dostêpnych jest w postaci programów komputerowych,
opartych w jeszcze wiêkszym stopniu ni¿ tradycyjne podrêczniki na grafice,
krótkich filmach wideo i animacjach (Marek 2001). Taka konstrukcja podrêczni-
ka, zw³aszcza w wypadku uczniów w m³odszym wieku szkolnym, ma silne od-
dzia³ywanie motywuj¹ce, sprawia, ¿e uczniowie chêtnie uczestnicz¹ w zajêciach
podejmuj¹c dzia³ania umo¿liwiaj¹ce rozwój wszystkich podstawowych spraw-
noœci jêzykowych, tj. mówienia, rozumienia ze s³uchu, czytania i pisania. W ten
sposób przygotowany podrêcznik nie jest jednak w pe³ni dostêpny dla wszyst-
kich uczniów. 

Uczniowie z dysfunkcj¹ wzroku, zw³aszcza ca³kowicie niewidomi, nie mog¹
korzystaæ z wiêkszoœci proponowanych przez autorów rozwi¹zañ. Udostêpnie-
nie uczniom s³abo widz¹cym i niewidomym podrêczników i materia³ów po-
mocniczych wymaga od nauczyciela dokonania niezbêdnych modyfikacji opar-
tych na doskona³ej znajomoœci mo¿liwoœci i potrzeb edukacyjnych uczniów
z dysfunkcj¹ wzroku, jak równie¿ wymagaj¹cych zastosowania specjalistyczne-
go sprzêtu, m.in. do wykonywania grafiki dotykowej. Dokonywane przez nau-
czyciela adaptacje nie mog¹ opieraæ siê jedynie na strategii polegaj¹cej na ca³ko-
witej eliminacji czy zast¹pieniu elementów wizualnych przez elementy dostêp-
ne kana³em s³uchowym. Takie rozwi¹zanie wydaje siê najprostsze i najtañsze,
nie wymaga równie¿ szczególnych umiejêtnoœci tyflologicznych od nauczyciela,
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jednak prowadzi do znacznego zubo¿enia procesu nauczania-uczenia siê oraz
utrudnia opanowanie przez ucznia wszystkich podstawowych sprawnoœci jêzy-
kowych, uwzglêdniaj¹c g³ównie mówienie i s³uchanie. 

Literatura fachowa dotycz¹ca sposobów adaptacji pomocy dydaktycznych
wykorzystywanych w nauczaniu jêzyków obcych uczniów niewidomych i s³a-
bo widz¹cych jest niezmiernie uboga. Ten obszar tyflodydaktyki nie zosta³ rów-
nie¿ dotychczas poddany pog³êbionym badaniom naukowym.

Przedmiot i cel badañ 

W ramach projektu „Per linguas mundi ad laborem“, w którym uczestnicz¹:
Akademia Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Warszawski, Katolicki Uniwersy-
tet Lubelski, Polski Zwi¹zek Niewidomych i Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych1, realizowany jest przez APS projekt badawczy pod
kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Kuczyñskiej-Kwapisz, którego celem jest m.in.
analiza strategii adaptacji pomocy dydaktycznych, w tym podrêczników, kart
pracy, prac kontrolnych, grafiki itp., wypracowanych i obecnie stosowanych
w nauczaniu jêzyków obcych osób z dysfunkcj¹ wzroku przez nauczycieli
w specjalnych oœrodkach szkolno-wychowawczych, szko³ach integracyjnych
i ogólnodostêpnych, a tak¿e problemów, jakie napotykaj¹ nauczyciele w tym za-
kresie (Czerwiñska 2006). 

Metoda, techniki i narzêdzia badawcze

W celu dok³adnego poznania, opisu i analizy efektywnych strategii adaptacji
pomocy tyfloglottodydaktycznych przyjêto metodê sonda¿u diagnostycznego.
Obecnie zakoñczono jeden ze wstêpnych etapów badañ, którego g³ównym ce-
lem by³o poznanie sposobów modyfikowania pomocy dotychczas stosowanych
przez tych nauczycieli jêzyków obcych, którzy prawdopodobnie posiadaj¹ naj-
wiêksz¹ wiedzê i umiejêtnoœci praktyczne wynikaj¹ce z wieloletniej pracy
z uczniami z dysfunkcj¹ wzroku, a mianowicie nauczycieli pracuj¹cych w spe-
cjalnych oœrodkach szkolno-wychowawczych dla niewidomych i s³abo widz¹-
cych. Wœród technik badawczych wspieraj¹cych metodê sonda¿u diagnostycz-
nego wybrano ankietê, której wyniki zostan¹ nastêpnie uzupe³nione poprzez
ustny wywiad. Istnia³a koniecznoœæ opracowania w³asnego narzêdzia badaw-
czego, poniewa¿ dotychczas prowadzone w Polsce badania naukowe dotyczy³y
szeroko rozumianego procesu nauczania jêzyków obcych osób niewidomych
lub wybranych, szczegó³owych jego aspektów, natomiast nie obejmowa³y
w bardziej pog³êbionym zakresie strategii adaptacji pomocy tyfloglottodydak-
tycznych; w kwestionariuszu ankiety dla nauczycieli jêzyków obcych opracowa-

KORNELIA CZERWIÑSKA

1 G³ówne za³o¿enia projektu zosta³y przedstawione w artykule K. Czerwiñska (2006) Projekt „Per linguas
mundi ad laborem“ – kszta³cenie jêzykowe szans¹ osób niewidomych i s³abo widz¹cych na zdobycie pracy. „Szko-
³a Specjalna“ nr 3.
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nym i wykorzystanym przez Drabik (2004) poœwiêcono pomocom dydaktycz-
nym zaledwie 4 pytania.

Opracowany kwestionariusz ankiety sk³ada siê z 37 pytañ i zosta³ podzielony
na 3 czêœci. Czêœæ pierwsza ma charakter ogólny i przeznaczona jest zarówno
dla nauczycieli pracuj¹cych tylko z uczniami s³abo widz¹cymi, tylko z ucznia-
mi niewidomymi, jak i dla nauczycieli pracuj¹cych zarówno z uczniami niewi-
domymi, jak i s³abo widz¹cymi. Dotyczy ona m.in.: 

wiedzy nauczycieli na temat dostêpnych polskich i zagranicznych publikacji
o metodyce nauczania jêzyków obcych osób z dysfunkcj¹ wzroku oraz dosto-
sowania pomocy dydaktycznych do potrzeb uczniów niewidomych i s³abo
widz¹cych,
stosowanych obecnie przez nauczycieli podrêczników, przewodników meto-
dycznych i gotowych pomocy dydaktycznych,
poszczególnych aspektów procesu dokonywania adaptacji pomocy tyfloglot-
todydaktycznych, takich jak: czêstotliwoœæ dokonywania adaptacji, kolejnoœæ
etapów procesu modyfikacji, wykorzystywane materia³y, narzêdzia i urz¹dze-
nia, korzystanie z pomocy innych specjalistów, najczêstsze trudnoœci i proble-
my itp.,
opinii nauczycieli o koniecznoœci opracowania podrêczników, przewodników
metodycznych, standardów adaptacji pomocy stosowanych w nauczaniu
uczniów z dysfunkcj¹ wzroku, a tak¿e utworzenia ogólnopolskiego oœrodka
adaptacji pomocy oraz wprowadzenia nowych rozwi¹zañ w systemie eduka-
cyjnym przygotowuj¹cym nauczycieli do pracy z uczniami niewidomymi
i s³abo widz¹cymi.
Czêœæ druga kwestionariusza ankiety zosta³a poœwiêcona szczegó³owym za-

gadnieniom procesu adaptacji pomocy glottodydaktycznych przeznaczonych
dla uczniów s³abo widz¹cych, zawarte wiêc w niej pytania nie dotycz¹ nauczy-
cieli pracuj¹cych wy³¹cznie z uczniami niewidomymi. Dla tych nauczycieli
przeznaczona jest trzecia czêœæ traktuj¹ca o najczêœciej dokonywanych modyfi-
kacjach pomocy dla uczniów ca³kowicie niewidomych. Uzupe³nieniem kwestio-
nariusza ankiety jest metryczka, której celem by³o zebranie podstawowych in-
formacji o nauczycielach bior¹cych udzia³ w badaniach.

Organizacja i przebieg badañ

Z uwagi na przedmiot badañ grupa badawcza zosta³a wybrana celowo. Bada-
nia ankietowe przeprowadzono w okresie kwiecieñ-lipiec 2006 r. na terenie
wszystkich specjalnych oœrodków szkolno-wychowawczych dla uczniów niewi-
domych i s³abo widz¹cych. Ze wzglêdu na tematykê badawcz¹ nie uwzglêdnio-
no placówek przeznaczonych dla uczniów ze sprzê¿on¹ niepe³nosprawnoœci¹.
W badaniach wziê³o udzia³ 35 nauczycieli jêzyków obcych pracuj¹cych z ucznia-
mi z dysfunkcj¹ wzroku w normie intelektualnej w 9 oœrodkach w Warszawie (3
osoby), Laskach k. Warszawy (4 osoby), Krakowie (5 osób), £odzi (3 osoby),
Bydgoszczy (5 osób), D¹browie Górniczej (2 osoby), Owiñskach k. Poznania (5

PROJEKT „PER LINGUAS MUNDI AD LABOREM” – ADAPTACJA POMOCY DYDAKTYCZNYCH...
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osób), Lublinie (4 osoby), Wroc³awiu (4 osoby). Procentowy udzia³ w badaniach
nauczycieli jêzyków obcych z podzia³em na poszczególne oœrodki przedstawia
wykres 1.

Wykres 1

Charakterystyka badanej populacji

W badaniach uczestniczy³y 32 kobiety (91,4%) i 3 mê¿czyzn (8,6%), z czego
ponad 57% stanowi³y osoby poni¿ej 35. roku ¿ycia. W przewa¿aj¹cej wiêkszo-
œci nauczyciele ci legitymuj¹ siê pe³nym wykszta³ceniem przygotowuj¹cym
ich do pracy z uczniami z dysfunkcj¹ wzroku, a wiêc posiadaj¹ zarówno wy-
kszta³cenie lingwistyczne, jak i tyflopedagogiczne (74,2%), w tym 3 osoby s¹
w trakcie podyplomowych studiów tyflopedagogicznych. Nale¿y jednak
zwróciæ uwagê, ¿e pe³ne kompetencje merytoryczne by³y uzyskiwane przez
niektórych badanych w znacznych odstêpach czasowych, co w praktyce
oznacza³o np. rozpoczêcie pracy z przygotowaniem do nauczania jêzykowe-
go, ale bez wykszta³cenia tyflopedagogicznego i uzupe³nienie kwalifikacji ty-
flopedagogicznych po 5 (2 osoby), 6 (1 osoba), 15 (1 osoba), 21 (1 osoba), 22
(1 osoba) latach pracy z uczniami z dysfunkcj¹ wzroku. Brak danych na temat
roku ukoñczenia studiów w wybranych ankietach nie pozwala na szczegó³o-
w¹ analizê tego zagadnienia. 7 nauczycieli (20%) bior¹cych udzia³ w bada-
niach posiada tylko wykszta³cenie jêzykowe bez kwalifikacji tyflopedagogicz-
nych, zaœ 2 nauczycieli (5,7%) posiada tylko przygotowanie tyflopedagogicz-
ne bez lingwistycznego. 

Sta¿ pracy badanych z uczniami niewidomymi i s³abo widz¹cymi oraz sta¿
pracy w charakterze nauczyciela jêzyków obcych uczniów z dysfunkcj¹ wzroku
obrazuje wykres 2.

Stosunkowo niewielki sta¿ pracy z uczniami niewidomymi i s³abo widz¹cymi
– prawie po³owa (48,5%) badanych nauczycieli pracuje z takimi uczniami mniej
ni¿ 5 lat – prawdopodobnie zwi¹zany jest z wiekiem respondentów. Wskazywa-
ne przez tê grupê badanych problemy w zakresie adaptacji pomocy dydaktycz-
nych pozwol¹ wiêc uzyskaæ obraz trudnoœci, z jakimi spotyka siê nauczyciel jê-
zyków obcych w szkole specjalnej dla niewidomych i s³abo widz¹cych na po-
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cz¹tku swej kariery pedagogicznej, kiedy jeszcze jego doœwiadczenia zawodowe
s¹ niewielkie oraz opis podejmowanych przez niego strategii radzenia sobie
z tymi problemami. Z wiekiem, sta¿em pracy respondentów koreluje uzyskany
stopieñ awansu zawodowego pokazany na wykresie 3.

Wykres 2

Wykres 3

W badaniach uczestniczy³o 23 (65,7%) nauczycieli jêzyka angielskiego, 11
(31,4%) – jêzyka niemieckiego, 1 – jêzyka francuskiego. 32 (91,4%) badanych pra-
cuje zarówno z uczniami niewidomymi, jak i s³abo widz¹cymi, 3 tylko z ucznia-
mi s³abo widz¹cymi (SOSW dla Dzieci i M³odzie¿y S³abo Widz¹cych w Warsza-
wie). Wykres 4 obrazuje typy placówek edukacyjnych wchodz¹cych w sk³ad
specjalnych oœrodków szkolno-wychowawczych, w których pracuj¹ badani na-
uczyciele, przy czym wielu z nich prowadzi zajêcia w kilku rodzajach szkó³. 

Wyniki badañ

Wstêpne opracowanie wyników badañ jednoznacznie wskazuje na wyraŸny
brak na polskim rynku fachowej literatury, przewodników metodycznych, me-
todycznych opracowañ dotycz¹cych nauczania jêzyków obcych uczniów niewi-
domych i s³abo widz¹cych, w tym równie¿ pozycji zawieraj¹cych wskazówki na
temat adaptacji pomocy dydaktycznych. Wœród badanych nauczycieli 28 (80%)
przyznaje, ¿e nie zna ¿adnego dostêpnego na polskim rynku przewodnika me-
todycznego, zaœ 27 (77,1%) nie zna ¿adnego zagranicznego przewodnika meto-
dycznego; 24 (68,5%) nauczycieli wskazuje, ¿e w Polsce nie istniej¹ ogólnodo-
stêpne opracowania metodyczne dotycz¹ce dostosowania pomocy dydaktycz-
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nych u¿ywanych w nauczaniu jêzyka obcego uczniów niewidomych i s³abo wi-
dz¹cych, natomiast 31 (88,5%) nie zna takich opracowañ. Pomimo braku wspar-
cia w postaci opracowañ teoretycznych 33 (94,3%) badanych deklaruje, ¿e doko-
nuje adaptacji pomocy wykorzystywanych w procesie nauczania. Tylko jedna
osoba przyznaje, ¿e „raczej nie“ dokonuje adaptacji, przy czym nale¿y podkre-
œliæ, ¿e jest to nauczycielka bez przygotowania tyflopedagogicznego, która zale-
dwie rok pracuje z uczniami z dysfunkcj¹ wzroku; prawdopodobnie sama po-
znaje dopiero techniki pracy specyficzne dla uczniów z tym rodzajem niepe³no-
sprawnoœci, w tym alfabet Braille'a. 

Nasuwa siê wiêc pytanie, kiedy i gdzie nauczyciele zapoznali siê ze strategia-
mi adaptacji pomocy tyfloglottodydaktycznych. Ponad po³owa badanych
(54,2%) wskazuje na samodzielne poznanie sposobów adaptacji, m.in. poprzez
„kontakty ze znajomymi osobami niewidomymi“, „bezpoœredni¹ pracê
z uczniami“, „pracê pedagogiczn¹ i kontakt z innymi kolegami“, „pomoc in-
nych kolegów“, „poprzez rozmowy z innymi nauczycielami mojej szko³y“, „ko-
rzysta³am z doœwiadczeñ innych nauczycieli i rad informatyka“, „wspó³pracu-
j¹c ze szko³¹ w Marburgu“, „na podstawie obserwacji w³asnych; opracowuj¹c
pomoce korzystam z opinii niewidomego kuzyna“, „kierowa³am siê w³asn¹ in-
tuicj¹ i doœwiadczeniem; rozmawia³am z uczniami niewidomymi“, „Internet,
w³asne doœwiadczenie, intuicja“, „wywiad z nauczycielami przed rozpoczêciem
pracy w placówce“, „kreatywnoœæ, twórczoœæ, obserwacje, rozmowy z uczniami
o ich potrzebach“, „fantazji mi nie brakuje“; 2 (5,7%) respondentów pozna³o
sposoby modyfikacji pomocy na studiach magisterskich, 7 (20%) na studiach po-
dyplomowych, zaœ 12 (34,2%) uczestnicz¹c w ró¿nego typu kursach i szkole-
niach, w tym w warsztatach doskonal¹cych organizowanych wewnêtrznie
w placówkach.

O pilnej potrzebie udzielenia wsparcia nauczycielom jêzyków obcych pracuj¹-
cym z uczniami z dysfunkcj¹ wzroku œwiadcz¹ wyra¿one przez nich w ankiecie
opinie na temat:

koniecznoœci opracowania przewodnika metodycznego („zdecydowanie tak“
– 74,28% badanych, „raczej tak“ – 20 %),
koniecznoœci opracowania podrêczników przeznaczonych dla uczniów z dys-
funkcj¹ wzroku („zdecydowanie tak“ – 80% badanych, „raczej tak“ – 17,1%),
koniecznoœci opracowania wskazówek dotycz¹cych strategii adaptacji pomo-
cy tyfloglottodydaktycznych („zdecydowanie tak“ – 62,8% badanych, „raczej
tak“ – 17,1%),
potrzeby utworzenia ogólnopolskiego oœrodka adaptacji pomocy dydaktycz-
nych przeznaczonych dla uczniów niewidomych i s³abo widz¹cych („zdecy-
dowanie tak“ – 45,7% badanych, „raczej tak“ – 31,4%),
potrzeby organizacji studiów podyplomowych dotycz¹cych metodyki naucza-
nia jêzyków obcych uczniów niepe³nosprawnych wzrokowo (badani deklaro-
wali chêæ uczestnictwa w takich studiach : „zdecydowanie tak“ – 42,8% bada-
nych, „raczej tak“ – 40%).
Dostosowywanie pomocy dydaktycznych do potrzeb i mo¿liwoœci uczniów

z uszkodzonym wzrokiem jest procesem niezwykle czasoch³onnym; obrazuje to

KORNELIA CZERWIÑSKA
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wykres 5 przedstawiaj¹cy czas poœwiêcany szacunkowo przez nauczycieli na
przygotowanie pomocy.

Wykres 5

Respondenci wykorzystuj¹ szereg ró¿norodnych Ÿróde³, w oparciu o które do-
konuj¹ odpowiednich modyfikacji œrodków dydaktycznych, w szczególny spo-
sób opieraj¹c siê na w³asnych dotychczasowych doœwiadczeniach zawodowych
oraz informacjach uzyskiwanych od uczniów, dla których przygotowuj¹ pomo-
ce; szczegó³owy wykaz tych Ÿróde³ przybli¿a wykres 6 – wartoœci wyra¿one
w liczbach odpowiedzi respondenci mogli udzieliæ wiêcej ni¿ jedn¹ odpowiedŸ.

Wykres 6
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Wœród najwiêkszych trudnoœci podczas dokonywania adaptacji pomocy dy-
daktycznych do potrzeb uczniów niepe³nosprawnych wzrokowo nauczyciele
wymieniaj¹ zw³aszcza brak œrodków finansowych (20 odpowiedzi), brak specja-
listycznego sprzêtu (19 odpowiedzi), brak czasu (17 odpowiedzi), brak wiado-
moœci o strategiach adaptacji pomocy dydaktycznych (9 odpowiedzi); respon-
denci mogli wskazaæ kilka odpowiedzi. Wynik ten wyraŸnie wskazuje, i¿ pomi-
mo specjalnego charakteru placówek, w których pracuj¹ badani nauczyciele, nie
maj¹ oni dostêpu do wszystkich potrzebnych im urz¹dzeñ i sprzêtu umo¿liwia-
j¹cego efektywn¹ adaptacjê; czêsto równie¿ wykorzystanie specjalistycznych
urz¹dzeñ jest ograniczane z powodu wysokich kosztów materia³ów eksploata-
cyjnych np. do tworzenia grafiki dotykowej. Analiza tych danych nasuwa pyta-
nie, jak wygl¹da mo¿liwoœæ korzystania ze specjalistycznego sprzêtu przez na-
uczycieli pracuj¹cych z uczniami z dysfunkcj¹ wzroku w szko³ach integracyj-
nych i ogólnodostêpnych; mo¿na przypuszczaæ, ¿e sytuacja ta jest zdecydowa-
nie gorsza ni¿ w przypadku szkó³ specjalnych. 

Podsumowanie

Przeprowadzone badania ankietowe pozwoli³y równie¿ na poznanie podsta-
wowych informacji na temat bardziej szczegó³owych aspektów procesu adapta-
cji pomocy tyfloglottodydaktycznych, które nie zosta³y tutaj przedstawione, po-
niewa¿ wymagaj¹ one poszerzenia, usystematyzowania i dokonania pog³êbio-
nej analizy. Wzbogacenie uzyskanych danych zostanie dokonane poprzez prze-
prowadzenie we wrzeœniu br. ustnych wywiadów z respondentami, którzy
uczestniczyli w badaniach ankietowych. 
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Summary

Majority of course books and supporting teaching aids used in teaching fore-
ign languages contains a range of elements that need to be adapted so that this
material is meaningful for visually impaired students. These adaptations do not
consist solely in changing print into large one or into Braille, but they include
a number of complex actions of replacing or changing such elements as page la-
yout, crosswords, comics, rebuses, picture riddles, games based on pictures,
photographs, animations, films, etc. into different forms that will be accessible
for a visually impaired person.

The article presents the initial results of one of the studies that are being car-
ried out as part of the "Per linguas mundi ad laborem" project whose aim was
to get to know and describe the procedure of adapting the teaching aids used by
teachers of foreign languages who work with blind and visually impaired stu-
dents in special schools. 35 teachers from all educational and care centers for the
blind and visually impaired in Poland took part in the survey. The initial analy-
sis of the collected data confirms the lack of theoretical papers, practical guide-
lines and ready-made aids which could facilitate planning and organizing lan-
guage classes. 94,3% of the respondents adapt the teaching aids on their own de-
voting a lot of time to this activity and encountering numerous difficulties
among which the following are the most significant ones: lack of financial me-
ans, lack of specialist equipment and lack of time. Most often, the teachers ma-
ke appropriate adaptations on the basis of their own professional experiences
and the tips given directly by their students. 

The results of the studies presented in the article are of preliminary nature and
will be expanded by the information collected during oral interviews with the
respondents.
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W literaturze przedmiotu podkreśla się, że na stosunek ucznia do szko-
ły wpływają zasadniczo trzy czynniki: stosunek do szkoły jako organi-
zacji, struktury z jej wymaganiami i obowiązującymi wewnątrz niej re-
gułami postępowania; stosunek do ludzi, z którymi jednostka się
w szkole spotyka; stosunek do przedmiotów nauczania i zawartych
w nich treści (Janowski 1980, s. 202). Za szczególnie ważny czynnik
uznaje się kontakty społeczne. Relacje z innymi członkami społeczno-
ści szkolnej, współdziałanie z nimi wpływają na samopoczucie ucznia
w szkole, na jego zachowanie, na poczucie satysfakcji. 

Przestrzeñ szko³y to przede wszystkim przestrzeñ spo³eczno-kulturowa. Ist-
niej¹ w niej i œcieraj¹ siê dwa g³ówne wymiary kultury: formalny i niefor-

malny. Spotykaj¹ siê te¿ w niej dwa œwiaty: œwiat uczniów i œwiat nauczycieli.
W trakcie pobytu w szkole, dziêki trwaj¹cym kontaktom rówieœniczym, dorasta-
niu biologicznemu i spo³ecznemu, wytwarza siê to¿samoœæ poszczególnych
uczniów, doœwiadczenia pozwalaj¹ okreœliæ w³asne mo¿liwoœci, sformu³owaæ
wiedzê o sobie, na co wp³yw ma postrzeganie przez innych, pozycja wœród
rówieœników, oczekiwania wobec kolegów, przyjació³ itp. Innym wymiarem do-
œwiadczeñ szkolnych ucznia jest ten, który zwi¹zany jest z relacjami nauczyciel
– uczeñ. Uczniowie maj¹ pewne wyobra¿enia o tym, jaki powinien byæ nauczy-
ciel, pewne wobec niego oczekiwania. Wed³ug nich „nauczyciel (...) powinien
byæ przede wszystkim przyjazny, kulturalny i ¿yczliwy, aby interakcja z nim nie
by³a stresuj¹ca. Uczniowie oczekuj¹ emocjonalnej bliskoœci i zrozumienia ze
strony nauczyciela, ale jednoczeœnie autorytatywnej niezale¿noœci nauczyciela,
dystansu i surowoœci“ (Kawka 1998, s. 53). Oczekiwania wobec nauczyciela two-
rz¹ pewien uk³ad odniesienia dla oceny przez uczniów jego postêpowania
i s³ów, wp³ywaj¹ te¿ na postawy wobec niego i zachowania. Oczekiwania te
zmieniaj¹ siê wraz z wiekiem. Na przyk³ad dzieci dwunastoletnie spodziewaj¹
siê uczciwego, rozs¹dnego, ale zdecydowanego kierownictwa. Podstawowymi
wymiarami ocen, jak podkreœla A. Janowski (2002, s. 139–141), s¹: utrzymuje po-
rz¹dek – nie umie utrzymaæ porz¹dku, naucza – nie naucza, t³umaczy rzeczy
trudne – nie t³umaczy, prowadzi zajêcia interesuj¹co – prowadzi zajêcia nudno,
jest sprawiedliwy – niesprawiedliwy, jest przyjazny – nieprzyjazny. Oczekiwa-
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nia w starszym wieku s¹ bardziej rozbudowane. S¹ tak¿e wyrazem tendencji sa-
morealizacyjnych uczniów. R. Porzak (1999, s. 185–192) w swoich badaniach wy-
kaza³, ¿e uczniowie liceów w stosunku do uczniów szkó³ zawodowych maj¹
wy¿sze oczekiwania dotycz¹ce sfery zadaniowej, bardziej oczekuj¹ wdra¿ania
do samodzielnoœci. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e oczekiwania wobec nauczycieli wpisu-
j¹ siê w przedstawiony przez Z.B. Gasia (1999) teoretyczny model procesu two-
rzenia uczniowi warunków do rozwoju. Obejmuje czynniki zwi¹zane z osob¹
nauczyciela (cechy, postawy, wartoœci), z jego umiejêtnoœciami (rozumienie,
stwarzanie komfortu, dzia³anie), z tworzeniem przez niego warunków sprzyja-
j¹cych rozwojowi (zaufanie, darzenie szacunkiem siebie i innych, poczucie bez-
pieczeñstwa i wolnoœci). 

Doœwiadczanie zadowolenia z ¿ycia, ró¿nych jego sfer (w tym z ¿ycia w szko-
le) jest wynikiem si³ psychologicznych, obci¹¿onych z zewn¹trz i zaspokajaj¹-
cych rzeczywiste potrzeby (Argyle 2004, s. 136). Jest zwi¹zane z wartoœciami
osoby, jej oczekiwaniami, aspiracjami i mo¿liwoœciami ich realizacji. Wartoœci
zmieniaj¹ siê w ¿yciu. Sposób wartoœciowania wi¹¿e siê te¿ z rozwojem, z pew-
nymi prawid³owoœciami nim rz¹dz¹cymi. 

Celem badañ w³asnych by³a diagnoza zadowolenia uczniów z niepe³nospraw-
noœci¹ intelektualn¹ ze szkolnych stosunków interpersonalnych. Rozpoznanie
zadowolenia ucznia z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ z ¿ycia w szkole jest
rzadko przedmiotem badañ, a z pedagogicznego punktu widzenia – kwesti¹
niezwykle istotn¹. Poznanie interpretacji œwiata szkolnego przez ucznia, zna-
czeñ, jakie nadaje on ró¿nym sytuacjom, osobom, prowadzi do zrozumienia je-
go motywów i potrzeb. Badanie zadowolenia ze stosunków interpersonalnych
jest mo¿liwoœci¹ pog³êbiania wiedzy na temat uczniowskiego widzenia tej wa¿-
nej dla niego sfery, mo¿e tak¿e staæ siê podstaw¹ podejmowania skutecznych
oddzia³ywañ dydaktyczno-wychowawczych. 

Metoda badañ w³asnych 

Badania zadowolenia uczniów ze stosunków interpersonalnych w szkole s¹
czêœci¹ szerszego projektu badawczego jakoœci ¿ycia uczniów w szkole,
w którym rozpoznawano tak¿e zadowolenie uczniów z warunków lokalowych
i organizacyjnych, z lekcji, dzia³añ rekreacyjno-pomocowo-opiekuñczych szko-
³y. W badaniach jakoœci ¿ycia przyjêto perspektywê podmiotow¹, doœwiadcze-
niow¹, co wi¹za³o siê z koniecznoœci¹ opracowania narzêdzia badawczego. Ska-
la Jakoœci ¯ycia Ucznia w Szkole umo¿liwia ocenê zadowolenia z oœmiu wymia-
rów cz¹stkowych ujêtych w cztery bloki – sfery. Sferê stosunków interpersonal-
nych stanowi¹ trzy wymiary: stosunki z nauczycielami, stosunki z kole¿ankami,
stosunki z kolegami (pytania 41–60 kwestionariusza). Ka¿dy wymiar obejmuje
piêæ sk³adników szczegó³owych. Sk³adniki wymiaru stosunki z nauczycielami
s¹ nastêpuj¹ce: ¿yczliwoœæ nauczycieli, zaufanie do nauczycieli, pomoc od nau-
czycieli, dawana przez nauczycieli mo¿liwoœæ zg³aszania i realizacji w³asnych
pomys³ów, partnerski stosunek nauczycieli. Sk³adniki wymiarów stosunki z ko-
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le¿ankami i stosunki z kolegami to: ¿yczliwoœæ kole¿anek/kolegów, zaufanie do
kole¿anek/kolegów, pomoc od kole¿anek/kolegów, partnerskie traktowanie
przez kole¿anki/kolegów, liczba kole¿anek/kolegów. Po pytaniach dotycz¹-
cych sk³adników szczegó³owych umieszczono pytanie o zadowolenie ogólne
z wymiaru (np. „A teraz bior¹c pod uwagê ogólnie stosunki z kole¿ankami,
okreœl, jak jesteœ z nich zadowolona/zadowolony“). Ocenê zadowolenia badani
uczniowie wyra¿ali, zakreœlaj¹c symbol twarzy odpowiadaj¹cy jednemu z piê-
ciu okreœleñ: bardzo niezadowolony, raczej niezadowolony, trudno powiedzieæ,
raczej zadowolony, bardzo zadowolony. Ka¿de badanie poprzedza³ trening
w zakresie rozumienia poleceñ i sposobu oceny. 

Badania realizowane by³y z uwzglêdnieniem typu szko³y, w której uczeñ siê
uczy (szko³a specjalna – integracyjna), i etapu edukacyjnego: szko³a podstawo-
wa (klasa V) i gimnazjum (klasa II), szko³a zawodowa (klasa II; na etapie szko-
³y zawodowej badani uczniowie z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ uczyli siê
tylko w szkole specjalnej). Grupê kontroln¹ stanowili uczniowie pe³nosprawni.
Aby uzyskaæ próbê reprezentatywn¹, zaplanowano wielostopniowy losowy do-
bór próby badawczej (dobór warstwowo-grupowo-zespo³owy). Badania prze-
prowadzono w 147 zespo³ach klasowych (33 klas specjalnych, 99 klas integracyj-
nych, 15 klas ogólnodostêpnych) z województwa pomorskiego i kujawsko po-
morskiego w roku szkolnym 2004/05 i pierwszym semestrze roku szkolnego
2005/06. Badaniami objêto ³¹cznie 820 uczniów: 307 uczniów z niepe³nospraw-
noœci¹ intelektualn¹ ucz¹cych siê w szko³ach specjalnych, 200 uczniów z niepe³-
nosprawnoœci¹ intelektualn¹ ucz¹cych siê w szko³ach integracyjnych i 313
uczniów w normie intelektualnej ze szkó³ ogólnodostêpnych. Badanie zadowo-
lenia ze stosunków z nauczycielami i z rówieœnikami uwzglêdnia³o wiêc
odmiennoœæ szkolnych œrodowisk, wiek (etapy edukacyjne), a tak¿e p³eæ (w czê-
œci dotycz¹cej zadowolenia ze stosunków z rówieœnikami). Szczegó³owe zesta-
wienie uwzglêdniaj¹ce typ szko³y, etap edukacyjny i p³eæ badanych osób przed-
stawia tabela 1.

Tabela 1 
Liczebnoœæ badanych uczniów wed³ug typu szko³y, etapu edukacyjnego i p³ci
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W przedstawionych analizach pos³u¿ono siê terminami odwo³uj¹cymi siê do
typów szkó³. W takim ujêciu zawsze mówi¹c o uczniach szko³y ogólnodostêp-
nej, ma siê na myœli uczniów pe³nosprawnych, mówi¹c o uczniach szko³y inte-
gracyjnej czy specjalnej – uczniów z lekk¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.

W celu ustalenia, w jakich kategoriach ró¿nice w zadowoleniu miêdzy bada-
nymi grupami s¹ istotne statystycznie, przeprowadzono analizê wariancji. 

Wyniki badañ

Zadowolenie ze stosunków z nauczycielami
Analiza wariancji wykaza³a, ¿e uczniowie szkó³ ogólnodostêpnej, integracyjnej

i specjalnej ró¿ni¹ siê zadowoleniem z wszystkich sk³adników wymiaru stosunki
z nauczycielami: ¿yczliwoœæ nauczycieli [F(2,817) = 15,492; p < 0,001], zaufanie do na-
uczycieli [F(2,817) = 19,542; p < 0,001], pomoc od nauczycieli [F(2,817) = 11,933; p <
0,001], dawanie przez nauczycieli mo¿liwoœci realizacji w³asnych pomys³ów
[F(2,817) = 6,067; p < 0,002], partnerski stosunek nauczycieli [F(2,817) = 10,383; p <
0,001]. Istotne ró¿nice dotycz¹ tak¿e zadowolenia ogólnego ze stosunków z nauczy-
cielami [F(2,817) = 12,356; p < 0,001]. Ró¿nice miêdzygrupowe ujawni³y testy post-
hoc. Wiêkszoœæ istotnych ró¿nic, jak wykaza³ test Tukeya, dotyczy zró¿nicowania
ocen zadowolenia pomiêdzy uczniami z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ i ucznia-
mi pe³nosprawnymi. We wszystkich kategoriach (piêæ sk³adników i ocena ogólna)
uczniowie szkó³ specjalnych s¹ bardziej zadowoleni ni¿ uczniowie szkó³ ogólnodo-
stêpnych (p < 0,05). Uczniowie szkó³ integracyjnych w porównaniu z uczniami szkó³
ogólnodostêpnych wyra¿aj¹ istotnie wy¿sze zadowolenie z zaufania do nauczycieli
(p < 0,05), z pomocy uzyskiwanej od nauczycieli (p < 0,05) oraz ogólnie ze stosun-
ków z nauczycielami (p < 0,05). Oceny uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektual-
n¹ ucz¹cych siê w ró¿nych typach szkó³ (szko³a specjalna – szko³a integracyjna) ró¿-
ni¹ siê w kategorii zadowolenie z dawanej przez nauczycieli mo¿liwoœci zg³aszania
i realizacji w³asnych pomys³ów (p < 0,05). Uczniowie szkó³ specjalnych s¹ bardziej
zadowoleni z tej kategorii ni¿ uczniowie szkó³ integracyjnych. 

Informacje o statystycznej istotnoœci ró¿nic nale¿y uzupe³niæ o prezentacjê profilu
zadowolenia ze stosunków z nauczycielami. Wykres 1 pokazuje zestawienie œre-
dnich wyników w grupie dzieci pe³nosprawnych (szko³a ogólnodostêpna) i w dwu
grupach uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ (szko³a specjalna – szko³a in-
tegracyjna). 

Jak mo¿na zaobserwowaæ na wykresie 1, œrednie ocen zadowolenia w wymiarze
stosunki z nauczycielami sytuuj¹ siê we wszystkich typach szkó³ w okolicach 4.
W szkole integracyjnej najni¿ej ocenian¹ kategori¹ by³o zadowolenie z mo¿liwoœci
zg³aszania i realizacji w³asnych pomys³ów (4,0), najwy¿ej – pomoc od nauczycieli
(4,37). W szkole specjalnej najni¿sza œrednia tak¿e dotyczy zadowolenia z mo¿liwo-
œci zg³aszania i realizacji w³asnych pomys³ów (4,19), najwy¿ej uczniowie z tej grupy
oceniali zadowolenie z ¿yczliwoœci nauczycieli (4,41). Œrednie grupy uczniów ze
szkó³ ogólnodostêpnych s¹ w trzech kategoriach ni¿sze od 4,0. Najni¿ej uczniowie
oceniali zadowolenie z zaufania do nauczycieli (3,85), najwy¿ej – pomoc od nauczy-
cieli (4,04). 
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NL1 ¿yczliwoœæ nauczycieli, NL2 zaufanie do nauczycieli, NL3 pomoc od nauczycieli, NL4 dawanie
mo¿liwoœci realizacji w³asnych pomys³ów, NL5 partnerski stosunek nauczycieli, NL OG ogólnie sto-
sunki z nauczycielami

Wykres 1. Œrednie wyniki satysfakcji uczniów z trzech typów szkó³ w wymiarze sto-
sunki z nauczycielami

Uwzglêdnienie kryterium etapu edukacyjnego pozwoli³o zaobserwowaæ ró¿ni-
ce miêdzy badanymi grupami w trzech grupach wiekowych. Na etapie szko³y
podstawowej nie stwierdzono istotnych ró¿nic w ocenach zadowolenia ze stosun-
ków z nauczycielami uczniów z trzech typów szkó³. Na etapie gimnazjum istotne
ró¿nice miêdzy badanymi grupami dotycz¹ zadowolenia z ¿yczliwoœci nauczycie-
li [F(2,316) = 4,782; p < 0,05], z zaufania do nauczycieli [F(2,316) = 12,208; p < 0,05]
oraz z partnerskiego stosunku nauczycieli [F(2,316) = 4,904; p < 0,05]. Jak wykaza³
test Tukeya, we wszystkich wymienionych kategoriach w ocenach zadowolenia
istotnie ró¿ni¹ siê uczniowie szkó³ specjalnych i ogólnodostêpnych (p < 0,05).
Uczniowie szkó³ specjalnych s¹ bardziej zadowoleni z tych sk³adników od
uczniów pe³nosprawnych. Istotne ró¿nice na etapie gimnazjum wystêpuj¹ tak¿e
miêdzy ocenami uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ ucz¹cymi siê
w ró¿nych typach szkó³. Uczniowie szkó³ integracyjnych wyra¿ali istotnie ni¿sze
oceny zadowolenia ni¿ uczniowie szkó³ specjalnych z zaufania do nauczycieli (p <
0,05) i z partnerskiego stosunku nauczycieli (p < 0,05). Na etapie ponadgimnazjal-
nym badani byli tylko uczniowie szkó³ specjalnych i ogólnodostêpnych. Oceny
zadowolenia uczniów zawodowej szko³y specjalnej s¹ istotnie wy¿sze od ocen ich
pe³nosprawnych rówieœników, na co wskazuj¹ wyniki analizy wariancji: ¿yczli-
woœæ nauczycieli [F(1,178) = 28,447;  p < 0,001], zaufanie do nauczycieli [F(1,178)
= 23,784; p < 0,001], pomoc od nauczycieli [F(1,178) = 35,008; p < 0,001], mo¿liwoœæ
realizacji w³asnych pomys³ów [F(1,178) = 29,433; p < 0,001], partnerski stosunek
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nauczycieli [F(1,178) = 26,746; p < 0,001], stosunki z nauczycielami ogólnie
[F(1,178) = 32,004; p < 0,001]. 

Interesuj¹ce by³o tak¿e zbadanie, jak kszta³tuj¹ siê zmiany ocen zadowolenia wraz
z kolejnymi etapami edukacyjnymi. W literaturze przedmiotu podkreœla siê, ¿e
w okresie dorastania, a szczególnie w fazie œredniej adolescencji (14–16 lat), spada au-
torytet nauczycieli i zmniejsza siê poczucie mo¿liwoœci porozumiewania siê uczniów
z nauczycielami. Chodzi³o wiêc o ustalenie, czy tendencje te s¹ w³aœciwe dla wszy-
stkich badanych grup. Wynik analizy wariancji potwierdza, ¿e oceny zadowolenia
ze stosunków z nauczycielami (ogólnie) uczniów z trzech etapów edukacyjnych s¹
ró¿ne dla szko³y ogólnodostêpnej [F(2,310) = 21,325; p < 0,001] i szko³y specjalnej
[F(2,304) = 11,624; p < 0,001] oraz dla badanych dwóch etapów edukacyjnych dla
szko³y integracyjnej [F(1,198) = 13,333; p < 0,001]. Istotne ró¿nice wystêpuj¹ miêdzy
ocenami wyra¿anymi przez uczniów szkó³ podstawowych a uczniów gimnazjum,
a tak¿e miêdzy zadowoleniem uczniów szkó³ podstawowych a zadowoleniem
uczniów szkó³ zawodowych. Zarówno na etapie gimnazjum, jak i szko³y zawodo-
wej oceny zadowolenia ze stosunków z nauczycielami s¹ ni¿sze ni¿ oceny wyra¿a-
ne przez uczniów szkó³ podstawowych. Nie stwierdzono istotnych ró¿nic miedzy
ocenami zadowolenia ze stosunków z nauczycielami miêdzy uczniami gimnazjum
a uczniami szko³y zawodowej (ogólnodostêpnej i specjalnej). Podobnie jak we wcze-
œniejszej czêœci, prezentacjê wyników badañ uzupe³ni informacja o œrednich ocen ba-
danych grup na trzech etapach edukacyjnych. Œrednia ocen zadowolenia ze stosun-
ków z nauczycielami uczniów podstawowych szkó³ ogólnodostêpnych wynosi 4,40,
uczniów gimnazjów ogólnodostêpnych – 3,88, uczniów szkó³ zawodowych – 3,57.
Analogiczne œrednie uczniów szkó³ specjalnych przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: 4,63;
4,09; 4,26. Œrednie zadowolenie uczniów podstawowych szkó³ integracyjnych wyno-
si 4,52, a uczniów integracyjnych gimnazjów – 4,11.

Zadowolenie ze stosunków z kole¿ankami i kolegami
Analiza wariancji wykaza³a, ¿e uczniowie szkó³ ogólnodostêpnych, integra-

cyjnych i specjalnych ró¿ni¹ siê zadowoleniem z czterech sk³adników wymiaru
stosunki z kole¿ankami: ¿yczliwoœæ kole¿anek [F(2,817) = 4,620; p < 0,05], pomoc
od kole¿anek [F(2,817) = 7,007; p < 0,05], partnerskie traktowanie przez kole¿an-
ki [F(2,817) = 4,224; p < 0,05], liczba kole¿anek [F(2,817) = 4,314; p < 0,05] oraz
zadowoleniem ogólnym z tego wymiaru [F(2,817) = 6,147; p < 0,05]. Wszystkie
istotne ró¿nice, jak wykaza³ test Tukeya, dotycz¹ zró¿nicowania ocen zadowole-
nia pomiêdzy uczniami z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ i uczniami pe³no-
sprawnymi, przy czym uczniowie szkó³ integracyjnych ró¿ni¹ siê od uczniów
szkó³ ogólnodostêpnych ocenami zadowolenia z pomocy uzyskiwanej od kole-
¿anek (istotnie wy¿sze zadowolenie uczniów szkó³ integracyjnych), zaœ ucznio-
wie szkó³ specjalnych s¹ bardziej zadowoleni od uczniów szkó³ ogólnodostêp-
nych z wszystkich wymienionych kategorii. Nie stwierdzono istotnych ró¿nic
miêdzy badanymi grupami w ocenach zadowolenia ze stosunków z kolegami. 

Informacje o statystycznej istotnoœci ró¿nic uzupe³niaj¹ zaprezentowane na
wykresie 2 œrednie ocen zadowolenia ze stosunków z rówieœnikami uczniów
z trzech typów szkó³. 
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KL¯1 ¿yczliwoœæ kole¿anek, KL¯2 zaufanie do kole¿anek, KL¯3 pomoc od kole¿anek, KL¯4 part-
nerskie traktowanie przez kole¿anki, KL¯5 liczba kole¿anek, KL¯ OG ogólnie stosunki z kole¿an-
kami, KLG1¿yczliwoœæ kolegów, KLG2 zaufanie do kolegów, KLG3 pomoc od kolegów, KLG4 part-
nerskie traktowanie przez kolegów, KLG5 liczba kolegów, KLG OG ogólnie stosunki z kolegami

Wykres 2. Œrednie wyniki satysfakcji uczniów z trzech typów szkó³ w wymiarach sto-
sunki z kole¿ankami i z kolegami

Jak wynika z wykresu 2, stosunki z kole¿ankami we wszystkich typach szkó³
s¹ bardziej satysfakcjonuj¹ce ni¿ stosunki z kolegami. Warto tak¿e odnotowaæ,
¿e œrednie ocen zadowolenia ze stosunków z rówieœnikami s¹ ni¿sze ni¿ ze sto-
sunków z nauczycielami. 

Kwestiê zró¿nicowania ocen zadowolenia ze stosunków z kole¿ankami i ze
stosunków z kolegami mo¿na przeanalizowaæ w kontekœcie zró¿nicowania p³ci.
Poni¿ej przedstawione zostan¹ wyniki badañ zadowolenia dziewcz¹t i ch³op-
ców w trzech typach szkó³.

Oceny dziewcz¹t i ch³opców ze szkó³ ogólnodostêpnych wymiaru stosunki
z kole¿ankami s¹ istotnie ró¿ne, na co wskazuj¹ wyniki analizy statystycznej:
¿yczliwoœæ kole¿anek [F(1,311) = 21,339; p < 0,001], zaufanie do kole¿anek
[F(1,311) = 10,155; p < 0,001], pomoc od kole¿anek [F(1,311) = 15,156; p < 0,001],
partnerskie traktowanie przez kole¿anki [F(1,311) = 4,334; p < 0,05], liczba kole-
¿anek [F(1,311) = 22,558; p < 0,001], ogólnie stosunki z kole¿ankami [F(1,311) =
15,690; p < 0,001]. Ch³opcy oceniaj¹ ni¿ej stosunki z kole¿ankami ni¿ dziewczyn-
ki. Tak¿e istotnie ró¿ni¹ siê oceny zadowolenia dziewcz¹t i ch³opców ze stosun-
ków z kolegami: ¿yczliwoœæ kolegów [F(1,311) = 29,287; p < 0,001], zaufanie do
kolegów [F(1,311) = 42,417; p < 0,001], pomoc od kolegów [F(1,311) = 52,359;
p < 0,001], partnerskie traktowanie przez kolegów [F(1,311) = 29,319; p < 0,001],
liczba kolegów [F(1,311) = 26,067; p < 0,001], ogólnie stosunki z kolegami
[F(1,311) = 40,144; p < 0,001]. Ch³opcy wy¿ej oceniaj¹ zadowolenie ze stosunków
z kolegami ni¿ dziewczynki. 
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Analizuj¹c wykres 3, mo¿na powiedzieæ, ¿e obie grupy (dziewczêta i ch³opcy ze
szkó³ ogólnodostêpnych) doœwiadczaj¹ satysfakcji z kontaktów z w³asn¹ z p³ci¹, zaœ
kontakty z p³ci¹ przeciwn¹ – co jest typowe dla wieku szkolnego – s¹ w mniejszym
stopniu Ÿród³em zadowolenia. Wi¹¿e siê to ze skomplikowanymi w tym okresie re-
lacjami dziewczêta – ch³opcy (od antagonizmu do zainteresowania siê p³ci¹ przeciw-
n¹ i tworzenia siê przyjaŸni i par). W psychologii zwraca siê uwagê na wczeœniejsze
dojrzewanie dziewcz¹t i wczeœniejsze ich zainteresowanie ch³opcami. Ch³opcy d³u-
¿ej stroni¹ od dziewcz¹t, w sposób specyficzny tak¿e okazuj¹ swoje zainteresowanie
p³ci¹ przeciwn¹, maskuj¹ je okazywaniem niechêci, manifestuj¹ swoj¹ mêskoœæ po-
przez agresywne zachowania, co mo¿e byæ przyczyn¹ mniejszej satysfakcji dziew-
cz¹t z kontaktów z p³ci¹ przeciwn¹ (por. £apiñska, ¯ebrowska 1975, s. 757–761). 

KL¯1 ¿yczliwoœæ kole¿anek, KL¯2 zaufanie do kole¿anek, KL¯3 pomoc od kole¿anek, KL¯4 part-
nerskie traktowanie przez kole¿anki, KL¯5 liczba kole¿anek, KL¯ OG ogólnie stosunki z kole¿an-
kami, KLG1¿yczliwoœæ kolegów, KLG2 zaufanie do kolegów, KLG3 pomoc od kolegów, KLG4 part-
nerskie traktowanie przez kolegów, KLG5 liczba kolegów, KLG OG ogólnie stosunki z kolegami

Wykres 3. Œrednie ocen zadowolenia ze stosunków z kole¿ankami i kolegami
dziewcz¹t i ch³opców w szko³ach ogólnodostêpnych

Czy w grupach uczniów szkó³ integracyjnych i specjalnych uk³ad ocen zadowole-
nia dziewcz¹t i ch³opców ze stosunków z kole¿ankami i kolegami kszta³tuje siê ana-
logicznie?

Przeprowadzone analizy wskazuj¹ na jego odmiennoœæ w szkole specjalnej. Nie
stwierdzono istotnych ró¿nic w zadowoleniu dziewcz¹t i ch³opów w czterech katego-
riach kontaktów z kole¿ankami, jak i w ocenie ogólnej, jedyna istotna ró¿nica dotyczy
kategorii partnerskie traktowanie przez kole¿anki [F(91,305) = 4,518; p < 0,05] (ch³op-
cy wyra¿aj¹ ni¿sze zadowolenie ni¿ dziewczynki). Istotne ró¿nice wystêpuj¹ – podob-
nie jak w grupie uczniów ze szkó³ ogólnodostêpnych – w zadowoleniu ze stosunków
z kolegami: ¿yczliwoœæ kolegów [F(1,305) = 10,418; p < 0,001], zaufanie do kolegów
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[F(1,305) = 15,748; p < 0,001], pomoc od kolegów [F(1,305) = 16,145; p < 0,001], part-
nerskie traktowanie przez kolegów [F(1,305) = 9,870; p < 0,001], liczba kolegów
[F(1,305) = 19,299; p < 0,001], ogólnie stosunki z kolegami [F(1,305) = 24,010; p < 0,001].
Ch³opcy wy¿ej oceniaj¹ zadowolenie ze stosunków z kolegami ni¿ dziewczynki. 

Przygl¹daj¹c siê wykresowi 4, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e oceny zadowolenia ch³opców
ze szkó³ specjalnych z kontaktów z dziewczêtami i ch³opcami s¹ ma³o zró¿nicowane.
Oceny zadowolenia zarówno z kontaktów z p³ci¹ przeciwn¹, jak i w³asn¹ oscyluj¹
w granicach 4,0. Dziewczêta zaœ s¹ bardziej usatysfakcjonowane z kontaktów z kole-
¿ankami ni¿ z kolegami. Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e w stosunku do ocen zadowolenia
ze stosunków z kolegami dziewcz¹t ze szkó³ ogólnodostêpnych oceny dziewcz¹t ze

szkó³ specjalnych s¹ wy¿sze. 
KL¯1 ¿yczliwoœæ kole¿anek, KL¯2 zaufanie do kole¿anek, KL¯3 pomoc od kole¿anek, KL¯4 part-
nerskie traktowanie przez kole¿anki, KL¯5 liczba kole¿anek, KL¯ OG ogólnie stosunki z kole¿an-
kami, KLG1¿yczliwoœæ kolegów, KLG2 zaufanie do kolegów, KLG3 pomoc od kolegów, KLG4 part-
nerskie traktowanie przez kolegów, KLG5 liczba kolegów, KLG OG ogólnie stosunki z kolegami

Wykres 4. Œrednie ocen zadowolenia ze stosunków z kole¿ankami i kolegami
dziewcz¹t i ch³opców w szko³ach specjalnych

Jeszcze inny uk³ad ocen zadowolenia dziewcz¹t i ch³opców ze stosunków z ko-
le¿ankami i z kolegami wystêpuje w szkole integracyjnej. Oceny wymiaru stosun-
ki z kole¿ankami s¹ istotnie ró¿ne w dwóch kategoriach: zaufanie do kole¿anek
[F(1,198) = 4,084; p < 0,05], liczba kole¿anek [F(1,198) = 17,110; p < 0,001] oraz
w ocenie ogólnej tego wymiaru [F(1,198) = 7,690; p < 0,001]. Ch³opcy oceniaj¹ ni-
¿ej stosunki z kole¿ankami ni¿ dziewczynki. Istotnie ró¿ni¹ siê oceny zadowole-
nia dziewcz¹t i ch³opców szkó³ integracyjnych z wszystkich kategorii wymiaru
stosunki z kolegami: ¿yczliwoœæ kolegów [F(1,198) = 18,248; p < 0,001], zaufanie
do kolegów [F(1,198) = 33,855; p < 0,001], pomoc od kolegów [F(1,198) = 35,456;
p < 0,001], partnerskie traktowanie przez kolegów [F(1,198) = 34,466; p < 0,001],
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liczba kolegów [F(1,198) = 25,141; p < 0,001], ogólnie stosunki z kolegami [F(1,198)
= 16,432; p < 0,001]. Dziewczêta ni¿ej oceniaj¹ zadowolenie ze stosunków z kole-
gami ni¿ ch³opcy. 

Z kolejnego wykresu wynika (por. wykres 5), ¿e ró¿nice w ocenach dziewcz¹t
i ch³opców z kontaktów z kolegami s¹ – w stosunku do wczeœniej prezentowanych
grup – du¿o wiêksze. Dziewczêta ze szkó³ integracyjnych nisko (ni¿ej ni¿ dziewczêta
pe³nosprawne i dziewczêta z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ ze szkó³ specjalnych)
oceniaj¹ zadowolenie ze wszystkich sk³adników wymiaru stosunki z kolegami. Œre-
dnie zadowolenia dziewcz¹t z zaufania do kolegów, pomocy od kolegów, partnerskie-
go traktowania przez kolegów sytuuj¹ siê tu¿ nad granic¹ 3 (3,08; 3,17; 3,15). Nieco wy-
¿ej dziewczêta oceniaj¹ zadowolenie z ¿yczliwoœci kolegów (œrednia 3,43) i z ich licz-
by (3,56). Zestawienie z poprzednimi wynikami: dziewcz¹t ze szkó³ specjalnych (œre-
dnie w przedziale 3,51–3,74) i dziewcz¹t ze szkó³ ogólnodostêpnych (œrednie
w przedziale 3,26–3,79), pozwala interpretowaæ niski wynik dziewcz¹t ze szkó³ inte-
gracyjnych nie tyle w perspektywie p³ci, ile w perspektywie innego œrodowiska, które
kszta³tuje doœwiadczenia. Na podstawie tych badañ, p³eæ istotnie wp³ywa na stosunek
dzieci pe³nosprawnych do integracji spo³ecznej z dzieæmi z niepe³nosprawnoœci¹ inte-
lektualn¹ (ch³opcy przejawiaj¹ mniej pozytywny stosunek do integracji ni¿ dziewczê-
ta) (por. Rutkowski, Kroner 2005). Ch³opcy w wieku szkolnym czêsto przejawiaj¹ za-
chowania agresywne. Badania J. Lipiñskiej-Lokœ (2003) wskazuj¹, ¿e a¿ 66,6% bada-
nych uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ ze szkó³ integracyjnych nie czu³o
siê w szkole bezpiecznie. Najczêœciej podawan¹ przyczyn¹ by³o zagro¿enie ze strony
rówieœników. Mo¿na dodaæ, ¿e ofiarami agresji s¹ zawsze osoby s³absze, a s³aboœæ
dziewcz¹t z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ wi¹¿e siê zarówno z upoœledzeniem,
jak i z p³ci¹. S¹ wiêc potencjalnie ³atwym obiektem agresji. Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e
ocena zadowolenia dziewcz¹t z partnerskiego traktowania przez kole¿anki jest w sto-
sunku do innych kategorii wymiaru stosunki z kole¿ankami znacznie ni¿sza (3,88, gdy
inne powy¿ej 4,20). Zadowolenie dziewcz¹t ze szkó³ specjalnych z partnerskiego trak-
towania przez kole¿anki wynosi 4,19 i nie ró¿ni siê od innych ocen w tym wymiarze. 

Kolejne wyniki dotycz¹ zadowolenia ze stosunków z kole¿ankami i z kolega-
mi uczniów z trzech typów szkó³ w trzech grupach wiekowych. 

Na etapie szko³y podstawowej istotne ró¿nice w zadowoleniu z wymiaru sto-
sunki z kole¿ankami dotycz¹ pomocy uzyskiwanej od kole¿anek [F(2,318) =
4,045; p < 0,05]. Ró¿nice miêdzygrupowe ujawni³ test post-hoc: ró¿ni¹ siê od sie-
bie w ocenach uczniowie szkó³ specjalnych i szkó³ ogólnodostêpnych (wy¿sze
zadowolenie uczniów szkó³ specjalnych; p < 0,05). W wymiarze stosunki z kole-
gami ró¿nice dotycz¹ zadowolenia z zaufania do kolegów [F(2,318) = 3,968;
p < 0,05] oraz partnerskiego traktowania przez kolegów [F(2,318) = 3,243;
p < 0,05]. W obu kategoriach ró¿ni¹ siê oceny uczniów z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ uczêszczaj¹cych do ró¿nych typów szkó³. Uczniowie szkó³ inte-
gracyjnych s¹ mniej zadowoleni ni¿ uczniowie szkó³ specjalnych. Ocena zado-
wolenia z partnerskiego traktowania przez kolegów ró¿ni tak¿e uczniów szkó³
integracyjnych od uczniów szkó³ ogólnodostêpnych (ni¿sze zadowolenie wyra-
¿aj¹ uczniowie szkó³ integracyjnych). Potwierdza to wczeœniejsze interpretacje,
¿e Ÿród³em ni¿szych ocen mog¹ byæ odmienne doœwiadczenia uczniów szkó³ in-
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tegracyjnych. 
KL¯1 ¿yczliwoœæ kole¿anek, KL¯2 zaufanie do kole¿anek, KL¯3 pomoc od kole¿anek, KL¯4 part-
nerskie traktowanie przez kole¿anki, KL¯5 liczba kole¿anek, KL¯ OG ogólnie stosunki z kole¿an-
kami, KLG1¿yczliwoœæ kolegów, KLG2 zaufanie do kolegów, KLG3 pomoc od kolegów, KLG4 part-
nerskie traktowanie przez kolegów, KLG5 liczba kolegów, KLG OG ogólnie stosunki z kolegami

Wykres 5. Œrednie ocen zadowolenia ze stosunków z kole¿ankami i kolegami
dziewcz¹t i ch³opców w szko³ach integracyjnych

Na etapie gimnazjum nie stwierdzono istotnych ró¿nic w ocenach zadowolenia
uczniów z trzech typów szkó³ ze stosunków z rówieœnikami. Na etapie ponadgimna-
zjalnym, z którego badani byli tylko uczniowie szkó³ specjalnych i ogólnodostêpnych,
istotne ró¿nice dotycz¹ wszystkich kategorii ocen stosunków z kolegami i kole¿anka-
mi, oprócz zadowolenia z liczby kolegów: ¿yczliwoœæ kole¿anek [F(1,178) = 11,992; p <
0,001], zaufanie do kole¿anek [F(1,178) = 13,518; p < 0,001], pomoc od kole¿anek
[F(1,178) = 27,209; p < 0,001], partnerskie traktowanie przez kole¿anki [F(1,178) =
35,378; p < 0,05], liczba kole¿anek [F(1,178) = 25,201; p < 0,001], ogólnie stosunki z ko-
le¿ankami [F(1,178) = 17,371; p < 0,001], ¿yczliwoœæ kolegów [F(1,178) = 6,699; p <
0,05], zaufanie do kolegów [F(1,178) = 6,001; p < 0,05], pomoc od kolegów [F(1,178) =
4,755; p < 0,05], partnerskie traktowanie przez kolegów [F(1,178) = 8,110; p < 0,05],
ogólnie stosunki z kolegami [F(1,178) = 9,007; p < 0,05]. Uczniowie zawodowej szko-
³y specjalnej s¹ bardziej zadowoleni od swoich pe³nosprawnych rówieœników. 

Podsumowanie 

Jak ju¿ podkreœlano we wstêpie, kontakty spo³eczne s¹ wa¿nym obszarem ¿ycia
w szkole. Wyniki badañ dowodz¹, ¿e uczniowie z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
(zarówno ze szkó³ specjalnych, jak i integracyjnych) s¹ zadowoleni ze stosunków z na-
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uczycielami. Oceny zadowolenia w porównaniu do uczniów pe³nosprawnych s¹ wy-
sokie, tak¿e wysoko lokuj¹ siê w hierarchii wartoœciowania innych sfer ¿ycia w szkole
w obrêbie w³asnych grup. Warto odnotowaæ, ¿e w obu grupach najni¿ej w stosunku
do innych kategorii zadowolenia z kontaktów z nauczycielami oceniane by³o dawanie
przez nauczycieli mo¿liwoœci zg³aszania i realizacji w³asnych pomys³ów. Mo¿e to byæ
sygna³em wy¿szych oczekiwañ dzieci w tym zakresie. Mo¿liwoœæ zg³aszania i realiza-
cji w³asnych pomys³ów, jak podkreœla siê w psychologii i pedagogice, jest niezwykle
istotna dla poczucia podmiotowoœci, dla dobrego samopoczucia, wp³ywa tak¿e na za-
anga¿owanie uczniów w sferze dydaktycznej (Janowski 1989; Kruszewski 2004). Kate-
goria ta okaza³a siê ró¿nicuj¹c¹ dwie grupy uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektu-
aln¹. Wyniki badañ wskaza³y, ¿e uczniowie szkó³ integracyjnych s¹ z niej istotnie mniej
zadowoleni ni¿ uczniowie ze szkó³ specjalnych. Uwzglêdnienie kryterium etapu edu-
kacyjnego pozwoli³o ujawniæ inne ró¿nice miêdzy uczniami szkó³ specjalnych i szkó³
integracyjnych w ocenach zadowolenia ze stosunków z nauczycielami. Uczniowie
gimnazjów specjalnych wyra¿ali wy¿sze oceny zadowolenia z zaufania do nauczycie-
li i zadowolenia z partnerskiego traktowania przez nauczycieli ni¿ uczniowie gimna-
zjów integracyjnych. Z punktu widzenia ortopedagogiki zaufanie jest podstaw¹ relacji
wychowawczej. Dziecko w relacji wychowawczej mo¿e doœwiadczyæ ufnoœci, osobi-
stego potwierdzenia, gdy postawa nauczyciela daje oparcie (Speck 2005). W œwietle li-
teratury przedmiotu zaufanie wyra¿a siê w trzech typach oczekiwañ wobec partne-
rów. Pierwszy wi¹¿e siê z oczekiwaniami dzia³añ regularnych, prawid³owych, przewi-
dywalnych. Drugi dotyczy w³aœciwoœci dzia³añ (odpowiedzialnoœci, sprawiedliwoœci,
itp.). Trzeci obejmuje dzia³ania opiekuñcze. Nawet pojedyncze dzia³ania sprzeczne
z oczekiwaniami mog¹ doprowadziæ do za³amania siê zaufania. Z kolei doœwiadcze-
nie nieufnoœci mo¿e prowadziæ do wytworzenia uogólnionej nieufnoœci, braku wiary
w rzetelnoœæ innych ludzi. Analogicznie doœwiadczenia pozytywne s¹ budulcem dla
przysz³ego zaufania (Sztompka 2003, s. 311–312). 

Najbardziej ró¿nicuj¹cym obszarem oceny uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ inte-
lektualn¹ ucz¹cych siê w ró¿nych typach szkó³ s¹ stosunki z kolegami. Ró¿nice
szczególnie ujawni³y siê w ocenach dziewcz¹t, ale by³y tak¿e widoczne w ocenach
wyra¿anych przez uczniów szkó³ podstawowych. Warto jeszcze raz podkreœliæ, ¿e
oceny zadowolenia z zaufania do kolegów i partnerskiego traktowania przez kole-
gów s¹ u uczniów podstawowych szkó³ integracyjnych nie tylko istotnie ni¿sze od
uczniów szkó³ specjalnych, ale tak¿e od pe³nosprawnych rówieœników. Tak¿e ocena
zadowolenia dziewcz¹t z partnerskiego traktowania przez kole¿anki jest w stosun-
ku do innych kategorii wymiaru stosunki z kole¿ankami znacznie ni¿sza. Hierarchia
wartoœciowania wskazuje, ¿e kontakty z rówieœnikami przynosz¹ uczniom szkó³ in-
tegracyjnych mniej satysfakcji ni¿ uczniom ze szkó³ specjalnych.
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Summary

The article shows the results of studies that were to determine if the mil-
dly intellectually disabled students were satisfied with one area of school li-
fe, i.e. interpersonal relationships. The results of the studies prove that the
intellectually disabled students (both from special and integrated schools)
are satisfied with the relations with their teachers. The satisfaction rate is
high in comparison to nondisabled students, it is also high in the hierarchy
of valuing other areas of school life within their own groups. The opportu-
nity to propose their own ideas and to carry them out was rated lowest by
the special and integrated schools students in comparison to other catego-
ries of satisfaction in the area of relations with the teachers. The results in
this category were different for the two groups of intellectually disabled stu-
dents with the integrated schools students being significantly less satisfied
with it than special schools students. Relations with schoolmates constitute
a category that particularly differentiates intellectually disabled students
being taught in the two different types of schools. There were differences in
the assessments made by the girls but they were also seen in the asses-
sments made by primary schools students. The satisfaction with trust in
schoolmates and with partnership treatment by schoolmates is rated signi-
ficantly lower by the primary integrated schools students than by the spe-
cial schools students. The hierarchy of valuing demonstrates that the inte-
grated schools students are less satisfied with the relations with their peers
than the special schools students.
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DWUJÊZYCZNE NAUCZANIE G£UCHYCH W POLSCE 

Dwujęzyczność wśród osób słyszących jest zjawiskiem częstym i po-
wszechnie występującym na całym świecie (Snow 2006). Od niedawna
problem dwujęzyczności zaczął być ponownie dostrzegany w nauczaniu
głuchych. Powodem tego zainteresowania jest ciągłe poszukiwanie bar-
dziej skutecznych metod nauczania języka głuchych i podniesienie po-
ziomu ich kształcenia. Nie jest to jednak specjalnie nowatorski nurt
w surdopedagogice. Pierwsze koncepcje edukacyjne dotyczące głu-
chych, które powstawały na świecie, też nawiązywały do bilingualizmu.
Obecnie u podstaw dwujęzycznego nauczania dzieci głuchych leży nie-
medyczne podejście do osoby niesłyszącej. Lekarze i rodzice dziecka
głuchego nie zawsze rozumieją, że fakt braku słuchu nie jest jedno-
znaczny z brakiem zdolności komunikacyjnych. Dziecko głuche nie
odbiera drogą słuchową dźwięków z otoczenia, dlatego nie jest w sta-
nie w sposób naturalny nabyć języka fonicznego, ale ta ułomność nie
jest jednoznaczna z brakiem zdolności komunikacyjnych. 

Koncepcja nauczania dwujêzycznego bazuje na tym, co jest naturalnie przy-
swajalne. Naturalnym dla g³uchych jest jêzyk migowy i jako taki stanowi

bazê dla ich dalszego rozwoju. W tym jêzyku dziecko g³uche tworzy swoje
pierwsze obrazy œwiata, niezale¿nie od tego, czy jest to dziecko rodziców g³u-
chych, czy s³ysz¹cych.

Z badañ prowadzonych przez dr Marylin Daniels wynika, ¿e jêzyk migowy
wprowadzany w nauczaniu dzieci s³ysz¹cych przyspiesza rozwój ich jêzyka fo-
nicznego. Motoryka koñczyn u dziecka rozwija siê bowiem szybciej ni¿ motory-
ka narz¹dów artykulacyjnych, co daje dziecku szanse na wczeœniejsze podjêcie
interakcji komunikacyjnej z otoczeniem.

Obecnie zdecydowana wiêkszoœæ jêzyków migowych œwiata zosta³a zbadana
przez lingwistów i jêzykoznawców. Wyniki tych badañ wskazuj¹, ¿e s¹ to jêzy-
ki naturalne o bogatej strukturze gramatycznej, która istotnie ró¿ni siê od struk-
tury jêzyków fonicznych.

Powszechnoœæ jêzyków fonicznych sprawia, i¿ s³ysz¹ca wiêkszoœæ populacji
nie mo¿e pomijaæ jako naturalnych innych form komunikacji. Szczególnie, gdy
problem ten dotyczy rodziców i dzieci. U¿ywanie przez dziecko g³uche jêzyka
migowego jest odbierane przez s³ysz¹cych rodziców jako stygmatyzacja komu-
nikacyjna. Fakt, ¿e dla nawi¹zania kontaktu ze swoim g³uchym dzieckiem po-
s³uguj¹ siê jêzykiem wizualnym, czyni z nich osoby wyró¿niaj¹ce siê z otocze-
nia, a tym samym powoduje, ¿e rodzice obawiaj¹ siê, ni¿ problem komunikacyj-
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ny ich dziecka staje siê ich problemem, niejako oni te¿ stan¹ siê g³usi. Niestety,
jeszcze w wielu œrodowiskach œwiadomoœæ istnienia osób niepe³nosprawnych
na równoprawnych warunkach z reszt¹ spo³eczeñstwa jest bardzo niska. 

Innym czynnikiem decyduj¹cym o deprecjacji jêzyka migowego jest b³êdne
uto¿samianie procesu mowy z jêzykiem. Jêzyk jest systemem, który tworzy
okreœlona spo³ecznoœæ do porozumiewania siê o wszystkim, a mowa to jedna
z form, w jakiej ten system siê realizuje. Ale jêzyk realizuje siê te¿ w piœmie
i obrazie. Ktoœ, kto raz naby³ zdolnoœæ pos³ugiwania siê jêzykiem, nie traci jej
z chwil¹ uszkodzenia narz¹dów artykulacyjnych czy narz¹du s³uchu. Jego po-
tencjalne zdolnoœci komunikacyjne istniej¹ nadal. Jednoczeœnie ró¿ne uszkodze-
nia struktur mózgu wp³ywaj¹ na utratê zdolnoœci pos³ugiwania siê jêzykiem
(afazja), chocia¿ narz¹dy artykulacyjne nie uleg³y uszkodzeniu.

Obecnie nauka mowy nie ogranicza siê jedynie do usprawniania narz¹dów ar-
tykulacyjnych, a mimo to nie zawsze przynosi zamierzony efekt w postaci pe³nej
kompetencji komunikacyjnej. Zaznaczyæ tu nale¿y, ¿e mówimy o dzieciach g³u-
chych, a nie niedos³ysz¹cych. Praca taka, aby by³a skuteczna, wymaga kontaktu
z dzieckiem w uk³adzie jeden na jeden. Praca zespo³owa jest niemo¿liwa w sytu-
acji, w której zachodzi koniecznoœæ permanentnego korygowania wypowiedzi. 

Jêzyk jest zwi¹zany z naturaln¹ potrzeb¹ komunikowania siê cz³owieka z in-
nymi. ¯adna jednostka nie jest w stanie samodzielnie wytworzyæ jêzyka. Aby
akt komunikacji zaistnia³, przekaz musi byæ odebrany przez drug¹ stronê, a to
oznacza, ¿e musi zostaæ przekazany w formie zapewniaj¹cej pe³ny i nieograni-
czony odbiór wszystkich elementów komunikatu. 

Koncepcjê nieobligatoryjnej fonicznoœci jêzyka popar³o wielu jêzykoznawców,
miêdzy innymi John Lyonns (1988, s. 149) stwierdzi³, ¿e: jêzyk jest niezale¿ny od
mowy i nie zak³ada jej wczeœniejszego istnienia, a tak¿e F. de Saussure (1967, s.
21-26), który uznaje, ¿e: istota jêzyka nie zawiera siê w charakterze wokalnym
znaku lingwistycznego.

Odwrócenie naturalnej drogi zdobywania jêzyka 
przez pierwszeñstwo mowy

Obecnie w procesie edukacji dzieci g³uchych pokutuje niezmiennie d¹¿enie do
nauczenia dziecka g³uchego jêzyka fonicznego, który nie jest mu dostêpny na-
turalnie, a czyni siê to za pomoc¹ tego samego jêzyka – nieznane przez niezna-
ne. Proces ten jest trudny, poniewa¿ dziecko uczy siê jêzyka w formie, która jest
niedostêpna dla jego zmys³ów.

Na etapie okreœlanym jako okres krytycznego rozwoju dziecka ok. 2–5, 6 lat
istniej¹ niezmienne fazy przyswajania jêzyka. Akwizycja – przyswajanie jêzyka
– ma przebieg stadialny:
1. okres komunikacji przeds³ownej,
2. okres wypowiedzi jednowyrazowych (holofaza),
3. okres wypowiedzi dwuwyrazowych,
4. okres opanowania podstaw jêzyka.
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Oznacza to, ¿e zanim dziecko zacznie samo tworzyæ jakiekolwiek wypowie-
dzi s³owne, przyswaja biernie system jêzykowy, który jest dla niego zrozumia-
³y. Dziecko s³ysz¹ce rozumie polecenia wydawane mu w danym jêzyku, zanim
podejmie samo próby tworzenia w³asnych konstrukcji jednowyrazowych. Tak
wiêc mowa czynna jest wtórnym etapem rozwoju jêzyka dziecka. Dlaczego wiêc
zaburzamy naturalny porz¹dek rozwoju jêzyka ka¿¹c dzieciom g³uchym naj-
pierw artyku³owaæ dŸwiêki zamiast budowaæ system jêzykowy? Dziecku po-
trzebny jest jêzyk, aby rozwija³o swoje poznanie. Bez jêzyka to poznanie nie jest
mo¿liwe. Ale to jêzyk jest istotny dla poznania a nie mowa, która ze wzglêdów
fizjologicznych jest niedostêpna dziecku g³uchemu. 

Powody deprecjacji jêzyka migowego

Mo¿emy wyró¿niæ co najmniej cztery powody, dla których nie ma siê uznania
dla jêzyka migowego:

traktowanie przez spo³ecznoœæ mówi¹c¹ jêzyka migowego jako formy stygma-
tyzacji komunikacyjnej;
uto¿samianie jêzyka z procesem mowy;
za³o¿enie, ¿e pe³na socjalizacja osoby g³uchej jest mo¿liwa tylko wtedy, gdy
jest ona osob¹ mówi¹c¹;
traktowanie jêzyka migowego jako subkodu jêzyka polskiego.

B³êdne traktowanie polskiego jêzyka migowego 
jako subkodu jêzyka polskiego

Przez minione lata, a tak¿e do dnia dzisiejszego, wiele osób traktuje pol-
ski jêzyk migowy, jakim pos³uguje siê wiêkszoœæ populacji g³uchych w Pol-
sce, jako migow¹ wersjê jêzyka polskiego. Z tego wzglêdu b³êdne podejœcie
do jêzyka migowego wp³ynê³o na opiniê o jego agramatycznoœci i ubóstwie
leksykalnym, a tym samym o ograniczeniach poznawczych ludzi g³uchych.
Tymczasem polski jêzyk migowy, jak ka¿dy jêzyk naturalny, posiada w³a-
œciw¹ sobie gramatykê odmienn¹ od gramatyki jêzyka polskiego, do które-
go g³usi nie maj¹ naturalnego dostêpu z racji uszkodzenia s³uchu. Jêzyki fo-
niczne wystêpuj¹ce w ogromnej liczbie na œwiecie te¿ ró¿ni¹ siê miêdzy so-
b¹ struktur¹ gramatyczn¹, a tak¿e form¹ graficzn¹ i nikt jakoœ nie deprecjo-
nuje ich skutecznoœci oraz funkcji komunikacyjnej. Brak wiedzy o grama-
tycznych ró¿nicach miêdzy jêzykiem migowym a jêzykiem polskim wp³yn¹³
równie¿ na b³êdn¹ ocenê mo¿liwoœci poznawczych dzieci g³uchych. Przy-
k³adem mo¿e tu byæ interpretacja badañ nad rozumieniem stosunków prze-
strzennych przez dziecko g³uche. Badania prowadzone by³y w oparciu
o strukturê zdania polskiego, dzieci natomiast tworzy³y odpowiedzi zgod-
ne z gramatyk¹ jêzyka migowego (Geppertowa 1968).

Jêzyk migowy, jako jêzyk pierwszy, realizuje wszystkie operacje myœlowe,
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funkcjonuje te¿ jako jêzyk wewnêtrzny. Spe³nia równie¿ wszystkie wyma-
gania, które odnosz¹ siê do ka¿dego jêzyka naturalnego. Warto w tym miej-
scu przytoczyæ za Encyklopedi¹ jêzykoznawstwa ogólnego (Polañski, 1999, s.
272): Jêzyk naturalny to jêzyk powsta³y na drodze rozwoju historycznego,
zró¿nicowany geograficznie i spo³ecznie przeciwstawiaj¹cy siê z jednej stro-
ny jêzykom sztucznym (esperanto), z drugiej zaœ – jêzykom formalnym (jê-
zyk logiki). Od jêzyków sztucznych jêzyk naturalny ró¿ni siê tym, ¿e
w swoim rozwoju historycznym podlega powolnym wprawdzie, ale ci¹-
g³ym zmianom.

Bez wiedzy o gramatyce jêzyka migowego trudno jest zrozumieæ proble-
my, jakie napotykaj¹ g³usi uczniowie ucz¹c siê jêzyka polskiego. Jest on dla
nich jêzykiem obcym, poniewa¿ nie jest dostêpny na drodze normalnej
akwizycji jêzyka z tytu³u dro¿noœci kana³u s³uchowego. Nie dysponuj¹c
wiedz¹ o jêzyku pierwszym naszych uczniów, nie jesteœmy w stanie doko-
naæ w³aœciwych odniesieñ i porównañ do jêzyka ju¿ im znanego. W konse-
kwencji nie mo¿emy efektywnie udzielaæ tym uczniom wskazówek, co do
ró¿nic gramatycznych miêdzy dwoma jêzykami, a co gorsze – usystematy-
zowaæ im niezbêdnej wiedzy o jêzyku polskim.

G³usi uczniowie zazwyczaj pisz¹ tak jak migaj¹, poniewa¿ pos³uguj¹ siê
jedyn¹ znan¹ sobie gramatyk¹ – gramatyk¹ jêzyka migowego. Kiedy dzieci
polskie, normalnie s³ysz¹ce, ucz¹ siê angielskiego te¿ wtr¹caj¹ „polonizmy“
– elementy gramatyczne ze swojego jêzyka do tekstów angielskich, co nie-
którzy badacze okreœlaj¹ jako naturalne zjawisko kostnienia b³êdnych wyra-
¿eñ w drugim jêzyku (zob. Snow 2006).

Uœwiadomienie sobie ró¿nic miêdzy jêzykiem polskim a migowym umo¿-
liwi nauczycielowi w³aœciwy dobór metod nauczania i zwróci uwagê na te
zagadnienia gramatyczne, które s¹ szczególnie problematyczne dla uczniów
nies³ysz¹cych. 

Do dzisiaj istnieje wiele mitów dotycz¹cych jêzyka migowego (Tomaszew-
ski 2004). Funkcjonuj¹ one tak w spo³eczeñstwie, jak i wœród fachowców zaj-
muj¹cych siê nauczaniem g³uchych. Czêsto sami g³usi maj¹ negatywne zda-
nie o w³asnym jêzyku, nie doceniaj¹c jego wartoœci. Taka postawa jest efek-
tem wieloletniego utrwalania w nich przekonania o u³omnoœci jêzyka migo-
wego wobec jêzyka polskiego. Za taki stan rzeczy mo¿e odpowiadaæ wielo-
letnie oddzia³ywanie dydaktyczne o oralistycznym nastawieniu, któremu
byli poddani w czasie nauki szkolnej. Wielu pedagogów i logopedów, a tak-
¿e rodziców dzieci g³uchych maj¹c jedynie powierzchown¹, albo ¿adn¹,
wiedzê na temat jêzyka migowego tworzy³o mu opiniê substytutu jêzyka al-
bo jêzyka prymitywnego u¿ywanego przez ludzi o ograniczonych mo¿liwo-
œciach intelektualnych. Opinia ta wyp³ywa z b³êdnego przekonania o agra-
matycznoœci jêzyka migowego, który w przekonaniu wielu osób powinien
stanowiæ migow¹ wersjê jêzyka polskiego. Tak jednak nie jest.

Po pierwsze, jêzyk polski nie jest dostêpny dla osób g³uchych w natural-
nej formie z racji swojej fonicznoœci, a co za tym idzie – nie mo¿e byæ jêzy-
kiem przyswojonym tylko wyuczonym. Jêzyk migowy jest jêzykiem przy-
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swajalnym dla ka¿dego dziecka g³uchego, które znajdzie siê w spo³ecznoœci
g³uchych. 

Po drugie, nawyki jêzykowe, które zdobywa zdrowy cz³owiek, s¹ czêsto
nieuœwiadomione. Dopiero nauka jêzyka obcego wywo³uje refleksjê nad
ró¿norodnoœci¹ form jêzykowych, jakich u¿ywa siê dla oddania rzeczywi-
stoœci, uczuæ czy spostrze¿eñ. G³usi, nie maj¹c dostêpu do pe³nego odbioru
jêzyka polskiego w jego fonicznej formie, tworz¹ w³asne formy jêzykowe
obrazuj¹ce rzeczywistoœæ. Formy te nie s¹ analogiczne do form jêzyka pol-
skiego. 

Przestrzeñ jest podstawowym Ÿród³em form gramatycznych w jêzyku mi-
gowym. Jest ona podobnie postrzegana tak przez g³uchych, jak i przez s³y-
sz¹cych do czasu, a¿ nie zaczniemy jej wykorzystywaæ jako œrodka przeka-
zu jêzykowego i tu pojawiaj¹ siê ró¿nice.

Jako przyk³ad niech pos³u¿¹ stosunki przestrzenne i formy ich okreœlenia
w obu jêzykach.
W zdaniu polskim: 

Lampa wisi nad sto³em,

przyimek nad posiada jednoznaczne odniesienie do rzeczywistoœci i jest inter-
pretowany w obu jêzykach tak samo.
Inaczej sytuacja przedstawia siê w zdaniach:

Ch³opiec siedzi pod drzewem.
Jedziemy na wakacje nad morze.
Spotkamy siê pod kinem.
Ca³e lato bêdziemy w górach.

W tych zdaniach bezpoœrednie t³umaczenie i u¿ycie znaku migowego ana-
logicznego do znaku w³aœciwego dla zdania z pierwszego przyk³adu jest nie-
mo¿liwe. Wprowadza ono g³uche dziecko w b³¹d. Owe metafory jêzykowe
oczywiste dla osób s³ysz¹cych nie s¹ oczywiste dla osób, które odbieraj¹
œwiat w sposób wizualny. Chocia¿ w obu zdaniach wystêpuje ten sam przy-
imek, kontekstowo ma on ju¿ inne znaczenie i zastosowanie do t³umaczenia
znaku w³aœciwego dla zdania z pierwszego przyk³adu jest b³êdne. Z punktu
widzenia jêzyka migowego by³by to b³¹d sk³adniowy. Natomiast czêstym
b³êdem nauczycieli jest stosowanie w obu zdaniach tego samego znaku mi-
gowego. 

Jêzyk migowy posiada sobie w³aœciwe formy, które odpowiednio „ilustruj¹“
tê sytuacjê. S¹ to przede wszystkim klasyfikatory – formy morfologiczne obce
dla jêzyka polskiego, ale istniej¹ce we wszystkich jêzykach migowych. Fakt ten
dostarcza dowodu, ¿e jêzyk migowy nie mo¿e byæ uznany za migow¹ wersjê jê-
zyka polskiego, w zwi¹zku z czym nie nale¿y dokonywaæ bezpoœrednich, w ro-
zumieniu dos³ownych, t³umaczeñ z jêzyka polskiego na migowy i odwrotnie
(Tomaszewski 2005b).
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Ró¿nice miêdzy PJM a jêzykiem polskim

1. Oba jêzyki ró¿ni¹ siê form¹ fizyczn¹, która narzuca odmienny charakter prze-
kazu:
– jêzyk polski jest linearny (aby by³ czytelny jego elementy musz¹ wystêpo-

waæ po sobie),
– jêzyk migowy jest przestrzenny (istniej¹ w nim takie formy sk³adniowe,

w których naraz, symultanicznie podaje siê kilka informacji).

wersja polska JAK TO SIÊ NAZYWA? 
____________________?

wersja PJM wsk. NAZYWA

(Ka¿da rêka wykonuje jednoczeœnie inny znak)
wsk. – wskazanie na obiekt.

wersja polska ILE ON MA LAT? 
___________________?

wersja PJM wsk. ¯YCIE 

wersja polska ON MA CZERWON¥ TWARZ
___________________?

wersja PJM wsk. TWARZ CZERWONY 

W PJM forma pytania zawiera siê w wyrazie twarzy, a dok³adnie w brwiach
uniesionych w specjalny sposób.

2. Elementy, które w jêzyku polskim s¹ niejêzykowe, w jêzyku migowym spe³-
niaj¹ okreœlon¹ funkcjê. Dzieje siê tak w wypadku mimiki, która jest nie tylko
sygnalizacj¹ emocji. Mimika jest gramatyczna, mimik¹ mo¿na wyraziæ pyta-
nie lub zdanie warunkowe.
Paradoksalnie powód, dla którego w komunikacji z g³uchym obserwujemy je-

go twarz a nie rêce jest taki, ¿e mimika choæ bardzo subtelna, ulotna jest jedno-
czeœnie niezmiernie istotna. Ma ona przy tym nieco odmienny charakter od mi-
miki, która u osób s³ysz¹cych uzupe³nia przekaz foniczny. To samo zdanie mo¿-
na przedstawiæ w jêzyku migowym bez mimiki jako zdanie oznajmuj¹ce i z w³¹-
czeniem mimiki jako pytanie. W tym drugim przypadku mimika jest jedynie
uzupe³nieniem przekazu fonicznego. Oto przyk³ad zdania oznajmuj¹cego, bez
u¿ycia mimiki:

ON BY£ WCZORAJ U MNIE. 

Przys³ówki twarzowe s¹ kolejnym przejawem gramatycznoœci mimiki w PJM.
Ka¿dy czasownik w jêzyku migowym mo¿na zamigaæ z mimik¹ neutraln¹
i z mimik¹ wskazuj¹c¹ na sposób wykonania tej czynnoœci, np. CZYTAÆ + (mi-
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mika wyra¿aj¹ca znudzenie), CZYTAÆ + (mimika wyra¿aj¹ca zainteresowanie).
3. PJM jest jêzykiem pozycyjnym, a nie fleksyjnym.

Brak koñcówek fleksyjnych w jêzyku migowym by³ g³ównym powodem po-
wstania nies³usznego argumentu o jego agramatycznoœci. Jednak na œwiecie ist-
nieje wiele jêzyków niefleksyjnych, jak choæby jêzyk angielski. Nikt jednak nie
oœmieli³ siê zarzuciæ mu agramatycznoœci. Jêzyk migowy, podobnie jak jêzyk an-
gielski, jest jêzykiem pozycyjnym i o funkcji danego znaku decyduje jego pozy-
cja w szyku zdania. Oznacza to, ¿e nie mo¿na znaków migowych szeregowaæ
wed³ug norm sk³adniowych jêzyka polskiego, gdy¿ trac¹ one wówczas sens. 
4. Przestrzeñ spe³nia funkcjê jêzykow¹.

W jêzykach migowych wyró¿niono dwa rodzaje przestrzeni: 
– przestrzeñ sk³adniow¹, w której odbywaj¹ siê przekszta³cenia morfo-syntak-

tyczne znaków migowych. Dotyczy to miêdzy innymi czasowników uzgo-
dnionych – POMAGAÆ. 

Znak ten w przestrzeni sk³adniowej zmienia kierunek d³oni dominuj¹cej w za-
le¿noœci od tego, gdzie znajduje siê agens (sk³adnik zdania okreœlaj¹cy sprawcê,
wykonawcê czynnoœci), a gdzie pacjens (sk³adnik zdania wyra¿aj¹cy przedmiot
bêd¹cy odbiorc¹ czynnoœci),

– przestrzeñ topograficzn¹, która s³u¿y tworzeniu t³a dla opisu zdarzeñ. 
5. Semantycznie znaki motywowane s¹ obrazem, kszta³tem rzeczywistoœci i ule-

gaj¹ zmianie, co jest dowodem naturalnoœci jêzyka migowego. 
Na przyk³ad znak:
– KOBIETA w PJM przedstawia siê przez uchwycenie p³atka ucha, co ma sym-

bolizowaæ kolczyk. Dzisiaj kolczyki w uszach nie s¹ jedynie kobiecym atry-
butem, nie jest to wiêc znak jednoznaczny.

– GODZINA dawniej by³ przedstawiany jako imitacja przyk³adania zegarka
kieszonkowego do ucha. Dzisiaj ten znak lokujemy na nadgarstku d³oni le-
wej tam, gdzie zazwyczaj nosi siê zegarek.

6. Nie wszystkie znane nam z jêzyka polskiego kategorie gramatyczne wystêpu-
j¹ w PJM, a te które wystêpuj¹, nie zawsze s¹ takie, jak w jêzyku polskim. I tak
w jêzyku migowym nie wystêpuje:
– rodzaj (poza rodzajem naturalnym w takich znakach jak: KOBIETA, MÊ¯-

CZYZNA),
– zaimek zwrotny „siê“,
– koñcówki fleksyjne.
Natomiast:
– znaki migowe podlegaj¹ zupe³nie innej odmianie ni¿ leksemy jêzyka pol-

skiego; czasowniki w PJM odmieniaj¹ siê przez obiekt, np. czasownik P£Y-
N¥Æ – w PJM jest przedstawiany za ka¿dym razem innym znakiem, w za-
le¿noœci od tego, jaki obiekt p³ynie, 

– w PJM wystêpuj¹ klasyfikatory, które s¹ specyficzn¹ form¹ morfologiczno-
-sk³adniow¹ wszystkich jêzyków migowych, 

– w PJM w kategorii osoby wyró¿niamy osobê pierwsz¹ pojedyncz¹, osobê
pierwsz¹ mnog¹ i osobê niepierwsz¹, co skutkuje inn¹ ni¿ w jêzyku polskim
odmian¹ zaimków osobowych i czasowników. 
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System Jêzykowo-Migowy (SJM) a nauczanie dwujêzyczne

Nie wszyscy zdajemy sobie sprawê z tego, jak bardzo PJM ró¿ni siê od
SJM. S¹ to zupe³nie ró¿ne systemy jêzykowe, chocia¿ o obu mówi siê – jêzy-
ki migowe. 

SJM spe³nia swoj¹ rolê jako sposób komunikacji s³ysz¹cych z g³uchymi, po-
niewa¿ jest on ³atwy do opanowania przez s³ysz¹cych. Nauka SJM polega
g³ównie na przyswojeniu okreœlonej liczby znaków i w³¹czeniu ich do syste-
mu gramatycznego jêzyka polskiego. Jednak jako narzêdzie dydaktyczne jest
wadliwy. SJM jest bimodalny – ten sam tekst jest przekazywany dwoma ka-
na³ami: wzrokowym i s³uchowym. Oznacza to, ¿e nadawca mówi po polsku
i jednoczeœnie miga znaki odpowiadaj¹ce przekazowi mówionemu. To nie
jest ju¿ jêzyk migowy, ale jêzyk polski obrazowany migami. Nie ma nic
wspólnego z dwujêzycznoœci¹. Jednoczesne mówienie i miganie jest jedynie
kodowaniem jêzyka polskiego tak, jak w systemie Braille'a czy Morse'a. Dla
dziecka g³uchego w SJM nastêpuje wymieszanie jêzyków, migowego i pol-
skiego, co utrudnia naukê ka¿dego z nich.

Na czym wiêc polegaj¹ podstawowe ró¿nice pomiêdzy PJM a SJM? W SJM nie
wystêpuj¹ istotne elementy komunikacji migowej. Semantyka i sk³adnia s¹ pol-
skie. Znaki s¹ czêsto b³êdnie stosowane zgodnie ze swoim obrazem fonetycz-
nym, a nie semantyk¹, u¿ywane nieadekwatnie rozwijaj¹ i utrwalaj¹ b³êdy po-
jêciowe. Wreszcie SJM nie wykorzystuje przestrzeni, nie wykorzystuje mimiki,
a tak¿e istotnych migowych elementów morfologicznych.

Dwujêzycznoœæ dzieci g³uchych

W badaniach prowadzonych w Szwecji analizy tekstów pisanych przez obco-
krajowców i porównanie ich z tekstami osób g³uchych przekona³y jêzykoznaw-
ców o pierwotnoœci jêzyka migowego – jêzyka, który dziecko g³uche jest w sta-
nie przyswoiæ pod warunkiem, ¿e jego otoczenie te¿ porozumiewa siê tym jêzy-
kiem (Svartholm 1991). Aby mo¿na by³o mówiæ o dwujêzycznym nauczaniu
g³uchych, musz¹ byæ spe³nione okreœlone warunki:

jêzyk migowy musi byæ traktowany jako jêzyk pierwszy (macierzysty),
dziecko uczy siê tego jêzyka od najbli¿szych,
jêzyka narodowego (jako obcego) dziecko uczy siê w szkole w oparciu o teksty
pisane, wa¿ne jest, aby nie by³y to teksty specjalnie dobierane,
analiza tekstu w jêzyku narodowym odbywa siê w oparciu o jêzyk migowy,
naukê gramatyki nale¿y traktowaæ jako uzupe³nienie wiedzy w trakcie anali-
zy tekstu,
nie wolno mieszaæ jêzyków, tak jak to ma miejsce w SJM, gdzie ³¹czy siê gra-
matykê jêzyka polskiego ze znakami jêzyka migowego, dziecko musi mieæ
œwiadomoœæ odrêbnoœci jêzyka narodowego i jêzyka migowego,
dziecko posiadaj¹ce du¿e mo¿liwoœci rozwoju mowy fonicznej szybciej rozwi-
ja sprawnoœæ mówienia dziêki swojej wiedzy o jêzyku. 
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Zasady nauczania jêzyka narodowego jako drugiego jêzyka

Aby nauka jêzyka polskiego by³a skuteczna, konieczne jest zastosowanie
dydaktyki jêzyka obcego. Dziecko g³uche uczy siê jêzyka narodowego g³ów-
nie na tekstach. Jeœli chcemy, aby nasi uczniowie rozwijali siê jêzykowo,
musimy pracowaæ z nimi tylko na tekstach „prawdziwych“, a nie preparo-
wanych specjalnie dla nich. Nadmiar jest potrzebny dla rozwoju, a ograni-
czanie ten rozwój hamuje.

Metod¹ budowania dwujêzycznej œwiadomoœci u dziecka g³uchego jest
sta³y przek³ad na jêzyk migowy i ci¹g³e porównywanie systemów jêzyko-
wych. Czas nauki powinien byæ poœwiêcony na analizowanie tekstu, a nie
na odbywanie osobnych lekcji gramatyki. Gramatyki bowiem dzieci ucz¹ siê
w trakcie analizy tekstu. Niezbêdne jest te¿ ci¹g³e doskonalenie umiejêtno-
œci samodzielnego tworzenia tekstów i uczenia siê na w³asnych b³êdach.

O pe³nej dwujêzycznoœci dzieci s³ysz¹cych mo¿emy mówiæ wówczas, gdy
kompetencja w obu jêzykach jest dobrze rozwiniêta w mowie i piœmie. Ma-
j¹ na ni¹ wp³yw równie¿ inne czynniki, takie jak (Genesse, Kurcz 1977):

fakt, ¿e dziecko wynosi z domu jêzyk pierwszy (macierzysty) i ma on wy-
soki presti¿ spo³eczny, a nauczyciele w szkole podtrzymuj¹ ten presti¿,
dziecko ceni swój jêzyk, ono samo, szko³a i rodzice s¹ zainteresowani na-
byciem umiejêtnoœci w drugim jêzyku.
U dziecka g³uchego istnieje du¿o wiêkszy udzia³ œwiadomoœci jêzykowej

przy uczeniu siê jêzyka polskiego ni¿ u s³ysz¹cych. Efekty tego nauczania
zale¿¹ od motywacji. Negatywna motywacja mo¿e opóŸniæ proces przymu-
sowego uczenia siê jêzyka obcego, a ma ona miejsce, kiedy dziecko do-
œwiadcza dyskryminacji swojego jêzyka. 

W wypadku dzieci g³uchych o pe³nej dwujêzycznoœci mówimy, kiedy
dziecko biegle pos³uguje siê jêzykiem migowym i jêzykiem narodowym
w piœmie. Potrafi dokonaæ interpretacji tekstu polskiego na jêzyk migowy
i odwrotnie.

Status polskiego jêzyka migowego w szkole

Obecnie PJM, jako wyró¿nik polskiej spo³ecznoœci g³uchych, nie zosta³ je-
szcze uznany ustawowo za jêzyk równoprawny wobec jêzyka polskiego (To-
maszewski 2005a). W wielu szko³ach w Polsce miga siê w SJM. Wci¹¿ jest za
ma³o g³uchych nauczycieli, którzy s¹ w³aœciwym wzorcem jêzykowym dla
swoich uczniów. Jêzyk migowy dzieci jest s³abo rozwiniêty, uproszczony
i nieuœwiadomiony. Wiêkszoœæ dzieci g³uchych w szkole to dzieci s³ysz¹-
cych rodziców. W szkole jêzyk migowy nie jest oficjalnie przedmiotem nau-
czania, a wiedza nauczycieli o jêzyku migowym jest niedostateczna i opar-
ta na stereotypach. 
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Wnioski

1. Celem naszym, jako nauczycieli, nie jest nauczanie mowy, ale nauczanie jê-
zyka polskiego. Dzieci s³ysz¹ce nabywaj¹ jêzyk przez mowê, bo s³ysz¹.
Dzieci g³uche nie maj¹ do niego dostêpu, jedynie przez tekst.

2. Mowy powinni uczyæ logopedzi, gdy¿ s¹ do tego przygotowani, a jêzyka – nau-
czyciel w klasie. Nauka mowy wymaga wiele czasu i musi bazowaæ na jêzyku,
który ju¿ dziecko posiada. To nie mo¿e byæ jedynie bezustanne utrwalanie
s³ówek.

3. Dlatego lekcje jêzyka migowego i lekcje jêzyka polskiego powinny odbywaæ
siê oddzielnie.

4. Nauka jêzyka jest procesem, w którym musi nastêpowaæ progres. Inaczej
dziecko traci motywacjê do nauki i wówczas niewiele da siê ju¿ zrobiæ. Na-
sze dzieci wolniej ucz¹ siê mowy ni¿ jêzyka. Pierwotna do nauki mówienia
jest umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê jêzykiem, a tak¿e sprawnoœæ pos³ugiwania
siê tekstem polskim. Wtedy dzieci g³uche maj¹ do pokonania jedynie „barie-
rê dŸwiêku“, gdy¿ wiedz¹ ju¿, co chc¹ powiedzieæ. 

5. Umiejêtnoœci nabyte w pos³ugiwaniu siê jednym jêzykiem przenoszone s¹
do drugiego jêzyka. 

6. Jêzyk migowy i jêzyk polski wyra¿aj¹ to samo, chocia¿ w ró¿ny sposób.
7. Wiedzê o jêzyku uczniowie musz¹ zdobywaæ w jêzyku migowym, aby wy-

jaœniæ zasady polskiego.
8. Jêzyk migowy osoby nie bêd¹cej naturalnym u¿ytkownikiem jêzyka migo-

wego nie mo¿e byæ wzorem do naœladowania.
9. Konieczne jest uœwiadomienie dziecku ró¿nic miêdzy jêzykiem polskim

a migowym:
– przez naturalne miganie (PJM),
– przez t³umaczenie na PJM, a nie SJM,
– przez prowadzenie osobnych lekcji jêzyka polskiego i jêzyka migowego,
– przez pisanie – próby samodzielnego tworzenia tekstów polskich,
– przez porównywanie jêzyków.
PJM musi daæ pe³ny dostêp do jêzyka polskiego, a nie byæ jedynie metod¹
wspomagaj¹c¹ nauczanie. 

10. Aby zmieniæ nastawienie rodziców do jêzyka migowego, nale¿y podnieœæ
status spo³eczny tego jêzyka. Wzorem innych pañstw (Szwecja, Dania, Nor-
wegia, Anglia, S³owacja i Czechy) powinniœmy nadaæ polskiemu jêzykowi
migowemu status jêzyka mniejszoœci kulturowej. 
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Summary

The issue of bilingualism has not been recognized in the area of the deaf edu-
cation until recently. This interest results from a constant search for more effi-
cient methods of teaching hearing impaired people a language and for an im-
provement in the standard of their education. A nonmedical approach to a hea-
ring impaired person forms the basis for bilingual teaching of deaf children. The
article shows that a deaf child who cannot perceive sounds from the environ-
ment aurally and therefore is not able to acquire the phonic language in a natu-
ral way has communication skills.
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PREZENTACJA OSÓB NIEWIDOMYCH W PRASIE 

Postrzeganie osób niepełnosprawnych wzrokowo zawiera wiele błę-
dów i przesądów. Także wyobrażenia ludzi o swoich odczuciach w hi-
potetycznej sytuacji braku wzroku są nieadekwatne do rzeczywistej sy-
tuacji niewidomych. Wynika to głównie z braku osobistych doświad-
czeń w kontaktach z osobami z dysfunkcją wzroku. Ktoś niezwiązany
z nimi osobiście, towarzysko czy zawodowo, rzadko spotyka człowieka
z poważnymi trudnościami w widzeniu, gdyż statystycznie co pięćsetny
spotkany przypadkowo człowiek może mieć takie problemy (Kuczyń-
ska-Kwapisz 1996). Co więcej, część tych osób (zwłaszcza słabo wi-
dzących) nie jest identyfikowana jako mająca problemy wzrokowe
przez osoby niemające na co dzień kontaktu z nimi. Dlatego tak waż-
ne są informacje „z drugiej ręki“, uzyskane za pomocą mediów. Jedno-
cześnie coraz bardziej podkreśla się wpływ mediów na zachowania
i sposób myślenia ludzi. One to bowiem odgrywają dziś istotną rolę
w dostarczaniu opinii o otaczającym świecie naznaczonych atrybutem
dotychczas zarezerwowanym dla osób cieszących się autorytetem –
rodziców czy nauczycieli. Co więcej, media urealniają też wydarzenia.
Można powiedzieć, że zdarzenie, które nie dostanie się w kanały prze-
pływów informacyjnych, nie istnieje dla świadomości publicznej, a wła-
ściwie w ogóle nie istnieje, gdyż bardziej realne od zdarzeń stają się
tzw. fakty prasowe (Krauza 1996). 

Bior¹c pod uwagê znaczenie prasy dla kszta³towania obrazu osób niewi-
domych w spo³eczeñstwie, przeprowadzono badania diagnostyczne

maj¹ce na celu okreœlenie, jaki jest ogólny obraz osób niewidomych prezen-
towany na ³amach gazet i czasopism oraz w jaki sposób opisywane jest ich
¿ycia osobiste i zawodowe. Oceniano, jakie problemy osób niewidomych
i s³abo widz¹cych poruszane s¹ na ³amach prasy, a tak¿e informacje, o ja-
kich aspektach ich ¿ycia i dzia³alnoœci mo¿e uzyskaæ przeciêtny czytelnik
czasopism krajowych.

Jakoœciow¹ analiz¹ zawartoœci dokumentów objêto 170 artyku³ów z prasy
ogólnoinformacyjnej („Gazeta Wyborcza“, „Rzeczpospolita“, „Super Ekspress“,
„Nasz Dziennik“, „Polityka“, „¯ycie“, „¯ycie Warszawy“) i kobiecej („Claudia“,
„Olivia“, „Naj“, „Pani domu“), ukazuj¹cych siê od 1 stycznia 1996 roku do 31
grudnia 2000 roku. Badania powtórzono w 2006 roku, poddaj¹c analizie ponad
800 artyku³ów, zamieszczonych, w wiêkszoœci, w tych samych tytu³ach od 1
stycznia 2001 do 31 grudnia 2005 roku.
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Wyniki analizy artyku³ów z lat 1996–2000

Wyniki pierwszych badañ wykaza³y kilka interesuj¹cych prawid³owoœci. I tak,
w czasopismach przeznaczonych dla kobiet najczêœciej poruszano sprawy kon-
kretnych osób. Wszelkie trudnoœci, k³opoty, zmagania z losem i innymi ludŸmi,
jak równie¿ radoœci, sukcesy i osi¹gniêcia prezentowane by³y nie jako globalne
zagadnienia dotycz¹ce osób z uszkodzonym wzrokiem, ale jako ilustracja losów
poszczególnych ludzi.

Mo¿na zauwa¿yæ trzy g³ówne nurty, dominuj¹ce w opisach losów dzieci
z dysfunkcj¹ wzroku. Pierwszy z nich – to reakcja rodziców na traumatyczn¹ sy-
tuacjê, jak¹ jest pojawienie siê w rodzinie dziecka niepe³nosprawnego odbiega-
j¹cego od planów i marzeñ rodziców. Na pocz¹tku dominuje szok, któremu jed-
noczeœnie towarzysz¹ uczucia zagubienia i osamotnienia. Rodzice opowiadaj¹
redaktorom o swojej trudnej sytuacji i martwi¹ siê o przysz³oœæ swoich niepe³-
nosprawnych dzieci.

Drugi nurt problemów podkreœlanych w prasie kobiecej – to troska rodziców
o znalezienie lekarza, który by poprawi³ wzrok dziecku, po³¹czona z proœb¹
o sfinansowanie leczenia za granic¹. Jak wynika z artyku³ów, wa¿niejsze dla ro-
dziców by³y faktyczne lub potencjalne mo¿liwoœci medycznej korekcji uszko-
dzonego narz¹du wzroku, ni¿ zapoznanie siê z realnymi mo¿liwoœciami i ogra-
niczeniami dziecka.

Kolejnym zagadnieniem by³y wybitne zdolnoœci niepe³nosprawnych wzroko-
wo dzieci. Na przyk³ad zaprezentowano historiê niewidomego, utalentowane-
go muzyczne ch³opca, który wygra³ popularny w Polsce konkurs muzyczny dla
dzieci. Przedstawiono jego bogaty dorobek muzyczny oraz szerokie zaintereso-
wania. Poza tym scharakteryzowano go jako bardzo samodzielnego i grzeczne-
go ch³opca. W ¿adnym z artyku³ów nie znalaz³y siê najmniejsze bodaj wzmian-
ki, ¿e niewidome dzieci mog³yby byæ niegrzeczne.

Relacje o codziennym ¿yciu rodzin doros³ych osób niewidomych podtrzymu-
j¹ obraz widz¹cych dzieci, jako wyj¹tkowo m¹drych i zaradnych. Na przyk³ad
maluchy ju¿ w wózkach by³y przewodnikami swoich rodziców, a kiedy podro-
s³y, szybko zaczê³y pomagaæ im w pracach domowych.

M³odzi niewidomi jawi¹ siê jako zdolni i ambitni, od przysz³oœci oczekuj¹cy
spe³nienia planów zawodowych oraz osobistych. S³u¿yæ temu maj¹ studia, no-
wa praca lub operacja przeszczepu rogówki. Autorzy artyku³ów podkreœlaj¹ d¹-
¿enie m³odych osób do nawi¹zania relacji przyjaŸni i mi³oœci.

Dziennikarze prasowi pisali o doros³ych z uszkodzonym wzrokiem w dwóch
zasadniczych aspektach: szczêœcia rodzinnego oraz udanych operacji i zabiegów
poprawiaj¹cych widzenie lub przywracaj¹cych wzrok. Tutaj te¿ podkreœlano
„zadziwiaj¹c¹“ dla postronnych samodzielnoœæ osób niewidomych.

Odmienne spojrzenie na niepe³nosprawnoœæ wzrokow¹ znaleŸæ mo¿na w ar-
tyku³ach zamieszczonych w dziennikach i tygodnikach o treœci ogólnej. Auto-
rzy artyku³ów czêsto wskazywali na ró¿norodne formy dzia³alnoœci niewido-
mych i s³abo widz¹cych: koncerty, wystawy, plenery rzeŸbiarskie. Uwzglê-
dniono aktywnoœæ sportow¹ tych osób: udzia³ w zawodach krêglarskich, za-
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wodach lekkiej atletyki, kibicowanie pi³karzom. Wiêcej miejsca poœwiêcono
równie¿ problemom edukacji dzieci i m³odzie¿y z niepe³nosprawnoœci¹ wzro-
kow¹. Przy ró¿nych okazjach prezentowano oœrodki szkolno-wychowawcze,
dla których spraw¹ zasadnicz¹ by³o zapewnienie odpowiedniego poziomu
kszta³cenia wychowanków oraz rozwijanie ich zdolnoœci, a tak¿e dostosowa-
nie kszta³cenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Licznie zamieszczono
zarówno g³osy krytyki, jak i pochwa³y samej zasady istnienia tego typu insty-
tucji, osadzaj¹ce siê w prywatnych doœwiadczeniach bohaterów reporta¿y
i wywiadów prasowych.

Bardzo rozbudowanym dzia³em w czasopismach sta³y siê tak¿e wszelkiego
typu nowinki komputerowe, a zw³aszcza ró¿norodne pomoce elektroniczne,
maj¹ce pomóc osobom z uszkodzonym wzrokiem. Osoby korzystaj¹ce z do-
brodziejstw nowoczesnych technologii, to przewa¿nie ludzie zwi¹zani z nau-
k¹: uczniowie, studenci, wyk³adowcy. W artyku³ach podkreœlono zalety no-
woczesnego sprzêtu komputerowego i mo¿liwoœci, jakie dziêki niemu otwie-
raj¹ siê przed niepe³nosprawnymi wzrokowo. Jednoczeœnie s³usznie wskaza-
no na problemy finansowe w zakupie potrzebnego oprzyrz¹dowania i opro-
gramowania.

Tym, co ró¿ni zakres zagadnieñ podejmowanych w prasie kobiecej od ogólnej,
jest tak¿e pominiêcie w tej pierwszej problematyki zatrudnienia osób niewido-
mych. W prasie ogólnej temat ten zosta³ poruszony w kontekœcie kondycji
(a w³aœciwie likwidacji) spó³dzielni inwalidów, tworzenia nowych kierunków
kszta³cenia zawodowego oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii in-
formacyjnych w pracy.

W prasie ogólnoinformacyjnej pojawia³y siê czasem sensacyjne doniesienia.
Takie jak np. informacja o niemal ca³kowicie niewidomym mieszkañcu Madry-
tu, który przez trzy lata jeŸdzi³ samochodem po ulicach stolicy i nie spowodo-
wa³ wypadku. Nie mia³, oczywiœcie, prawa jazdy, poza tym nie widzia³ na jed-
no oko, a na drugie tylko w 10%. Jako przyk³ad mo¿e s³u¿yæ równie¿ notatka,
mówi¹ca ¿e pies przewodnik znalaz³ siê u terapeuty po tym, jak zosta³ pogry-
ziony przez swojego pijanego w³aœciciela, który straci³ panowanie nad sob¹, po-
niewa¿ pies nie rozumia³ jego be³kotliwych poleceñ.

Podsumowanie pierwszej czêœci badañ

Po analizie treœci artyku³ów prasowych nasuwaj¹ siê nastêpuj¹ce wnioski. Po
pierwsze, o osobach z uszkodzonym wzrokiem mówi³o siê zawsze w kontekœcie
ich niepe³nosprawnoœci. Prezentuj¹c osobê niewidom¹ pokazywa³o siê j¹ przez
pryzmat kalectwa. Zazwyczaj by³a to najpierw osoba niewidoma, dopiero po-
tem opisywana jako ta, która potrafi³a coœ wykonaæ, która mia³a z pewnymi
czynnoœciami lub rzeczami problemy, ewentualnie cechowa³o j¹ coœ wyj¹tkowe-
go, co mog³o zainteresowaæ czytelników.

Po drugie, gloryfikowa³o siê ¿ycie osób radz¹cych sobie z niepe³nosprawno-
œci¹, co dla nich jest czymœ naturalnym i niezbêdnym na co dzieñ, natomiast po
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lekturze poszczególnych artyku³ów wydaje siê szczególnym osi¹gniêciem. Jest
to widoczne zw³aszcza podczas analizy zawartoœci artyku³ów zamieszczonych
w prasie dla pañ.

Wyniki analizy artyku³ów z lat 2001–2005

W omawianych artyku³ach mo¿na zauwa¿yæ kilka istotnych zmian. W prasie
kobiecej dominuj¹ opisy trudnych sytuacji ¿yciowych rodziców posiadaj¹cych
niepe³nosprawne wzrokowo potomstwo. Zazwyczaj historie te zakoñczone s¹
wyra¿on¹ wprost albo w domyœle proœb¹ o wsparcie finansowe zagranicznych
operacji wzroku lub sprzêtu komputerowego dla dzieci szkolnych.

Na wyró¿nienie zas³uguje fakt, ¿e obok artyku³ów pokazuj¹cych niewidome
dzieci jako wyj¹tkowo zdolne i grzeczne, o samych zaletach, pojawi³y siê rów-
nie¿ publikacje mówi¹ce o tym, ¿e s¹ to dzieci „normalne“, mog¹ce sprawiaæ
problemy wychowawcze takie same jak ich rówieœnicy: bywaj¹ uparte, nie-
grzeczne, kapryœne. Kilka razy podkreœlono znaczenie stawiania im wymagañ
i ograniczeñ takich samych jak dzieciom widz¹cym, co sprzyja usamodzielnie-
niu dzieci.

Bardziej realny obraz codziennego funkcjonowania osób niewidomych dostar-
czaj¹ opisy problemów niewidomych rodziców pe³nosprawnych dzieci. Na
przyk³adach kilku rodzin pokazano, ¿e mimo braku wzroku niewidome matki
wykonuj¹ te same czynnoœci domowe i pielêgnacyjne wobec swoich dzieci co
ka¿da inna kobieta, u¿ywaj¹c do osi¹gniêcia celów trochê innych, a czasem tyl-
ko zmodyfikowanych sposobów.

Te pozytywne zmiany mo¿na te¿ zauwa¿yæ w artyku³ach o m³odzie¿y.
W jednym czasopiœmie dla kobiet pokazano konkretne sposoby, jakie niewi-
doma nastolatka wykorzystuje do rozró¿niania pieniêdzy, ubrañ, w jaki spo-
sób robi zakupy, co daje jej chodzenie do kina, co potrafi, a co sprawia jej
trudnoœæ i z czego ona wynika. Co wiêcej, autorzy artyku³u zamieœcili wk³ad-
kê z opisem sytemu pisma Braille'a i wydrukowanych tekstem w brajlu. Co
prawda pojawi³y siê te¿ b³êdy, bo opisano system punktowy jako system u³o-
¿onych dziurek lub do³eczków, a nie pismo wypuk³e, oraz stwierdzono, ¿e
potrzebna jest szko³a wy¿sza dla niewidomych, ale nale¿y przyznaæ, ¿e kie-
runek zmian jest obiecuj¹cy.

Liczba artyku³ów o osobach niewidomych i s³abo widz¹cych w prasie
kolorowej nie zmieni³a siê. Natomiast bardzo wzros³a liczba publikacji
o tej populacji w prasie ogólnej. Jest to zjawisko bardzo korzystne, które-
go pod³o¿a mo¿na upatrywaæ w kilku rzeczach. Po pierwsze – mo¿e to
byæ spowodowane rozwojem techniki i zwi¹zanymi z tym nadziejami na
wynalezienie urz¹dzeñ zastêpuj¹cych bia³a laskê albo daj¹cych niewido-
mym mo¿liwoœæ odzyskania wzroku. Drugi powód – to wzrastaj¹ca ak-
tywnoœæ œrodowiska osób niepe³nosprawnych wzrokowo, ich wiêksza
mobilnoœæ i w zwi¹zku z tym koniecznoœæ dostosowania transportu miej-
skiego do ich potrzeb i mo¿liwoœci. Trzecim powodem zwiêkszenia zain-
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teresowania dziennikarzy osobami niepe³nosprawnymi, w tym z dys-
funkcj¹ wzroku, by³ rok 2003, ustanowiony przez Komitet Europejski Eu-
ropejskim Rokiem Osób Niepe³nosprawnych oraz ró¿ne wydarzenia
zwi¹zane z jego obchodami.

Tematyka artyku³ów zamieszczanych w dziennikach i tygodnikach informa-
cyjnych w latach 2001–2005 by³a zbli¿ona do tej z lat 1996–2000.

Po pierwsze, dominowa³y kwestie spo³eczne: kszta³cenie i zatrudnienie
osób z niepe³nosprawnoœci¹ wzroku. Jak wa¿ne jest to zagadnienie, niech po-
twierdz¹ liczby: spoœród ponad 80 tysiêcy cz³onków Polskiego Zwi¹zku Nie-
widomych tylko 6 tysiêcy jest czynnych zawodowo (www.pzn.org.pl). W ar-
tyku³ach podkreœlano zawodow¹ sprawnoœæ, wykszta³cenie i gotowoœæ pod-
jêcia pracy przez osoby niewidome. Przybli¿ono tak¿e u³atwienia i ulgi, na ja-
kie liczyæ mog¹ pracodawcy zatrudniaj¹cy osoby niepe³nosprawne. Jednocze-
œnie pokazano, jak trudno niewidomym znaleŸæ pracê. Nale¿y mieæ nadziejê,
¿e rzetelne przedstawienie mo¿liwoœci zawodowych niewidomych i medial-
ne kampanie informacyjne („Niepe³nosprawni – normalna sprawa“, „Czy na-
prawdê jesteœmy inni?“ oraz „Sprawni w pracy“) przyczyni¹ siê do poprawy
sytuacji w tym zakresie.

Wzorem lat ubieg³ych du¿o miejsca poœwiêcono specyfice kszta³cenia
uczniów niewidomych i s³abo widz¹cych. G³ównie prezentowano oœrodki
szkolno-wychowawcze, tylko nieliczne artyku³y mówi³y o dzieciach, które mi-
mo braku wzroku uczy³y siê w szko³ach masowych lub integracyjnych. Rzeczy-
wistoœæ jest zgo³a odmienna: oko³o 80% dzieci s³abo widz¹cych i ponad po³owa
niewidomych uczy siê w szko³ach masowych.

Optymizmem napawaj¹ liczne artyku³y o dostosowywaniu zarówno transpor-
tu publicznego, jak i u³atwieniu dostêpu do urzêdów dla osób z dysfunkcj¹
wzroku. Ponad 100 artyku³ów traktowa³o o wprowadzeniu informacji mówio-
nej w autobusach i tramwajach, urz¹dzeniach umo¿liwiaj¹cych niewidomym
odczytywanie nazwy lub numeru autobusu, wypuk³ych mapach i planach ko-
munikacji. Wskazywano na zalety i wady ró¿nych rozwi¹zañ. Niestety, wiêk-
szoœæ z nich nadal czeka na realizacjê. Czytelnicy mogli dowiedzieæ siê równie¿
o udŸwiêkawianiu stron internetowych urzêdów pañstwowych i samorz¹do-
wych, co znacznie u³atwia niewidomym odnalezienie informacji i za³atwienie
sprawy urzêdowej.

Jak zwykle znaleŸæ te¿ mo¿na artyku³y sugeruj¹ce rewolucyjne zmiany
w ¿yciu osób niewidomych: urz¹dzenia zastêpuj¹ce bia³¹ laskê czy sztucz-
ne oczy, które pozwol¹ na przywrócenie wzroku ³¹cznie z widzeniem barw.
W publikowanych tekstach nie uda³o siê, podobnie jak w latach ubieg³ych,
unikn¹æ sensacji. W Polsce niewidomy mê¿czyzna zosta³ aresztowany i ska-
zany na grzywnê za to, ¿e prowadz¹c w nocy samochód zderzy³ siê z ciê¿a-
rówk¹. Drugi zosta³ oskar¿ony o to, ¿e za³o¿y³ fikcyjn¹ spó³kê i zdefraudo-
wa³ du¿¹ sumê pieniêdzy. Ale najmniej szczêœcia mia³ niewidomy morder-
ca, który po dokonaniu zbrodni zmar³ na zawa³ serca, i to na miejscu prze-
stêpstwa. Przynajmniej taka by³a wersja dwóch pozosta³ych przy ¿yciu
kompanów.
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Podsumowanie drugiej czêœci badañ

Ogólny obraz osób niewidomych, jaki wy³ania siê z prasy, nie jest optymi-
styczny, bo nadal dominuj¹cym tematem s¹ problemy i utrudnienia, jakie te oso-
by napotykaj¹ w ¿yciu codziennym. Ci¹gle mo¿na przeczytaæ, ¿e niewidome
kobiety nie maluj¹ siê i ubieraj¹ siê na szaro, a w szafkach musi byæ pusto, bo
inaczej trudno bêdzie odnaleŸæ i rozró¿niæ s³oik d¿emu od musztardy. Pojawi³o
siê jednak wiêcej w¹tków ukazuj¹cych mo¿liwoœci zmian i podejmowane w tym
celu dzia³ania, zarówno ze strony osób z niepe³nosprawnoœci¹ wzrokow¹, jak
i otoczenia. Osoby niewidome opisywane by³y czêœciej jako aktywne i zaintere-
sowane prze³amywaniem barier. Obraz tej grupy osób sta³ siê równie¿ bardziej
realny. Autorzy nie dziwi¹ siê ju¿, ¿e niewidomi potrafi¹ ¿yæ samodzielnie, po-
ruszaæ siê po mieœcie, korzystaæ z rozrywek. I chocia¿ zamkniêcie na chwilê
oczu i spacer po pokoju (jak proponuje jedno z czasopism) nie odda sytuacji
osób niewidomych, to po przeczytaniu cyklu artyku³ów czytelnikowi ³atwiej bê-
dzie prze³amaæ barierê lêku i niepewnoœci w stosunku do napotkanego niewi-
domego.

Wnioski

Ró¿nice miêdzy omawianymi dzia³ami prasy zasadzaj¹ siê w ogólnej filozofii
i nastawieniu dziennikarzy. Prasa kobieca ma wywo³ywaæ okreœlone prze¿ycia,
jest nastawiona na wzbudzanie emocji, co uwidacznia siê w doborze tematów
i w warstwie jêzykowej artyku³ów. Wiêcej jest w nich okreœleñ wartoœciuj¹cych
i podnios³ych zwrotów. Natomiast prasa ogólna ma za cel informowanie czytel-
ników i komentowanie rzeczywistoœci. Dlatego te¿ jêzyk formalny góruje w nim
nad górnolotnym lub potocznym.

Reasumuj¹c, ze wzglêdu na opiniotwórcze znaczenie prasy, wa¿ny jest ka¿dy
artyku³ traktuj¹cy o osobach z dysfunkcj¹ wzroku, gdy¿ zwraca uwagê na ich
obecnoœæ w spo³eczeñstwie. Nie mo¿na jednak zapominaæ, ¿e od liczby artyku-
³ów wa¿niejsza jest ich rzetelnoœæ. I to zarówno w opisie ograniczeñ czy szcze-
gólnych potrzeb wynikaj¹cych z uszkodzenia wzroku, jak i mo¿liwoœci osób
niewidomych i s³abo widz¹cych. Wiele problemów niewidomych wynika z nie-
wiedzy spo³eczeñstwa, a przeciwdzia³aæ temu mo¿na udzielaj¹c konkretnej i fa-
chowej informacji. Trend ten daje siê zauwa¿aæ, porównuj¹c artyku³y ukazuj¹ce
siê w ostatnich dziesiêciu latach w Polsce.

Na zakoñczenie warto przytoczyæ s³owa jednej z bohaterek reporta¿u, Ewy
Eliasz. „Gdy straci³am wzrok, myœla³am, ¿e to ju¿ koniec. Ale jakiœ czas póŸniej
œwiat stan¹³ przede mn¹ otworem. Jako wys³anniczka organizacji humanitar-
nych i ONZ podró¿owa³am po wielu kontynentach. Pomaga³am ludziom
w trudnych sytuacjach. Udowodni³am sobie, ¿e kalectwo nie musi oznaczaæ
przegranego ¿ycia (…). Kiedy by³am jeszcze osob¹ widz¹c¹ uwa¿a³am, ¿e stra-
ciæ wzrok, to gorzej ni¿ umrzeæ. Teraz wiem, ¿e zawsze warto ¿yæ. Niewa¿ne czy
cz³owiek ma dwie rêce, czy nie ma ich w ogóle, czy porusza siê na wózku, czy

PREZENTACJA OSÓB NIEWIDOMYCH W PRASIE



SZKO£A SPECJALNA 4/2006282

o kulach. Wa¿ne, jak wiele chce w ¿yciu osi¹gn¹æ. Ka¿de ¿ycie mo¿e byæ fascy-
nuj¹ce. Wierzê, ¿e moja historia jest na to dowodem“ (Krupa 2002, s. 77).

Prezentacja osób niewidomych w prasie

Postrzeganie osób niepe³nosprawnych wzrokowo zawiera du¿o b³êdów
i przes¹dów. Wynika to g³ównie z braku osobistych doœwiadczeñ w kontaktach
z osobami z dysfunkcj¹ wzroku. Dlatego tak wa¿ne s¹ informacje uzyskane za
pomoc¹ mediów. Bior¹c pod uwagê znaczenie prasy dla kszta³towania obrazu
osób niewidomych w spo³eczeñstwie, przeprowadzono badania diagnostyczne,
maj¹ce na celu okreœlenie, jaki jest ogólny obraz osób niewidomych, prezento-
wany na ³amach gazet i czasopism oraz w jaki sposób opisywane jest ich ¿ycia
osobiste i zawodowe. Jakoœciow¹ analiz¹ zawartoœci dokumentów objêto ok. 170
artyku³ów z prasy ogólnoinformacyjnej i kobiecej, ukazuj¹ce siê od 1 stycznia
1996 roku do 31 grudnia 2000 roku, a wiêc przez okres 5 lat. Badania powtórzo-
no w 2006 roku, poddaj¹c analizie ponad 800 artyku³ów, zamieszczonych
w wiêkszoœci w tych samych tytu³ach od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005 ro-
ku. W artykule zaprezentowano wyniki tych badañ.
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Summary

The usual perception of visually impaired people is frequently prejudiced and
strongly mistaken. The main reason behind it is that the loss of vision is not
a commonplace situation. Hence, not many people realize what it is like to be
blind or what kind of problems blind people have to deal with on a day-to-day
basis. That is why it is essential to raise the awareness of the problem, and the
mass-media prove to be a useful source of information for the public.

Influential as the press is in creating the popular image of the blind, it became
a subject of a diagnostic study to determine what kind of characteristics such pe-
ople were given by both newspapers and magazines. A content analysis of abo-
ut 170 articles from both broadsheet papers and glossy magazines was conduc-
ted, covering the issues from a five-year period between 1st January 1996 and
31st December 2000. In 2006 the study was repeated, including over 800 articles
from the same papers, covering the period from 1st January 2001 to 31st Decem-
ber 2005. The article shows its outcomes.
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EDUKACJA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH.
ROZWA¯ANIA NAD PODSTAW¥ PROGRAMOW¥ 
KSZTA£CENIA OGÓLNEGO 

W edukacji osób niepełnosprawnych zmianom ulegał sposób postrzegania ro-
li, jaką przypisywano programom nauczania. Do końca lat sześćdziesiątych XX
wieku tworzenie programów nauczania uznawano za bezzasadne, z uwagi na
niemożność opracowania dokumentów uwzględniających zróżnicowane predy-
spozycje uczniów oraz wielość czynników kształtujących warunki, w jakich prze-
biega kształcenie. Kolejny etap wiąże się z realizacją kształcenia z uwzględnie-
niem odrębnych, opracowanych z myślą o uczniach niepełnosprawnych, pro-
gramów nauczania (Frydrychowska 1982, s. 86). Obecnie kształcenie uczniów
niepełnosprawnych i ich pełnosprawnych rówieśników jest realizowane przy
uwzględnieniu zróżnicowanych programów nauczania, które jednak tworzone
są w oparciu o wspólną podstawę programową kształcenia ogólnego. 

Podstawa programowa jest aktem prawa oœwiatowego, który zawiera „obo-
wi¹zkowe, na danym etapie kszta³cenia, zestawy celów i treœci nauczania oraz

umiejêtnoœci oraz zadania wychowawcze szko³y, które s¹ uwzglêdniane odpo-
wiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania
oraz umo¿liwiaj¹ ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagañ egzaminacyj-
nych“ (Ujednolicona ustawa o systemie oœwiaty..., 2000). Podstawê zatwierdza, mo-
c¹ rozporz¹dzenia, minister w³aœciwy do spraw oœwiaty i wychowania (tam¿e).

Do zadañ przypisywanych podstawie programowej kszta³cenia ogólnego na-
le¿¹ (Biblioteczka Reformy…, 1999):

wyznaczanie w sposób ogólny „sensów edukacyjnych“ poszczególnych eta-
pów kszta³cenia oraz dziedzin kszta³cenia w postaci przedmiotów, bloków
przedmiotowych lub pewnych zestawów treœci i zadañ (œcie¿ki edukacyjne),
ustalanie dla ka¿dego z okresów nauczania celów edukacji i zadañ szko³y,
okreœlanie kanonu treœci, które musz¹ byæ uwzglêdnione w toku kszta³cenia
i precyzowanie wymaganych osi¹gniêæ uczniów.
Z podstawy programowej mo¿na wnioskowaæ o aktualnie przyjêtej koncepcji

kszta³cenia (tam¿e):
Obowi¹zuj¹ca podstawa programowa kszta³cenia ogólnego wprowadza koncep-
cjê kszta³cenia rozumianego nie jako „realizacja hase³ programowych“, a inte-
gralne powi¹zanie przekazu informacji, rozwijanie umiejêtnoœci oraz pomocy
w odkrywaniu wartoœci, czyli ³¹czne uwzglêdnianie celów poznawczych, kszta³-
c¹cych i wychowawczych. Ukierunkowuje kszta³cenie w stronê wyraŸnego pod-
kreœlenia powi¹zañ miêdzy poszczególnymi dziedzinami wiedzy. 
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Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e zdobyte w trakcie edukacji szkolnej wiadomoœci
i umiejêtnoœci mog¹ okazaæ siê niewystarczaj¹ce do funkcjonowania na miarê
zmieniaj¹cych siê czasów, eksponuje kszta³cenie w kierunku „uczenia siê
uczenia“, percepcji nowych informacji, odnajdywania siê w nowych sytua-
cjach w zmieniaj¹cym siê œwiecie.
Z uwagi na przedstawione za³o¿enia, podstawa programowa kszta³cenia

ogólnego ma istotne znaczenie dla nastêpuj¹cych grup odbiorców (por. tam¿e;
Konarzewski 2004):

rz¹du,
organów prowadz¹cych i nadzoruj¹cych szko³y,
autorów i wydawców programów nauczania, podrêczników szkolnych oraz
materia³ów pomocniczych, 
autorów testów stosowanych w egzaminach zewnêtrznych,
dyrektorów szkó³, rad pedagogicznych i nauczycieli,
szerokich krêgów ludzi oœwiaty (instytucje i osoby bezpoœrednio lub poœre-
dnio w³¹czone w proces kszta³cenia, zainteresowane jego przebiegiem).
Dla rz¹du stanowi jeden z instrumentów pozwalaj¹cych sterowaæ praktyk¹

oœwiatow¹ w zdecentralizowanym systemie oœwiaty. 
Organom prowadz¹cym i nadzoruj¹cym szko³y pozwala normowaæ strukturê

nauczania w szko³ach zdefiniowanych przez ustawê: dzieli nauczanie na etapy,
przedmioty i œcie¿ki edukacyjne. W po³¹czeniu z ramowym planem nauczania
wyznacza minimaln¹ obsadê kadrow¹, a przez to decyduje o wysokoœci bie¿¹cych
kosztów kszta³cenia. Z uwagi na fakt, ¿e podstawa programowa okreœla zadania
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuñcze, jakie powinna spe³niaæ szko³a, jest in-
strukcj¹ zawieraj¹c¹ kryteria diagnozowania pracy szko³y.

Autorom i wydawcom programów nauczania, podrêczników szkolnych oraz
materia³ów pomocniczych zarysowuje treœci nauczania w obrêbie etapów
kszta³cenia, przedmiotów nauczania i œcie¿ek edukacyjnych. Obliguje konstruk-
torów programów nauczania do uwzglêdniania zawartoœci podstawy progra-
mowej kszta³cenia ogólnego. 

W wypadku autorów testów stosowanych w egzaminach zewnêtrznych po-
zwala wyznaczyæ standardy wymagañ egzaminacyjnych, ich zgodnoœæ z pod-
staw¹ programow¹, decyduje o trafnoœci testu.

Przed dyrektorami szkó³ i nauczycielami stawia zadania dydaktyczne, wy-
chowawcze i opiekuñcze. Na dyrektorze i nauczycielach ci¹¿y obowi¹zek za-
pewnienia zgodnoœci nauczania z obowi¹zuj¹c¹ podstaw¹.

Poza wymienionymi grupami, do podmiotów zainteresowanych podstaw¹
programow¹ mo¿na zaliczyæ instytucje i osoby bezpoœrednio lub poœrednio
w³¹czone w proces kszta³cenia, zainteresowane jego przebiegiem. Podstawa
programowa prowadzi do standaryzacji praktyki oœwiatowej w kraju, informu-
je o osi¹gniêciach, jakie powinny byæ udzia³em ka¿dego ucznia na poszczegól-
nych etapach procesu kszta³cenia.

W chwili obecnej, od 1999 r., w kszta³ceniu uczniów pe³nosprawnych oraz ich niepe³-
nosprawnych rówieœników obowi¹zuje wspólna podstawa programowa kszta³cenia
ogólnego. Wyj¹tkiem w tym wzglêdzie s¹ dzieci i m³odzie¿ upoœledzona umys³owo
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w stopniu umiarkowanym, znacznym i g³êbokim. Pojawienie siê wspólnej podstawy
programowej stanowi istotn¹ zmianê w wypadku kszta³cenia uczniów upoœledzonych
umys³owo w stopniu lekkim oraz uczniów nies³ysz¹cych1. Mimo up³ywu czasu wspo-
mniana zmiana nie zyska³a pe³nej akceptacji i budzi kontrowersje (Bartnik i in. 2005a). 

Warto zatem zastanowiæ siê, jakie przes³anki uzasadniaj¹ wprowadzon¹ zmianê
oraz co przemawia na jej niekorzyœæ. Niewiele jest bezpoœrednio formu³owanych ar-
gumentów, które przemawiaj¹ za przyjêciem wspólnej podstawy programowej.
Najczêœciej pojawia siê uzasadnienie zwi¹zane z poszerzeniem oferty edukacyjnej,
z której mog¹ korzystaæ uczniowie niepe³nosprawni (Bogucka 2002; Szulc 2004). Po-
nadto system kszta³cenia staje siê bardziej dro¿ny. Zgodnie z t¹ argumentacj¹ uczeñ
niepe³nosprawny ma mo¿liwoœæ przejœcia z placówki kszta³cenia specjalnego do
placówki ogólnodostêpnej lub integracyjnej. Zasada rekwalifikacji obowi¹zuj¹ca je-
szcze przed wprowadzeniem wspólnej podstawy programowej, nierealizowana
jednak z uwagi na obiektywne trudnoœci (odrêbne plany i programy nauczania) zy-
skuje nowe mo¿liwoœci realizacji. Dro¿noœæ dotyczy równie¿ kontynuowania nauki
przez uczniów niepe³nosprawnych na kolejnym etapie edukacyjnym w dowolnie
wybranym typie placówki. Istnienie wspólnej podstawy programowej wychodzi
zatem naprzeciw tendencjom integracyjnym. Tadeusz Szulc (2004) w liœcie otwar-
tym do prof. W³adys³awa Dykcika zwraca uwagê, ¿e za przyjêciem wspólnej pod-
stawy programowej przemawia fakt, ¿e uczniowie niepe³nosprawni „s¹ i bêd¹
w coraz szerszym zakresie w³¹czani do szkó³ ogólnodostêpnych“. 

Podstawowym argumentem przemawiaj¹cym przeciwko istnieniu wspólnej
podstawy programowej jest sygnalizowana przez pedagogów niemo¿noœæ spro-
stania przez uczniów niepe³nosprawnych wymaganiom zawartym w tym doku-
mencie. Na istnienie tej niemo¿noœci wskazuje równie¿ fakt opracowywania odrêb-
nych, w porównaniu z tymi, które obowi¹zuj¹ uczniów pe³nosprawnych, standar-
dów wymagañ egzaminacyjnych dla uczniów upoœledzonych umys³owo w stop-
niu lekkim i dla uczniów nies³ysz¹cych. Co wiêcej, nale¿y wspomnieæ, ¿e na zbyt
wysoki, nawet dla uczniów pe³nosprawnych intelektualnie, poziom trudnoœci tre-
œci proponowanych przez podstawê programow¹ zwracaj¹ uwagê niektórzy eks-
perci oceniaj¹cy omawiany dokument (Konarzewski 2004). Równie¿ w wypowie-
dziach ekspertów pojawiaj¹ siê postulaty ograniczenia encyklopedycznych wiado-
moœci i uzupe³nienia podstawy o treœci powi¹zane z praktyk¹ (tam¿e).

Realizacja za³o¿eñ podstawy programowej napotka³a na wiele trudnoœci (tam-
¿e). Ponadto, po wyborach w 2001 roku w nowym kierownictwie resortu edu-
kacji narasta³y w¹tpliwoœci, czy podstawa programowa spe³nia za³o¿one funk-
cje. W zwi¹zku z tym minister Edukacji Narodowej i Sportu zleci³ Instytutowi
Spraw Publicznych przeprowadzenie szczegó³owej ekspertyzy na temat „Pod-
stawa programowa kszta³cenia ogólnego: po¿¹dane kierunki zmian“ (Notatka
z konferencji prasowej Instytutu Spraw Publicznych 2006). Pracami zespo³u kie-
rowa³ Krzysztof Konarzewski. Powo³uj¹c siê na opinie ekspertów (9 autorów
programów nauczania i podrêczników szkolnych, 24 pracowników okrêgowych
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komisji egzaminacyjnych, 16 nauczycieli akademickich bêd¹cych ekspertami
oœwiatowymi oraz 2021 nauczycieli z 86 szkó³) postawi³ wobec aktualnie obo-
wi¹zuj¹cej podstawy programowej zarzut, ¿e nie spe³nia pok³adanych oczeki-
wañ (Konarzewski 2004). Jest bowiem Ÿle zaprojektowana, niestarannie wyko-
nana i blokowana przez inne akty prawa oœwiatowego, wymaga jaœniejszego
wytyczenia pól odpowiedzialnoœci, usuniêcia elementów martwych, ujednolice-
nia struktury oraz uproszczenia i uporz¹dkowania jêzyka (Bartnik i in. 2005b).

Zespó³ kierowany przez Konarzewskiego uzna³, ¿e podstawa programowa mo-
¿e spe³niaæ zak³adane funkcje, wówczas gdy bêdzie minimalnym (do zrealizowa-
nia w czasie 3/4 obowi¹zkowych godzin nauczania) ramowym programem
szkolnym. Oznacza to, ¿e realizacja podstawy programowej jest konieczna, ale
niewystarczaj¹ca, dopuszcza ró¿ne uk³ady treœci i ró¿ne metody udostêpniania
ich uczniom. Powinna równie¿ okreœlaæ liczbê godzin nauczania przedmiotów
obowi¹zkowych oraz normowaæ ich cele, treœci i wymagania egzaminacyjne.

Zasygnalizowana krytyka i postulaty kierowane wobec podstawy programo-
wej sta³y siê powodem rozpoczêcia dyskusji nad kszta³tem nowej podstawy
programowej i podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do jej opracowania. Zasadniczym
celem przyœwiecaj¹cym twórcom projektów nowej podstawy programowej
kszta³cenia ogólnego by³a konkretyzacja treœci kszta³cenia i wymagañ egzamina-
cyjnych. Kolejne projekty by³y upowszechniane na stronach internetowych In-
stytutu Spraw Publicznych (www.isp.org.pl/podstawa) i poddane dyskusji.
Ostatni z nich, zawieraj¹cy ostateczn¹ wersjê projektu, zosta³ wydany w 2005 r.
(Bartnik i in. 2005a). Rok szkolny 2005/2006 zosta³ poœwiêcony na spo³eczn¹ de-
batê. O wprowadzeniu projektu w ¿ycie zdecyduje nowy minister edukacji (No-
tatka z konferencji prasowej Instytutu Spraw Publicznych 2006).

Pojawia siê pytanie, czy projekt nowej podstawy programowej kszta³cenia ogólne-
go uwzglêdni mo¿liwoœci kszta³cenia uczniów upoœledzonych umys³owo w stopniu
lekkim oraz uczniów nies³ysz¹cych? Pytanie tego rodzaju pojawi³o siê równie¿ pod-
czas dyskusji, jaka towarzyszy³a pracom nad now¹ podstaw¹. Znamienne jest, ¿e
Krzysztof Konarzewski, który kierowa³ pracami zespo³u realizuj¹cego zadanie po-
wo³anego do opracowania projektu nowej podstawy programowej kszta³cenia ogól-
nego, nie mia³ œwiadomoœci, ¿e podstawa programowa zgodnie z rozporz¹dzeniami
MENiS obowi¹zuje wszystkich uczniów, równie¿ upoœledzonych umys³owo w stop-
niu lekkim (www.isp.org.pl/podstawa/forum/... lipiec 2005).

Jak wynika z przytoczonych informacji oraz rozwa¿añ niezbêdne wydaje siê
przeprowadzenie analizy mo¿liwoœci realizacji podstawy programowej i jej
przydatnoœci w kszta³ceniu osób niepe³nosprawnych.

Zasadniczym jednak wydaje siê ustalenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy nale¿y, neguj¹c w ten sposób przes³anki sugeruj¹ce opracowanie i wdra-

¿anie wspólnej podstawy programowej, opracowaæ odrêbne podstawy pro-
gramowe dla uczniów pe³nosprawnych i niepe³nosprawnych?

2. Czy podstawa programowa powinna byæ wspólna w ca³oœci, przy uwzglê-
dnieniu tych samych celów, zadañ, treœci i osi¹gniêæ, bez wzglêdu na poziom
sprawnoœci uczniów?

3. Czy te¿, bior¹c pod uwagê wspólne i swoiste w³aœciwoœci uczniów, nale¿a³o-
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by uwzglêdniæ jeszcze inne rozwi¹zanie, które doprowadzi do stworzenia do-
kumentów zawieraj¹cych zarówno wspólne czêœci sk³adowe (ogólne cele,
najistotniejsze zadania, podstawowe treœci, niezbêdne osi¹gniêcia), jak
i odrêbne elementy uwzglêdniaj¹ce zró¿nicowane mo¿liwoœci uczniów?2

Dopiero po ustaleniu odpowiedzi na pytania, mo¿liwe stanie siê wyznaczenie
kierunku dalszych, racjonalnych dzia³añ.
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Summary

The perception of the role that was attributed to curricula for disabled people
has been changing. At present, both disabled and nondisabled students are tau-
ght with diversified curricula which, however, are designed pursuant to a com-
mon curricular base of general education. The introduction of the common cur-
ricular base constitutes a significant change in the education of mildly mentally
disabled students and hearing impaired students. Until recently, the two groups
of students have been taught according to separate curricula. The above mentio-
ned change has not been fully accepted and still arouses controversy in spite of
the passage of time. The article briefly outlines the reasons why the change was
introduced and shows the arguments that argue against it.

EDUKACJA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH. ROZWA¯ANIA NAD PODSTAW¥ PROGRAMOW¥...

2 Podobny pomys³, choæ w bardziej ograniczonym zakresie, formu³uje Konarzewski (2004, s. 101) usto-
sunkowuj¹c siê do zarzutu, ¿e podstawa programowa nie uwzglêdnia zró¿nicowanych mo¿liwoœci
uczniów pe³nosprawnych. Proponuje on, by treœci nauczania zosta³y podzielone na warstwy – np. pod-
stawow¹ dla wszystkich i zaawansowan¹ dla wybranych.
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WARSZTAT I UMIEJÊTNOŒCI ZAWODOWE NAUCZYCIELA
W POZAWERBALNYM KOMUNIKOWANIU SIÊ Z OSOBAMI
UPOŒLEDZONYMI UMYS£OWO 

Komunikacja miêdzyludzka jest przedmiotem badañ wielu dyscyplin nauko-
wych. Czêsto jest jednak ograniczana do samej tylko formy jêzykowej. W rze-
czywistoœci komunikacja realizowana za pomoc¹ jêzyków w³aœciwych stanowi
tylko cz¹stkê szerzej rozumianej komunikacji miêdzyludzkiej (Grucza 1974). Po-
twierdzaj¹ to badania O`Connor i Seymur (1998), które dowodz¹, ¿e najbardziej
znacz¹cym elementem komunikacji jest jêzyk cia³a (55%), czyli postawa, gesty,
kontakt wzrokowy, nastêpnie ton g³osu (38%), a treœæ przekazu s³ownego wp³y-
wa na efektywnoœæ komunikacji zaledwie w 7%.

Oznacza to, ¿e komunikacja niewerbalna ma ogromne znaczenie. Synonimicznie
okreœlana jest mianem komunikacji ukrytej, zachowañ symbolicznych, komunikacyj-
nych, jêzyka ruchów cia³a lub komunikacji bezs³ownej, a potocznie definiowana jest ja-
ko porozumiewanie siê bez u¿ycia s³ów (Matusiewicz 1979). Sk³adaj¹ siê na ni¹ sygna-
³y naturalne, dziêki którym mo¿emy okreœliæ emocje lub odczytaæ intencje drugiej oso-
by, a tak¿e stworzony przez cz³owieka, sztuczny system znaków. Jego g³ównym celem
jest umo¿liwienie porozumiewania siê osobom maj¹cym trudnoœci lub niezdolnym do
werbalnego komunikowania siê z otoczeniem i wymagaj¹cym specjalnego systemu
uwzglêdniaj¹cego ich mo¿liwoœci.

J. RzeŸnicka-Krupa (2002) dzieli niewerbalne sposoby komunikowania siê na manu-
alne i graficzne. Do pierwszych zaliczamy naturalne gesty, gesty jêzyka migowego
i gesty systemu Makaton, natomiast wœród znaków graficznych wyró¿niamy: System
Komunikacji Symbolicznej Bliss, piktogramy, symbole obrazowe i Rebus, rysunki,
zdjêcia, kolory oraz naturalne przedmioty.

M. Kwiatkowska (1997) proponuje wyodrêbnienie pozawerbalnego sposobu komu-
nikowania siê, który okreœla mianem kana³ów komunikacyjnych. Nale¿¹ do nich: od-
dech, sygna³y p³yn¹ce z cia³a, wyraz oczu, mimika, uk³ad cia³a – postawa, gestykula-
cja, nieartyku³owane odg³osy oraz mowa.

W. Loebl (1996) s³usznie zauwa¿a, ¿e osoby z zaburzonym systemem komunikacji
w kontaktach miêdzyludzkich pe³ni¹ zazwyczaj rolê s³uchacza, obserwatora, œwiadka
i odbiorcy ró¿norakich informacji, a bez zastosowania specjalnych metod ich komuni-
kowanie siê z otoczeniem jest fikcj¹.

Badania wskazuj¹, ¿e w Polsce jest 45 tys. dzieci w wieku szkolnym, które korzysta-
j¹ z odmiennego sposobu porozumiewania siê, wymagaj¹cego zastosowania odpowie-
dnich form komunikacji niewerbalnej. Problem ten dotyczy w szczególnoœci osób upo-
œledzonych umys³owo. Z obserwacji wynika, ¿e to w³aœnie trudnoœci w komunikowa-



SZKO£A SPECJALNA 4/2006 289

niu siê budz¹, w kontaktach z nimi, najwiêksze obawy. Dlatego ka¿dy nauczyciel pra-
cuj¹cy z osobami upoœledzonymi umys³owo powinien zrozumieæ, ¿e kszta³towanie
umiejêtnoœci porozumiewania siê z otoczeniem jest jednym z najistotniejszych aspek-
tów w procesie ich rehabilitacji. Zgodnie z prawem i zaleceniami MEiN nauczyciel jest
odpowiedzialny za wypracowanie dla swojego niemówi¹cego ucznia jak najlepszego,
dostosowanego do jego mo¿liwoœci i poziomu intelektualnego systemu komunikacji
niewerbalnej.

U¿ytkownicy niewerbalnej komunikacji, w zale¿noœci od nasilenia trudnoœci komu-
nikacyjnych, mog¹ pos³ugiwaæ siê systemami komunikacji alternatywnej lub poszerzo-
nej (wspomagaj¹cej, augmentatywnej). Koniecznoœæ stosowania komunikacji alterna-
tywnej zachodzi wówczas, gdy dana osoba z powodu braku lub ograniczonej zdolno-
œci komunikowania siê za pomoc¹ mowy, porozumiewa siê innymi sposobami, np.
manualnie lub za pomoc¹ znaków graficznych. Komunikacja augmentatywna ozna-
cza natomiast komunikacjê uzupe³niaj¹c¹, której celem jest wspieranie, promowanie
i uzupe³nianie trudnej do zrozumienia mowy (Loebl 1999).

Ca³oœæ oddzia³ywañ jêzykowych z zastosowaniem komunikacji niewerbalnej, zgo-
dnie z podzia³em dokonanym przez S. Tetzchnera i H. Martinsena (Loebl 1999), jest
kierowana do trzech grup u¿ytkowników:
1. Osób z zaburzeniami ekspresji jêzykowej, tzn. tych, które wykazuj¹ dobre ro-

zumienie mowy, lecz nie s¹ zdolne wyra¿aæ siê za pomoc¹ jêzyka, maj¹ ogra-
niczone zdolnoœci ruchowe. Powodem zaburzeñ mowy tych osób jest,
w olbrzymiej wiêkszoœci, uszkodzenie mózgu objawiaj¹ce siê niesprawnoœci¹
motoryczn¹. Celem nauczania jest zapewnienie osobom niepe³nosprawnym
alternatywnych œrodków ekspresji mowy.

2. Osób, które wymagaj¹ wsparcia jêzykowego w zakresie porozumiewania siê. W tym
wypadku nauczanie alternatywnych form komunikowania siê jest krokiem w kie-
runku rozwoju mowy. Komunikacja wspomagaj¹ca nie jest tu rozumiana jako sub-
stytut mowy. Jej celem jest zachêcanie, dodawanie odwagi w rozumieniu i wyra¿a-
niu poprzez mowê. Do tej grupy zaliczamy dzieci z bardzo opóŸnionym rozwojem
jêzyka, z dysfazj¹ rozwojow¹.

3. Osób, które wymagaj¹ stosowania alternatywnego systemu komunikacji przez ca³e
¿ycie. S¹ to osoby z g³êbokimi zaburzeniami rozwoju jêzyka. Ta grupa jest charakte-
rystyczna ze wzglêdu na ograniczone u¿ywanie lub brak mowy jako œrodka w ko-
munikowaniu siê. Nale¿¹ tu osoby z autyzmem, znacznym i g³êbokim upoœledze-
niem umys³owym, a tak¿e agnozj¹ audytywn¹ (g³uchota jêzykowa) i g³uchot¹.
W. Loebl (1999) uznaje, ¿e podstaw¹ do takiego ujêcia specyficznych potrzeb komu-

nikacyjnych jest podzia³ na trzy grupy zaburzeñ w ró¿nych sferach: a) niepe³nospraw-
noœæ ruchowa, b) rozwojowe zaburzenia mowy oraz c) niepe³nosprawnoœæ intelektu-
alna (tak¿e ze sprzê¿eniami) i autyzm. Przy czym nale¿y pamiêtaæ, ¿e osoby upoœle-
dzone umys³owo mog¹ nale¿eæ równie¿ do pierwszej i drugiej grupy u¿ytkowników
niewerbalnej komunikacji.

Wybór sposobu komunikowania siê jest wiêc uzale¿niony od z³o¿onoœci i specyfiki
niepe³nosprawnoœci oraz cech indywidualnych ucznia. Dlatego proponuje siê, aby
przed przyst¹pieniem do konstruowania systemu komunikacji niewerbalnej dokonaæ
wnikliwej oceny ucznia. Podstawowe znaczenie ma zgromadzenie o uczniu jak naj-
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wiêkszej iloœci informacji w zakresie jego potrzeb komunikacyjnych (na podstawie roz-
mowy z nauczycielami, rodzin¹ oraz obserwacji ucznia w ró¿nych sytuacjach spo³ecz-
nych). Ponadto istotna jest ocena jego mo¿liwoœci w zakresie percepcji wzrokowej, s³u-
chowej, motoryki, mowy, rozwoju jêzyka, poziomu intelektualnego i zachowañ spo-
³ecznych (pomocna bêdzie dokumentacja medyczna i opinia psychologiczna). Bardzo
wa¿na jest tak¿e ocena procesów pamiêciowych, w tym pamiêci ruchowej, koordyna-
cji wzrokowo-ruchowej i umiejêtnoœci naœladowczych.

Zebrane o uczniu informacje pozwol¹ na okreœlenie wielkoœci pomocy, ocenê zakre-
su s³yszenia i rozumienia poleceñ s³ownych. Wiedza na temat pamiêci œwie¿ej i jej
trwa³oœci pozwoli zaœ na zaplanowanie odpowiedniej liczby symboli, znaków, i ocenê
orientacyjn¹ czasu ich wprowadzania i utrwalania. Natomiast ocena pamiêci rucho-
wej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i umiejêtnoœci naœladowczych umo¿liwi wyklu-
czenie lub potwierdzenie mo¿liwoœci stosowania okreœlonej formy komunikacji nie-
werbalnej. Pozwoli to równie¿ na znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaki rodzaj ko-
munikacji niewerbalnej zastosowaæ: alternatywn¹ czy augmentatywn¹. Poza tym
mo¿liwe bêdzie poznanie osób, które uczeñ lubi, z którymi siê przyjaŸni oraz upodo-
bania i zainteresowania jakie ma.

Prac¹ nad ustaleniem odpowiedniej formy komunikacji powinien zajmowaæ siê ze-
spó³ ludzi maj¹cych bezpoœredni kontakt z konkretnym uczniem. Dobrze by³oby, aby
w sk³ad zespo³u (teamu) wchodzili zarówno rodzice, jak i specjaliœci, gdy¿ ka¿dy
z nich ma inne wymagania w zakresie porozumiewania siê w ró¿nych sytuacjach, np.
u lekarza, psychologa, fizjoterapeuty, w sklepie, autobusie itp. Do tej grupy ludzi na-
le¿y dokonanie wspólnych ustaleñ w zakresie: zakwalifikowania ucznia do okreœlonej
kategorii u¿ytkowników komunikacji niewerbalnej (z uwzglêdnieniem jednostki cho-
robowej towarzysz¹cej upoœledzeniu umys³owemu), wyboru okreœlonego sposobu ko-
munikowania siê i ustalenia strategii postêpowania oraz zebrania s³ownictwa przydat-
nego uczniowi w codziennych kontaktach z otoczeniem.

Pracê ca³ego zespo³u powinna jednak koordynowaæ jedna osoba – nauczyciel pro-
wadz¹cy. Jego zadaniem jest podsumowanie ustaleñ teamu i opracowanie indywidu-
alnego programu terapii na okreœlony przedzia³ czasowy. Rol¹ nauczyciela prowadz¹-
cego jest równie¿ ustalenie sposobu weryfikacji postêpów ucznia i przedstawienia ich
w czytelnej formie, najlepiej wykresu lub tabeli. Ci¹¿y na nim tak¿e odpowiedzialnoœæ
za wprowadzenie programu i podjêcie decyzji dotycz¹cych obowi¹zków poszczegól-
nych specjalistów i rodziców w zakresie realizowania za³o¿eñ programowych. Ponad-
to wa¿ne jest, aby nauczyciel systematycznie dokonywa³ korekty programu na podsta-
wie nowych informacji, wyników badañ i zaleceñ specjalistów.

Wybór odpowiedniej formy komunikacji niewerbalnej dla ucznia maj¹cego dodat-
kowo zaburzenia ruchowe, np. z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym, uzale¿niony bê-
dzie od stopnia ograniczeñ ruchowych, a tak¿e zaburzeñ praksji, koordynacji ruchów
i towarzysz¹cych ruchom celowym przyruchów. Z w³asnych doœwiadczeñ i obserwa-
cji wnioskujê, ¿e dla osób z du¿ymi przyruchami i znacznymi zaburzeniami koordy-
nacji ruchowej nie powinno siê stosowaæ gestów. Nawet, jeœli uczeñ jest w stanie zapa-
miêtaæ konkretny ruch i pokazaæ go w izolacji na polecenie, to czêsto, na skutek towa-
rzysz¹cych komunikacji emocji, nie jest on czytelny i jednoznaczny. Natomiast dobrym
sposobem na szybkie sygnalizowanie potrzeb, nawet dla osób z du¿ymi zaburzenia-
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mi ruchowymi, jest zapalenie si³¹ uderzenia lampki lub poruszenie czu³ego dzwonecz-
ka. W tej grupie u¿ytkowników niewerbalnej komunikacji w celu przekazania infor-
macji mo¿na stosowaæ schematyczne obrazki, piktogramy lub zdjêcia. Wa¿ne jest, aby
dobraæ wielkoœæ materia³ów graficznych do mo¿liwoœci percepcyjnych ucznia, skata-
logowaæ je wed³ug okreœlonej cechy i przygotowaæ w takiej formie, aby by³y funkcjo-
nalne. Nale¿y te¿ zadbaæ o to, aby cechowa³a je prostota, a ich liczba nie przekracza³a
mo¿liwoœci ucznia. Ich szczególn¹ zalet¹ jest to, ¿e s¹ widziane przez ucznia przez ca-
³y czas trwania przekazu, w przeciwieñstwie do gestu, który wymaga szybkiej identy-
fikacji i zapamiêtania. Dobrym sposobem na to jest umieszczenie na pulpicie (ustawio-
nym zgodnie z k¹tem patrzenia ucznia) kilku kluczowych piktogramów, obrazków,
które bêd¹ pozycjami wyjœciowymi do przekazania konkretnej informacji. Moim zda-
niem powinny to byæ desygnaty czasowników (nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e desygnaty
czasowników s¹ trudne do rozpoznania dla osób g³êbiej upoœledzonych umys³owo).
Po wskazaniu przez ucznia np. desygnatu s³owa „s³uchaæ“, mo¿na za pomoc¹ dodat-
kowych przedstawieñ (desygnatów rzeczowników) okreœliæ, w sposób jasny i zrozu-
mia³y, zg³aszane przez niego potrzeby. Pamiêtajmy jednak o w³aœciwym prezentowa-
niu symboli graficznych. Desygnat czasownika okreœlaj¹cego konkretn¹ czynnoœæ po-
winien stykaæ siê b¹dŸ byæ u³o¿ony na tyle blisko desygnatu rzeczownika, który go
precyzuje, aby w sposób jednoznaczny mo¿na by³o okreœliæ ich wzajemne relacje.

Mo¿na tak¿e przygotowaæ „albumy“ zawieraj¹ce konkretne znaki u³o¿one wed³ug
okreœlonych zasad, np. czêœci mowy: czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki, przy-
s³ówki, zaimki, partyku³y lub konkretnych znaczeñ; np. sytuacje, osoby, czynnoœci,
okreœlenia opisowe, uczucia, przedmioty, pozdrowienia, zdania, uwagi o u¿ytkowni-
ku, pytania. Nagromadzone na tablicy znaki mo¿na dodatkowo zró¿nicowaæ odpo-
wiednim kolorem. Proponujê wprowadzaæ ró¿nice kolorystyczne w zakresie poszcze-
gólnych grup znaków, np. rzeczowniki – zielone, czasowniki – niebieskie itp. Pozwoli
to uczniowi na szybk¹ identyfikacjê wybranego symbolu. Wymaga to jednak od wszy-
stkich osób pracuj¹cych z danym uczniem zachowania konsekwencji w tym zakresie.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ zdjêcia, mog¹ one wnieœæ wiele informacji i s¹ ³atwe
do odczytania. Warto je wykorzystywaæ, gdy¿ przyci¹gaj¹ wzrok (szczególnie te, które
przedstawiaj¹ twarze). Nauczyciel musi jednak zwróciæ uwagê na nagromadzone na
nich szczegó³y, które mog¹ zamazywaæ wyrazistoœæ przekazu.

Dla osób, których poziom intelektualny lub poziom percepcji nie pozwala na rozró¿-
nianie wiêkszej liczby znaków, mo¿emy zastosowaæ np. dwa piktogramy „tak“ i „nie“,
zast¹piæ je kolorami „tak“ – zielony, „nie“ – czerwony lub innym kodem graficznym,
np. „tak“ – ko³o, „nie“ – kreska. Pozwoli nam to uzyskanie od ucznia jasnej odpowie-
dzi na pytanie zamkniête.

Im wiêkszy potencja³ ucznia, tym wiêcej znaków mo¿emy wprowadziæ. W takich sy-
tuacjach mog¹ jednak pojawiæ siê problemy z umieszczeniem na tablicy odpowiedniej
liczby znaków. Mo¿emy wówczas zastosowaæ zapis kodowany, który pozwala na
ukrycie pewnych znaczeñ pod postaci¹ cyfr, ikon symbolicznych. Jeœli poziom intelek-
tualny ucznia pozwala na naukê „pisania“ i czytania mo¿na tak¿e pracowaæ z wyko-
rzystaniem tablic literowych lub komputera i w ten sposób zastêpowaæ s³owo mówio-
ne pisanym. Do rozmów tematycznych mo¿emy stosowaæ tablice zawieraj¹ce znaki
z konkretnego zakresu, np. zajêæ plastycznych, porz¹dków w domu itp.
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Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e oprócz wyszukania odpowiedniego sposobu przekazy-
wania informacji, wa¿ne jest opracowanie skutecznego systemu korzystania z œrod-
ków, które maj¹ temu s³u¿yæ. Niezbêdnymi œrodkami dydaktycznymi umo¿liwiaj¹cy-
mi korzystanie z graficznych sposobów komunikacji niewerbalnej s¹ wszelkiego ro-
dzaju pulpity, tablice magnetyczne czy albumy.

W pracy z osobami z zaburzeniami ekspresji mowy, z jednoczesnym dobrym jej ro-
zumieniem, zadaniem nauczyciela jest okreœlenie sposobu komunikacji audytywnej,
która wspomaga³aby rozwój mowy i jednoczeœnie umo¿liwia³a uczniowi wyra¿anie
potrzeb. 

Najbardziej powszechnym sposobem jest stosowanie naturalnych lub umownych
gestów, np. gestów jêzyka migowego. Jest to o tyle dobry sposób, ¿e ma odzwiercie-
dlenie w naturalnym procesie rozwoju mowy. Jak wiemy, ma³e dziecko czêsto, zanim
jeszcze umie wyraziæ swoje potrzeby werbalnie, pos³uguje siê naturalnymi gestami,
które s¹ wypierane, wraz z wiekiem, przez s³owo.

Mo¿na tak¿e stosowaæ inne formy komunikacji, np. znaki graficzne czy naturalne
przedmioty, które symbolizowa³yby konkretn¹ czynnoœæ. Bezwzglêdnie nale¿y jednak
pamiêtaæ o koniecznoœci jednoczesnego stosowania przekazu werbalnego i niewerbal-
nego. Dziêki temu nazwy przedmiotów s¹ lepiej zapamiêtywane, uczeñ szybciej przy-
swaja zastosowanie konkretnych rzeczy, ³¹czy nastêpuj¹ce po sobie wydarzenia w lo-
giczn¹ ca³oœæ, a pe³nione przez niego role spo³eczne staj¹ siê prostsze i przyjemniejsze.
Wszystko to wp³ywa na komunikacjê z otoczeniem, która daje uczniowi poczucie
sprawstwa i bycia rozumianym, i jednoczeœnie pozwala na pozytywne odczytywanie
spo³ecznych interakcji komunikacyjnych.

Niezbêdnym œrodkiem dydaktycznym w pracy z takim uczniem, w zale¿noœci od
potrzeb, bêdzie zestaw gestów, piktogramów, symboli, obrazków lub zdjêæ, które po-
zwol¹ mu na swobodne pos³ugiwanie siê nimi w ka¿dej sytuacji. Uczeñ mo¿e np. ko-
rzystaæ z piktogramów, o wielkoœci dobranej do jego mo¿liwoœci, zawieszonych przy
pasku lub umieszczonych na fartuszku czy w ksi¹¿eczce komunikacyjnej. 

Bardzo istotn¹ spraw¹ dla obu grup, w wypadku u¿ywania symboli i rysunków,
jest przygotowanie pomocy odpowiadaj¹cych wiekowi ucznia. Jeœli nauczyciel w pra-
cy z m³odzie¿¹ lub osobami doros³ymi bêdzie pos³ugiwa³ siê obrazkami zbyt dziecin-
nymi, nie tylko nie osi¹gnie oczekiwanych rezultatów, ale mo¿e ca³kowicie zniechêciæ
ucznia do tego rodzaju komunikacji. Nale¿y znaleŸæ formê przystêpn¹ i odpowiedni¹
dla wieku i indywidualnych preferencji ucznia.

G³ównym zadaniem nauczyciela porozumiewaj¹cego siê z uczniem za pomoc¹
œrodków pozawerbalnych jest znalezienie dla niego informacji kluczowych, niezbêd-
nych do prawid³owego funkcjonowania. Czêsto dobranie odpowiednich œrodków ko-
munikacji nastrêcza du¿e trudnoœci, gdy¿ nie wiemy, który znak bêdzie najlepszy dla
okreœlenia danego s³owa. W takim wypadku najlepszym rozwi¹zaniem jest oddanie
g³osu w tej sprawie uczniowi, gdy¿ to w³aœnie on bêdzie siê nim pos³ugiwa³. Jeœli na-
uczyciel jest zmuszony do samodzielnego dzia³ania, powinien dokonywaæ analizy po-
mocy dydaktycznych metod¹ prób i b³êdów. 

Materia³y dotycz¹ce komunikacji niewerbalnej wskazuj¹ na koniecznoœæ stosowania
standaryzowanego kodu, jednak w pracy indywidualnej mo¿emy pokusiæ siê o wpro-
wadzenie w³asnego kodu jêzykowego, pod warunkiem, ¿e bêdzie on znany wszystkim,
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którzy komunikuj¹ siê z uczniem. Dodatkowo mo¿emy wyposa¿yæ naszego ucznia
w tzw. paszport, który bêdzie zawiera³ wszystkie informacje dotycz¹ce jego sposobu
komunikowania siê z otoczeniem, na wypadek np. pobytu w szpitalu lub sanatorium.

Znaczna i g³êboka niepe³nosprawnoœæ intelektualna wydaje siê najtrudniejsz¹ do
przebycia barier¹ w znalezieniu dla ucznia odpowiedniej formy komunikowania siê.
Dzieje siê tak miêdzy innymi dlatego, ¿e jest to grupa niejednorodna pod wzglêdem
rozwoju psychofizycznego, mowy i mo¿liwoœci percepcyjnych. Obejmuje osoby o zna-
cz¹cych ró¿nicach w zakresie mo¿liwoœci uczenia siê, trudnoœci w przystosowaniu do
wzorców spo³ecznych. Czêsto w sprzê¿eniu z upoœledzeniem umys³owym wystêpuj¹
zaburzenia ze strony receptorów wzroku, s³uchu, uk³adu nerwowego, kr¹¿enia, ruchu,
co jeszcze bardziej komplikuje mo¿liwoœæ dobrania odpowiedniej formy komunikacji
(Kastory-Bronowska, Szymbarska 1999).

W wypadku pracy z uczniem g³êboko upoœledzonym ze sprzê¿eniami nauczyciel
ma do pokonania nie tylko barierê ruchow¹ czy zaburzenia ekspresji s³ownej, ale tak-
¿e nieprawid³owe funkcjonowanie analizatorów, choroby serca lub epilepsjê, a przede
wszystkim istotne zaburzenia w procesie myœlenia. 

Czêsto musi dotrzeæ do ucznia, który nie potrafi chodziæ ani siedzieæ, ¿yje w œwie-
cie opartym na wra¿eniach z czterech lub zaledwie trzech zmys³ów. W pracy z nim nie
znajd¹ zastosowania manualne czy graficzne sposoby niewerbalnego komunikowania
siê, które wymagaj¹ umiejêtnoœci spostrzegania, identyfikacji, zapamiêtania i przywo-
³ania z pamiêci, a w wypadku znaków manualnych zdolnoœci naœladowania oraz fi-
zycznej mo¿liwoœci wykonania okreœlonego ruchu. Zrozumia³e jest, ¿e osoby g³êboko,
wielorako niepe³nosprawne nigdy w pe³ni nie opanuj¹ tych procesów i czynnoœci.

Niezmiernie wa¿na w pracy z t¹ grup¹ jest umiejêtnoœæ obserwowania ucznia w ró¿-
nych sytuacjach. Musimy odkryæ, co uczeñ lubi, a czego nie, poznaæ miarowoœæ jego
oddechu, sygna³y p³yn¹ce z cia³a, wyraz oczu, mimikê, gestykulacjê, wydawane od-
g³osy, co pozwoli nam na ich ró¿nicowanie i nadawanie im konkretnego znaczenia
w zale¿noœci od kontekstu sytuacyjnego. Ta forma komunikacji nie wymaga zaanga-
¿owania ucznia. Z badañ wynika, ¿e umiejêtnoœæ w³aœciwego odczytywania tych sy-
gna³ów przez opiekunów warunkuje u osoby niepe³nosprawnej poczucie pozytywnej
sprawczoœci w komunikowaniu siê i powoduje wzrost jej motywacji do porozumiewa-
nia siê z otoczeniem. 

Próby wprowadzenia w tej grupie alternatywnych sposobów komunikacji s³u¿¹ do
budowania kana³u komunikacyjnego nauczyciel – uczeñ, bez usystematyzowanej in-
formacji zwrotnej. Uwa¿am, ¿e dobrym sposobem jest wprowadzanie umownych sy-
gna³ów dotykowych, dotykowo-ruchowych, œwietlnych czy te¿ dŸwiêkowych, które
bêd¹ informowa³y ucznia o maj¹cych za chwilê nast¹piæ zdarzeniach. Proponujê np.
zastosowanie ci¹g³ego sygna³u dzwonka do informowania ucznia o wyjœciu z domu,
dotyku ciep³¹, wilgotn¹ szmatk¹ do zakomunikowania o zbli¿aj¹cej siê k¹pieli, a czer-
wonego pulsuj¹cego œwiat³a do przekazania informacji o masa¿u cia³a itp. Niezmien-
ne stosowanie umownych sygna³ów dla konkretnych znaczeñ zwiêkszy poczucie bez-
pieczeñstwa ucznia i pozwoli na wyrobienie nawyku oczekiwania na sygna³y p³yn¹ce
z otoczenia.

W pracy z dzieæmi g³êbiej upoœledzonymi umys³owo najbardziej dostêpnym
i w pe³ni satysfakcjonuj¹cym œrodkiem komunikacji niewerbalnej s¹ naturalne
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gesty. S¹ pomocne nie tylko w rozumieniu nadawanych przez ucznia informa-
cji, u³atwiaj¹ mu tak¿e zrozumienie kierowanego do niego przekazu. Zgodnie ze
wskazówkami E. Minczakiewicz (2000), powinniœmy jednak wzi¹æ pod uwagê
ocenê rozwoju ucznia i stosowaæ j¹ jedynie w pracy z tymi, których wiek rozwo-
jowy przekroczy³ 18. miesi¹c ¿ycia. 

Osoby g³êbiej upoœledzone umys³owo najszybciej przyswajaj¹ te znaki, które odno-
sz¹ siê do pojêæ konkretnych, których formê ³atwo skojarzyæ z treœci¹. Wa¿ny wiêc jest
taki dobór znaków, aby by³y nie tylko ³atwe w u¿yciu, czytelne, a przede wszystkim
u¿yteczne. Pamiêtajmy, ¿e przez uczenie gestów jednoczeœnie uczymy zasad i regu³
dzia³ania ukierunkowanego na osi¹gniêcie konkretnego celu, czyli komunikacji inten-
cjonalnej (RzeŸnicka-Krupa 2002).

Oprócz naturalnych gestów mo¿na tak¿e próbowaæ wprowadzaæ znaki ze s³ownika
Makaton. Wa¿na jest tu intencjonalnoœæ zachowañ, umiejêtnoœæ naœladowania oraz
zdolnoœæ do d³ugotrwa³ego zapamiêtywania i odtwarzania wzorców ruchowych,
a tak¿e umiejêtnoœæ koncentrowania uwagi dowolnej na bodŸcach wzrokowych,
w miarê dobra sprawnoœæ manualna i dostatecznie rozwiniêta koordynacja wzroko-
wo-ruchowa (Dubalska, Smoleñska 1997).

Innym œrodkiem komunikacji niewerbalnej, który moglibyœmy stosowaæ w pracy
z osobami g³êbiej upoœledzonymi umys³owo, s¹ znaki graficzne. Ich dobór jest jednak
trudny i wymaga bardzo dobrej znajomoœci ucznia. Istotna jest ocena jego mo¿liwoœci
w zakresie ró¿nicowania i identyfikowania znaków, rozumienia podobieñstwa znaku
do obiektu, który ten znak reprezentuje. Przy wyborze tej formy komunikacji nale¿y
pamiêtaæ, ¿e osoby upoœledzone umys³owo maj¹ du¿e trudnoœci z rozpoznawaniem
na obrazkach czynnoœci i relacji przestrzennych, a lepiej zapamiêtuj¹ ikony przedsta-
wiaj¹ce przedmioty (RzeŸnicka-Krupa 2002).

W pracy z t¹ grup¹ uczniów powinniœmy przestrzegaæ zasady u¿ywania symboli
graficznych tylko do s³ów kluczy. Niezmiernie wa¿na jest ich prostota, wielkoœæ, kolor,
t³o, rodzaj i gruboœæ linii oraz kszta³t prezentowanego symbolu graficznego. Dobrym
sposobem pozawerbalnego przekazywania informacji s¹ wiêc piktogramy, czyli czar-
no-bia³e symbole. Ich wielkoœæ, zakres znaczeniowy i ewentualne ³¹czenie ich z kon-
kretem zale¿y od mo¿liwoœci ucznia. 

W. Wac³aw (2000) uznaje za konieczne stosowanie w tej grupie œrodków bardzo pro-
stych, niemal dos³ownie odpowiadaj¹cych obiektowi lub sytuacji. Takim œrodkiem mo-
g¹ byæ przedmioty bezpoœrednio zwi¹zane z wykonywan¹ czynnoœci¹. Mo¿emy np.
u¿ywaæ ³y¿ki do nauki komunikowania o g³odzie, a kubka o pragnieniu itp. 

Powinniœmy pamiêtaæ, ¿e wykorzystywanie w pracy z osobami g³êbiej upoœledzo-
nymi umys³owo jakiejkolwiek formy komunikacji pozawerbalnej w czystej formie nie
ma zastosowania. Mo¿na jednak próbowaæ modyfikacji i uproszczeñ, podejmowaæ
próby korzystania z dostêpnych metod indywidualnie, w zale¿noœci od stopnia spraw-
noœci w jej opanowaniu (Suchon 1999).

Zgodnie z podzia³em Tetzchnera i Martinsena, osoby z autyzmem nale¿a³oby uj¹æ
w trzeciej kategorii u¿ytkowników, jednak specyfika problemu sugeruje wyodrêbnie-
nie ich jako kolejnej, czwartej grupy. 

W zakresie autyzmu nauka wci¹¿ ma wiêcej znaków zapytania ni¿ odpowiedzi i nie
pozwala na wskazanie jednego czynnika lub jednolitej grupy czynników wywo³uj¹-
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cych to zaburzenie. Obecny stan wiedzy wskazuje, ¿e niezale¿nie od wielotorowej ge-
nezy autyzmu jest to zaburzenie neurofizjologiczne, przebiegaj¹ce w obrêbie procesów
biochemicznych na poziomie neurotransmiterów, czyli dotycz¹ce przekazywania in-
formacji miêdzy neuronami za pomoc¹ synaps.

Wiêkszoœæ przypadków autyzmu pojawia siê przed drugim rokiem ¿ycia dziecka,
wiêc jeszcze przed pe³nym ukszta³towaniem siê mowy. Dlatego te¿ nasilone jêzykowe
i komunikacyjne zaburzenia, obok trudnoœci w relacjach spo³ecznych, specyficznej for-
mie zabawy, nieumiejêtnoœci odczytywania intencji innych osób i niechêci do zmian,
s¹ jedn¹ z cech charakterystycznych dla autyzmu (Dykcik 1994).

Zgodnie z danymi przedstawianymi przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu (Od-
dzia³ w Krakowie), oko³o 50% dzieci autystycznych nigdy nie nauczy siê aktywnie
u¿ywaæ jêzyka. W pracy z dzieckiem autystycznym, w zale¿noœci od jego indywidu-
alnych zdolnoœci i mo¿liwoœci, mo¿na stosowaæ proste znaki, np. gesty, piktogramy
lub inne graficzne systemy, jak pismo, fotografie lub obrazki. W wypadku stosowania
znaków graficznych, nale¿y jednak przestrzegaæ zasady jednoczesnego stosowania
symbolu i podpisu, w celu szybszego interpretowania treœci. 

Z literatury wynika, ¿e gesty naturalne, gesty Makaton czy te¿ wybrane gesty jêzy-
ka migowego maj¹ w tej grupie najpowszechniejsze zastosowanie. Badania wskazuj¹,
¿e prawie wszystkie niemówi¹ce osoby autystyczne s¹ w stanie nauczyæ siê kilku ge-
stów. Nawet najmniej sprawne osoby s¹ zdolne przyswoiæ sobie od 5 do 10 znaków
w okresie dwuletniego nauczania. Jednak oczekiwanie nauczyciela na spontaniczne
u¿ywanie poznanych gestów mo¿e trwaæ nawet kilka lat (Loebl 1996).

Warto pamiêtaæ, ¿e naturalne gesty mo¿emy podzieliæ na cztery rodzaje, s¹ to: em-
blematy – uznawane za równowa¿niki s³ów, ilustratory – obrazuj¹ce wypowiedŸ
s³own¹, regulatory – towarzysz¹ce powitaniom, podziêkowaniom, ruchy w toku,
których nastêpuje zmiana ról: mówi¹cego i s³uchaj¹cego, oraz adaptatory, których za-
daniem jest przystosowanie siê ucznia do jakiejœ sytuacji, np. opanowania emocji (Mar-
kiewicz 2004).

Dokonuj¹c oceny umiejêtnoœci komunikacyjnych osób z autyzmem, które wypowia-
daj¹ siê pe³nymi zdaniami, mo¿emy stwierdziæ, ¿e cechami charakterystycznymi dla
ich wypowiedzi s¹: echolalia, traktowanie wyrazów i powiedzeñ dos³ownie, brak
zdolnoœci pos³ugiwania siê jêzykiem jako œrodkiem komunikacji, zaburzenia intonacji,
a tak¿e zaburzenia funkcji symbolicznej jêzyka. Dlatego te¿ w pracy z t¹ grup¹ powin-
niœmy zastosowaæ komunikacjê augmentatywn¹. Pozwoli ona uczniowi na wyra¿enie
potrzeb poprzez po³¹czenie mowy i formy niewerbalnej. Bez œrodków komunikacji
wspomagaj¹cej mowa osób autystycznych jest bez³adna i nie ma odniesienia do zaist-
nia³ej sytuacji, co dodatkowo utrudnia im odnalezienie siê w skomplikowanej struktu-
rze jêzyka (Wac³aw 2000).

Œrodki komunikacji niewerbalnej stosujemy w tym wypadku w celu uporz¹d-
kowania wypowiedzi, nadania sensu dzia³aniu i zachowania jego w³aœciwej ko-
lejnoœci. Mog¹ temu s³u¿yæ tablice zawieraj¹ce zdjêcia lub piktogramy przedsta-
wiaj¹ce przedmioty charakterystyczne dla danego pomieszczenia (np. ³azienka
– chronologicznie u³o¿one piktogramy przedstawiaj¹ce przedmioty odnosz¹ce
siê do czynnoœci, które nale¿y wykonaæ w czasie toalety po posi³ku), ksi¹¿eczki
lub albumy komunikacyjne.
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Powinniœmy tak¿e zwróciæ uwagê na umiejêtnoœci odbierania informacji. Oso-
by autystyczne czêsto koncentruj¹c siê na szczegó³ach nap³ywaj¹cych do nich
informacji nie potrafi¹ uchwyciæ jej globalnego sensu (Markiewicz 2004). Dlate-
go tak wa¿ne jest, aby nauczyciel w rozmowie z uczniem wspomaga³ siê komu-
nikatem symbolicznym. 

Niezmiernie wa¿ne jest tak¿e komentowanie przez nauczyciela wszystkich wykony-
wanych z uczniem czynnoœci. Moim zdaniem, ze wzglêdu na brak umiejêtnoœci wy-
powiadania siê uczniów autystycznych w pierwszej osobie liczby pojedynczej, nauczy-
ciel powinien stosowaæ tê w³aœnie formu³ê. Z moich doœwiadczeñ wynika, ¿e przyno-
si to pozytywny skutek. Mowa ucznia staje siê ³atwiejsza w odbiorze i nie nosi zna-
miennych cech sztucznoœci. 

Podsumowanie 

Ca³oœæ dzia³añ nauczyciela zwi¹zanych z pozawerbalnym komunikowaniem siê
z uczniem niepe³nosprawnym intelektualnie wi¹¿e siê z dobr¹ organizacj¹ i plano-
waniem zajêæ, a tak¿e dobrze przemyœlanym przekazem. 
Podstaw¹ pracy z uczniem jest poznanie jego osobowoœci, zainteresowañ, a tak¿e je-
go jednostki chorobowej i zwi¹zanych z ni¹ ograniczeñ na podstawie obserwacji i ba-
dania dokumentacji.
Nauczyciel powinien rozwijaæ w sobie te cechy, które pozwol¹ mu na skuteczne
dzia³anie, czyli dok³adnoœæ, systematycznoœæ i wytrwa³oœæ.
Niezbêdne jest konsekwentne u¿ywanie tego samego znaku, sygna³u lub symbolu
dla okreœlania konkretnego s³owa, a tak¿e przestrzeganie poprawnoœci i starannoœci
prezentowania gestów, co z kolei wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ ci¹g³ego doskonalenia
swojej koordynacji wzrokowo – ruchowej i pamiêci ruchowej. 
Istotn¹ cech¹ jest umiejêtnoœæ przyznania siê do b³êdu i poszukiwania nowych roz-
wi¹zañ, a tak¿e obiektywna ocena przydatnoœci i funkcjonalnoœci stosowanych po-
mocy dydaktycznych, i przyjmowania krytycznych uwag od innych specjalistów
pracuj¹cych z uczniem.
Nauczyciel stosuj¹cy w pracy z uczniem komunikacjê augmentatywn¹ jest zobowi¹-
zany do przestrzegania zasady jednoczesnego stosowania s³owa mówionego i œrod-
ka komunikacji niewerbalnej. 
Konieczna jest umiejêtnoœæ przekazywania informacji w jak najbardziej przystêpnej
formie, poprzez stosowanie s³ów kluczy, z pominiêciem zwrotów trudnych i abstrak-
cyjnych. 
Wa¿ne jest stosowanie siê do zasady stopniowania trudnoœci, dostrzegania postêpów
w pracy ucznia i nabudowywania nowych umiejêtnoœci na ju¿ opanowanych oraz
obiektywne ocenianie progresu umiejêtnoœci ucznia.
Niezbêdna jest tak¿e umiejêtnoœæ wspó³dzia³ania ze œrodowiskiem rodzinnym ucz-
nia.
Wszystkie wymienione przes³anki nie bêd¹ przynosi³y oczekiwanych rezultatów, je-

œli nie zastosujemy siê do najwa¿niejszej zasady, w myœl której uczeñ powinien mieæ
szansê zastosowania nabytych umiejêtnoœci porozumiewania siê w uk³adzie horyzon-
talnym (w kontakcie z innym uczniem). 
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ANNA OLAS

ARTETERAPIA INSPIRACJ¥ DLA PEDAGOGIKI 

Sztuka nie jest bynajmniej tym, co s¹dzi prostak - rodza-
jem natchnienia, które nie wiadomo sk¹d siê bierze i rz¹-
dzone przypadkowoœci¹ pokazuje jedynie zewnêtrzn¹, ma-
lownicz¹ stronê zjawisk. To m¹droœæ uskrzydlona geniu-
szem, ale id¹ca konieczn¹, determinowan¹ przez najwy¿sze
prawa, drog¹ rozwoju.

Eugene Delacroix1 

W dzisiejszym œwiecie obserwujemy ci¹g³y stres, zabieganie ludzi za tym, co
materialne. Coraz mniej z nas znajduje czas na chwilê relaksu. Mniej obcujemy
z kultur¹ wy¿sz¹ czy przyrod¹. Zapominamy o naszych prawdziwych potrze-
bach duchowych. Coraz czêœciej powiêkszamy to, co posiadamy – maj¹tek, dro-
gie przedmioty, ale pomniejszamy nasze wartoœci. ¯yjemy w czasach piêknych
i wielkich domów, ale gros z tych domów jest rozbitych i nieszczêœliwych. Uda³o
nam siê zdobyæ kosmos i odkrywamy nowe galaktyki, ale trudno nam dotrzeæ do
naszego w³asnego wnêtrza i odkryæ prawdê o nas samych, poznaæ sens istnienia
ludzkiego. Rozwój nauki i techniki poszerza nasz¹ wiedzê. Có¿ jednak z tego sko-
ro mniej rozumiemy siebie nawzajem. Mówimy du¿o, kochamy coraz mniej, nie-
nawidzimy zbyt czêsto. Medycyna nie mo¿e poradziæ sobie z wieloma choroba-
mi, pomimo wiêkszej liczby lekarstw – mamy mniej zdrowia. Obecny œwiat jest
pe³en absurdów, ale tak naprawdê to sami jesteœmy kowalami takiego losu. Ci¹-
g³y poœpiech za dobrami materialnymi przys³ania nam piêkno œwiata, nie dostrze-
gamy sztuki, przyrody, a przecie¿ bez nich nasze ¿ycie jest puste i ja³owe.

W tym miejscu warto zwróciæ uwagê na potrzebê szerzenia kultury wy¿szej.
Dynamiczny rozwój mass mediów, hipermarketów decyduje o charakterze kul-
tury popularnej. M³odzi ludzie korzystaj¹ z Internetu, komputer staje siê dla
nich nieod³¹cznym narzêdziem s³u¿¹cym do wykonywania przeró¿nych za-
dañ. Nie mam nic przeciwko takiemu rozwojowi techniki i upraszczaniu wie-
lu czynnoœci. Uwa¿am jednak, ¿e nale¿y w tym wszystkim znaleŸæ jakiœ umiar.
Zdecydowanie nie podoba mi siê postawa m³odzie¿y, która czêsto zamiast te-
atru, ksi¹¿ki, spotkañ z ludŸmi wybiera gry komputerowe, telewizjê, ograni-
czaj¹c tym samym swój œwiat. Wp³ywa to tak¿e na zubo¿enie wyobraŸni, zdol-
noœci twórczych, a tak¿e umiejêtnoœci spo³ecznych. W tym wypadku idealnym
rozwi¹zaniem, z którego zreszt¹ czerpie swe inspiracje pedagogika – jest arte-
terapia. Mass media maj¹ tu szansê na sw¹ rehabilitacjê. Mog¹ one przyczyniæ
siê do upowszechniania kultury, zaspokajania i kreowania potrzeb, zaintereso-
wañ i upodobañ. Czêsto wp³ywaj¹ na ludzkie postawy i stymuluj¹ ich posta-
wy twórcze.

1 http://www.mysli.pl.
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W 2003 r. powsta³ program edukacyjno-terapeutyczny „SPOTKANIA Z WY-
OBRAZNI¥“. Jego twórcami s¹: Ewa Arkuszewska – pedagog, Beata D¹bek –
pedagog, Mariola Kanas – psycholog oraz Katarzyna Leœniewska – pedagog
specjalny. Uczestniczy³y one w Spotkaniu Twórców i Teoretyków Sztuki w Ka-
towicach. Tam pad³a wa¿na wed³ug mnie i bardzo interesuj¹ca wypowiedŸ: „¿y-
cie nak³ada na nas zadania nierozwi¹zalne, dlatego te¿ potrzebne s¹ œrodki
uœmierzaj¹ce, konstrukcje pomocnicze, zaspokojenia zastêpcze. Jednym z nich
jest sztuka, która zastêpuje rzeczywistoœæ iluzj¹. Byæ mo¿e, ¿e cz³owiek ³aknie
aktów bezinteresownych i za taki akt uwa¿a m.in. tworzenie lub obcowanie
z tworami wyobraŸni, które nie daj¹c namacalnych korzyœci, dope³niaj¹ cz³owie-
ka duchowo. A mo¿e g³ód sztuki bierze siê st¹d, ¿e sztuka zezwala cz³owieko-
wi na moment nieodpowiedzialnoœci, kaprys, chwilowe wyzwolenie siê od te-
go, co konieczne. Sztuka zdolna jest stwarzaæ poczucie wolnoœci wewnêtrznej na
u¿ytek w³asny“ (Kozio³)2.

Cz³owiek na ka¿dym kroku zmaga siê z trudnoœciami, napotyka na ró¿ne
przeszkody i od wczesnego dzieciñstwa uczy siê je rozwi¹zywaæ. Nie wszystkie
metody s¹ jednak skuteczne. Obcowanie ze sztuk¹ – wszelkiego rodzaju – z mu-
zyk¹, malarstwem, teatrem, tañcem – pomaga zapomnieæ choæ na chwilê o pro-
blemach, a czêsto dostarcza nowych pomys³ów i rozwi¹zañ bardziej przemyœla-
nych i twórczych, pomocnych w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych.

Termin „arteterapia“ pierwszy raz pojawi³ siê w latach czterdziestych XX w.
w literaturze anglojêzycznej. Zaproponowa³ go Hill w 1939 r. W polskim pi-
œmiennictwie pojêcie to pocz¹tkowo okreœlane by³o jako: „kulturoterapia“", „ar-
terapia“, „terapia rysunkiem“ itd. Pojêcie „arteterapia“ pochodzi od s³ów: ars –
sztuka i therapeuien – leczenie. Arteterapia to wykorzystanie twórczoœci w celach
leczniczych. Ka¿dy bez wzglêdu na wiek, p³eæ, aktualne samopoczucie i œwiato-
pogl¹d mo¿e korzystaæ z jej dobrodziejstw. Poprzez œwiadome dzia³ania arty-
styczne – sztuka pozwala na rozwi¹zanie wielu problemów.

Sztuka jest odbiciem ludzkich marzeñ, idea³ów, wartoœci i d¹¿eñ. W niej ujaw-
niaj¹ siê nasze uczucia i emocje pozytywne i negatywne. Mo¿na przypisaæ jej
funkcjê katharsis. Podczas arteterapii uzewnêtrzniaj¹ siê nasze emocje, pragnie-
nia, myœli. U¿ywana jest zatem w celach diagnostycznych. W czasie zajêæ mo¿-
liwa staje siê zmiana sposobu odbioru otaczaj¹cej rzeczywistoœci. Pomaga to
w dystansowaniu siê do w³asnych, niekiedy trudnych prze¿yæ, uczuæ i doœwiad-
czeñ. Odgrywa istotn¹ rolê wobec np. dzieci z rodzin, gdzie nie dopuszcza siê
do ujawniania uczuæ, gdzie s¹ one t³umione. Arteterapia wp³ywa na kszta³towa-
nie i rozwijanie inteligencji emocjonalnej. Wzmacnia przekonanie, ¿e mo¿na bez
poczucia winy i lêku przed kar¹ przyznaæ siê do prze¿ywania buntu, cierpienia
i wielu innych negatywnych emocji.

Sztuka pomaga kszta³towaæ osobowoœæ dziecka. Stwarza mo¿liwoœæ ujawnie-
nia st³umionych uczuæ, jak równie¿ przejmuje nad nimi kontrolê i uwalnia od
napiêæ. Ma wp³yw na samoocenê i poczucie w³asnej wartoœci.

Arteterapia przybiera wiele ró¿nych form, w zale¿noœci od swego dzia³ania.

ARTETERAPIA INSPIRACJ¥ DLA PEDAGOGIKI

2 http://republika.pl/biblioteka_piotrkow/warsztat/2004/3/040307.htm.-ISSN 1732-7008.
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Terapia za pomoc¹ sztuk plastycznych. Wykorzystuje siê tutaj techniki plastycz-
ne: rysunek, malarstwo, rzeŸbê, grafikê, collage. W diagnozie wa¿ne jest nie tylko
samo stworzone dzie³o, ale sposób jego wykonania i wybrana technika. Malowanie
farbami lub delikatne u¿ycie o³ówka pozwala na okreœlenie emocji prze¿ywanych
przez pacjenta, jak i jego samooceny. Stopniowo pozwala na coraz pe³niejsze wyra-
¿anie siebie. Ciekawe techniki to równie¿ tkactwo, ceramika i tworzenie w ró¿nego
typu materiale, np. w masie solnej, gipsie, plastelinie, wodzie i piasku. Wymienio-
ne techniki zalicza siê do technik ekspresyjnych, projekcyjnych i konstrukcyjnych. 

Dla mnie najbardziej wartoœciowe pod wzglêdem terapeutycznym s¹: malo-
wanie dziesiêcioma palcami i tworzenie w glinie.

Malowanie dziesiêcioma palcami – to metoda wprowadzona w celu pobudze-
nia samorzutnej aktywnoœci u dzieci upoœledzonych umys³owo i z mózgowym
pora¿eniem. Wykorzystuje siê j¹ najczêœciej u osób, którym trudnoœæ sprawia
utrzymanie pêdzla w rêce. Gdy dziecko nie natrafia na trudnoœci techniczne, mo-
¿e swobodnie skoncentrowaæ siê na wykonywanej pracy. Metoda ta wyzwala po-
zytywne postawy spo³eczne w grupie. S³u¿y te¿ relaksacji i wyzwoleniu twórczej
ekspresji. W tej technice mo¿na wykorzystaæ farby, pastê do zêbów, masy solne. 

Osobiœcie podziwiam niepe³nosprawnych twórców maluj¹cych pêdzlem trzy-
manym w ustach lub w d³oni. Widaæ w nich determinacjê i wolê walki. Prze-
zwyciê¿aj¹ oni wszelkie trudnoœci techniczne, by robiæ to, co naprawdê lubi¹.

Technika ceramiczna jest doskona³a zarówno dla osób upoœledzonych, jak
i chorych psychicznie, nie kontroluj¹cych emocji agresywnych. Glinê mo¿na
modelowaæ w dowolny sposób, a ka¿dy drobny ruch, wgniecenie powoduje
zmianê kszta³tu, dlatego u osób g³êboko upoœledzonych wyzwala samorzutn¹
aktywnoœæ twórcz¹. Praca w pracowni ceramicznej dzia³a uspokajaj¹co na sy-
stem nerwowy, uœmierza stany lêkowe, depresjê, pomaga w nawi¹zaniu kontak-
tu z otoczeniem. Mo¿na tu wyraziæ uczucia w sposób niewerbalny, poprawiæ
stan psychiczny i fizyczny (manualny). Nie wolno zapomnieæ, oczywiœcie,
o kszta³towaniu poczucia piêkna i wra¿liwoœci.

Plastykoterapia daje mo¿liwoœæ swobody twórczej, dostarcza przestrzeni. Jest
idealn¹ metod¹ dla ludzi skrytych, nieœmia³ych i wycofuj¹cych siê z kontaktów
spo³ecznych. Poprzez analizê rysunku dziecka, bardzo du¿o mo¿emy siê o nim
dowiedzieæ. Technika ta nie krêpuje dziecka i nie obarcza trudnymi odpowie-
dziami na skomplikowane pytania. Nie mo¿na przecie¿ wprost pytaæ dziecka
o ciê¿kie dla niego sytuacje, maj¹ce miejsce np. w domu rodzinnym.

Choreoterapia – to terapia tañcem, ruchem. Pozwala na wyra¿enie doœwiad-
czeñ emocjonalnych zwi¹zanych z kontaktem cielesnym i dotykowym. Jest tech-
nik¹ szczególnie pomocn¹ przy rozwi¹zywaniu problemów pochodz¹cych z okre-
su wczesnego dzieciñstwa, kiedy do komunikowania siê u¿ywane jest nasze w³a-
sne cia³o. Mo¿na wykorzystywaæ tutaj rekwizyty, pomoce z sali gimnastycznej.

Muzykoterapia wykorzystuje w procesie terapeutycznym mo¿liwoœci ludz-
kiego g³osu, jak równie¿ instrumenty muzyczne, p³yty i kasety z nagraniami.
„Musica animae levamen“3 (Jeannette Vos ) – muzyka jest lekarstwem dla duszy. 

3 http://www.thelearningweb.net/biojeannette.html.



SZKO£A SPECJALNA 4/2006 301

ARTETERAPIA INSPIRACJ¥ DLA PEDAGOGIKI

Dla mnie osobiœcie muzyka znaczy wiele. Ukoñczy³am szko³ê muzyczn¹
w klasie skrzypiec i fortepianu. Gdy by³am ma³a i dzieci bawi³y siê na podwór-
ku – ja musia³am æwiczyæ gamy i wprawki. Nierzadko wola³am bawiæ siê
z rówieœnikami. Jednak z czasem, gdy utwory grane przeze mnie by³y coraz tru-
dniejsze i ³adniejsze – pokocha³am to zajêcie. W ka¿dej chwili, niezale¿nie od na-
stroju i samopoczucia, mogê zasi¹œæ przy uwielbianych przeze mnie instrumen-
tach i zrelaksowaæ siê. Muzyka przynosi ukojenie w ciê¿kich chwilach. Czêsto
udaje mi siê wykorzystaæ elementy muzyki w pracy z dzieæmi i wiem, ¿e przy-
nosi im to radoœæ. Mnie osobiœcie muzyka bardzo pomog³a po œmierci mojej ma-
my. Da³a mi chwile wzruszeñ, wspomnieñ, uspokoi³a i wype³ni³a pustkê w ser-
cu i têsknotê za mam¹.

Lecznicze w³aœciwoœci muzyki znane s¹ ju¿ od dawna. Najstarszy zapis o jej
pozytywnym wp³ywie pochodzi sprzed trzech tysiêcy lat. To w³aœnie w Starym
Testamencie czytamy, ¿e królowi Saulowi, który popad³ w ciê¿k¹ depresjê, uko-
jenie przynios³a gra Dawida i jego œpiew przy akompaniamencie cytry. A. Scho-
penhauer powiedzia³: „Muzyka jest kapel¹ duszy zmywaj¹c¹ z niej wszelk¹ nie-
czystoœæ“4. W XX wieku stwierdzono, ¿e muzyka oddzia³uje g³ównie na sferê
osobowoœci cz³owieka oraz ¿e mo¿e zmieniaæ stan aktywnoœci systemu nerwo-
wego i wywo³aæ okreœlone zmiany w czynnoœciach ca³ego organizmu. Muzyko-
terapiê wykorzystuje siê w celu:

ujawnienia i roz³adowania zablokowanych emocji i napiêæ,
osi¹gniêcia integracji w grupie, poprawie komunikacji,
nauki odpoczynku i relaksacji,
usprawnienia funkcji percepcyjno-motorycznych,
uwra¿liwienia na muzykê i przyrodê,
wzmocnienia i u³atwienia rehabilitacji, procesu leczenia,
poprawienia kondycji psychofizycznej, wzrostu pozytywnego nastawienia do
¿ycia i si³ witalnych.
Trudno w to uwierzyæ, ale dŸwiêk dociera ju¿ do p³odu i do cz³owieka

w œpi¹czce. Muzyka pozwala na uwolnienie od stresu zwi¹zanego z chorob¹,
mo¿e redukowaæ ból. Muzyka i rytmiczne dŸwiêki s¹ u¿ywane przed i po ope-
racjach chirurgicznych. Bogactwo form oddzia³ywañ muzyki na organizm cz³o-
wieka stwarza szerokie mo¿liwoœci stosowania jej w praktyce pedagogicznej
i resocjalizacji. M³odzie¿ niedostosowana spo³ecznie przejawia ró¿nego rodzaju
zaburzenia emocjonalne, które s¹ przyczynami nieskutecznego radzenia sobie
z problemami ¿yciowymi. Nadmiar gniewu, agresji m³odzi ludzie wy³adowuj¹
w sposób czêsto zagra¿aj¹cy spo³eczeñstwu. Na modyfikacjê postaw nieletnich
wiêkszy wp³yw maj¹ czynniki dzia³aj¹ce na ich sferê emocjonaln¹ ani¿eli na in-
telektualn¹ sferê osobowoœci. Muzyka, w czasie jej odbioru, redukuje udzia³
czynnika racjonalnego, koncentruj¹c swe dzia³anie na sferze emocjonalnej.
Wp³ywaj¹c na emocje, kszta³tuje tym samym psychikê i wzbogaca ¿ycie wewnê-
trzne. Równie¿ czynne uczestnictwo w tworzeniu muzyki mo¿e przynieœæ wie-
le satysfakcji. Podczas wspólnych zajêæ formu³uj¹ siê cechy osobowoœci, takie

4 http://www.mysli.pl.
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jak: zdolnoœci twórcze, wra¿liwoœæ, zdyscyplinowanie, systematycznoœæ, kultu-
ra wspó³¿ycia z grup¹, uspo³ecznienie, moralnoœæ. S¹ to cechy, których m³odzie-
¿y niedostosowanej spo³ecznie najczêœciej brakuje. Muzyka mo¿e byæ pomocna
nieletnim w zaspokojeniu ich podstawowych potrzeb:

wolnoœci – muzyka rozbudza wyobraŸniê, a to pozwala oderwaæ siê od miej-
sca, w którym siê przebywa,
uznania – muzyka daje mo¿liwoœci pokazania siê, zab³yœniêcia,
seksualnej – taniec mo¿e byæ interesuj¹c¹ form¹ ekspresji,
przynale¿noœci – np. gra w zespole muzycznym, bycie cz³onkiem zespo³u ta-
necznego.
Muzyka wykorzystywana jest tak¿e w pracy z dzieæmi nies³ysz¹cymi. Muzy-

ka bowiem to nie tylko dŸwiêk, ale i rytm oraz wibracje. Musica medica – to me-
toda opracowana przez prof. Andrzeja Stadnickiego i prof. Yaira Schiftana. Wy-
korzystuj¹ oni w terapii przede wszystkim fizyczne w³aœciwoœci muzyki.

Muzykoterapia jest wiêc jedn¹ z najdoskonalszych metod, gdy¿ leczy nie tyl-
ko cia³o, ale przede wszystkim duszê i ludzkie namiêtnoœci. Przynosi ulgê, uko-
jenie, pomaga wróciæ do wewnêtrznej harmonii i uwra¿liwia cz³owieka na ota-
czaj¹cy œwiat.

Dramatoterapia polega na wykorzystaniu ró¿nych form dramatu. Poprzez
odgrywanie ról osoby uczestnicz¹ce w zajêciach zdobywaj¹ samowiedzê, rozwi-
jaj¹ wyobraŸniê i poczucie sprawstwa. Odgrywanie ról pomaga w uœwiadomie-
niu sobie w³asnych przekonañ i uczuæ. Pozwala wypróbowaæ nowe sposoby za-
chowania. Pozwala pos³ugiwaæ siê mitem lub metafor¹, co pomaga uwolniæ siê
od wspomnieñ i niepokojów oraz lepiej zrozumieæ siebie.

Biblioterapia, czyli terapia z wykorzystaniem literatury – ksi¹¿ek, publikacji
literackich, albumów. Taka terapia pobudza wyobraŸniê, pozwala uto¿samiæ siê
z bohaterami literackimi i na tej bazie przemyœleæ w³asne problemy. Niezwykle
istotne znaczenie dla dziecka ma terapia przez baœñ. Dziecko samo musi rozwi¹-
zaæ swój problem, a literatura daje mu wsparcie w tym zmaganiu. Wzbogaca je-
go doœwiadczenia, ukazuje inne wzorce myœlenia, dostarcza wzorów osobo-
wych. W ka¿dej baœni eksponuje siê wartoœci moralne poprzez pokazanie, kogo
i za co spotyka nagroda lub kara. WyraŸny podzia³ na dobro i z³o uczy dziecko
zdobywaæ cenn¹ wiedzê na temat systemu wartoœci i w³aœciwych wzorców po-
stêpowania. Baœnie maj¹ zawsze szczêœliwe zakoñczenie i dziêki temu daj¹
dziecku nadziejê optymizm, przynosz¹ radoœæ i szczêœcie. Z tego te¿ wzglêdu
baœnie nazwano „literatur¹ pocieszenia“. Baœñ rozwija wyobraŸniê i fantazjê.
Uczy wspó³czucia i kszta³tuje wra¿liwoœæ na krzywdê drugiego cz³owieka. Po-
zwala te¿ na wyra¿enie uczuæ i emocji, rozszerza zasoby jêzyka.

Zajêcia terapeutyczne zawsze poprzedza diagnoza, w której mieœci siê zarów-
no rozpoznanie problemów, jak i przewidywanie skutków planowanego dzia³a-
nia biblioterapeutycznego. Wa¿ny jest odpowiedni dobór literatury, który œciœle
wi¹¿e siê z dan¹ sytuacj¹ terapeutyczn¹. Przyk³ady baœni poruszaj¹cych okre-
œlony problem:

„Brzydkie kacz¹tko“ – brak akceptacji dla „innoœci“,
„Kopciuszek“ – rywalizacja rodzeñstwa, brak mi³oœci i uznania,
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„Szewczyk Dratewka“ – pochwa³a odwagi i sprytu,
„Jaœ i Ma³gosia“ – lêk przed porzuceniem.
Inn¹ form¹ biblioterapii jest bajka terapeutyczna. Ma ona na celu uspokojenie,

zredukowanie problemów emocjonalnych. Jej specyfik¹ jest to, ¿e skierowana
jest do konkretnego odbiorcy, maj¹cego konkretny problem. Bajka terapeutycz-
na pozwala dziecku bez lêku spojrzeæ na swoje problemy i uczy, jak sobie z ni-
mi radziæ. Dziecko zaczyna pozytywnie myœleæ o sytuacjach trudnych – lêko-
twórczych. Dziêki bajkom lêki drêcz¹ce dziecko trac¹ swoj¹ moc, staj¹ siê zwy-
k³ymi sytuacjami, w których dziecko potrafi dobrze dzia³aæ. 

Zadaniem szko³y jest nie tylko wyposa¿enie ucznia w zasób wiedzy i umiejêt-
noœci, ale przede wszystkim nauczenie dziecka radzenia sobie z trudnymi sytu-
acjami ¿yciowymi. Coraz wiêkszego znaczenia nabieraj¹ zajêcia psychologicz-
no-pedagogiczne wspieraj¹ce proces edukacji. Ich zadaniem jest pomoc
w kszta³towaniu poczucia w³asnej wartoœci, wiary w siebie. Ucz¹ traktowaæ pro-
blemy jako wyzwania, a nie zagro¿enia. „W sztuce profesjonalnej zawarty jest
geniusz i si³a twórcza, i jeœli pacjentom pozwoli siê eksperymentowaæ z tworzy-
wem plastycznym, bez manipulowania nimi i bez przymusu, mog¹ oni mieæ je-
dyn¹ w ¿yciu szansê odkrycia w³asnych, nieznanych mo¿liwoœci, które dodadz¹
im si³ i energii do dalszego powracania do zdrowia“5 (Hanek, Pasella 1989). 

Ka¿de dziecko niepe³nosprawne czêsto czuje siê gorsze od swoich rówieœni-
ków, niezale¿nie od tego, czy tak rzeczywiœcie jest, czy nie. M³ody cz³owiek,
który jest gorszy np. w sporcie, nie mo¿e siê za³amaæ. Trzeba go o tym przeko-
naæ. Mo¿e okazaæ siê, ¿e jest lepszy od swoich kolegów w muzyce, plastyce, al-
bo matematyce. Jak w ka¿dej dziedzinie ¿ycia i tu istnieje zjawisko kompensa-
cji braków. Nale¿y tylko chcieæ dostrzec w dziecku jego mo¿liwoœci i pomóc mu
rozwijaæ jego zdolnoœci w sposób przynosz¹cy satysfakcjê. Ró¿ne formy artete-
rapii pozwalaj¹ dziecku zaakceptowaæ siebie i innych. Niejednokrotnie nadaj¹
sens ¿yciu niepe³nosprawnych. Twórczy kontakt ze sztuk¹ jest bardzo wa¿nym
ogniwem w procesie rehabilitacji. Stanowi bowiem Ÿród³o wiedzy o ¿yciu i psy-
chice chorego. Dzieci czuj¹ ogromn¹ radoœæ tworzenia, ciesz¹ siê z ka¿dego suk-
cesu. Wspólne chwile spêdzone z rówieœnikami podczas zajêæ zbli¿aj¹ ich do
siebie i pozwalaj¹ na wyzwolenie siê ze smutnego œwiata izolacji. Zapobiegaj¹
poczuciu samotnoœci. Mali ludzie widz¹, ¿e nie s¹ sami w swym cierpieniu, bo
inne dzieci te¿ choruj¹ i nie znaczy to, ¿e s¹ w czymkolwiek gorsze od swoich
zdrowych rówieœników. Wspólne dyskusje nad dzie³em tworz¹ klimat przyjaŸni
i szczeroœci. Zdarza siê, ¿e dzie³o jest jedynym œrodkiem komunikacji miêdzy te-
rapeut¹ a chorym.

Myœlê, ¿e rehabilitacja bez arteterapii by³aby bardzo uboga i na pewno du¿o
mniej skuteczna. Podziwiam dzia³alnoœæ oraz postawê i cudowne serce znanej
polskiej aktorki Anny Dymnej. Jest ona prezesem fundacji „Mimo wszystko“.
Zaanga¿owana jest bardzo w pracê z ludŸmi upoœledzonymi. Prowadzi i utrzy-
muje Warsztaty Terapii Artystycznej w podkrakowskich Radwanowicach. Ak-
torka staje w obronie warsztatów, bo ich istnienie zale¿y od w³adz i ustaw, jakie

ARTETERAPIA INSPIRACJ¥ DLA PEDAGOGIKI

5 L. Hanek, M. Passella (red.) Arteterapia. Zeszyt naukowy nr 48.
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przeg³osowuje Sejm. „Nie mogê uwierzyæ, ¿e ¿yjê w pañstwie, w którym pozba-
wia siê pomocy sieroty, ludzi pokrzywdzonych przez los, którzy o pomoc na-
wet nie potrafi¹ sami poprosiæ. S¹ bezbronni jak dzieci i naprawdê godni naszej
mi³oœci, zdani na nasz¹ ³askê. Nie mogê pogodziæ siê z bezlitosnym rozumowa-
niem w³adz, ¿e gdy pañstwo daje im dach nad g³ow¹ i jedzenie, to nic ju¿ im siê
nie nale¿y, a warsztaty to jest podwójne finansowanie“6.  Tak zareagowa³a An-
na Dymna na ustawê uchwalon¹ przez sejm w 2001 r. Ustawa ta nie wyra¿a zgo-
dy na dofinansowywanie warsztatów terapii zajêciowej przez bud¿et pañstwo-
wy. Niestety, w dzisiejszym œwiecie rzadko spotykamy siê z tak¹ postaw¹ ludzi,
jak¹ reprezentuje ta wspania³a aktorka. Wielu z nas nawet nie zauwa¿a nie-
szczêœcia i krzywdy. W pogoni za dobrami doczesnymi, zapominamy o podsta-
wowych wartoœciach duchowych, nigdy nie przemijaj¹cych. Budujemy domy,
poruszamy siê drogimi samochodami, ale to wszystko przeminie, a jak siê skoñ-
czy – pozostaniemy samotni, a nasze serca wype³ni¹ siê pustk¹. Powinniœmy ra-
czej czerpaæ przyk³ad jak ¿yæ z ludzi niepe³nosprawnych b¹dŸ pokrzywdzo-
nych. Oni doœwiadczeni cierpieniem, czêsto lepiej od nas wiedz¹, czym jest
prawdziwe szczêœcie. Dzieci potrafi¹ siê cieszyæ z ka¿dej drobnej rzeczy, jak¹
niesie ¿ycie. Dla nich dobra materialne nie licz¹ siê tak bardzo, chc¹ byæ kocha-
ne i móc kochaæ. Nie nauczy³y siê jeszcze wyrachowania i fa³szu. 

Sztuka jest tak¹ dziedzin¹ dzia³alnoœci twórczej, która znosi wszelkie podzia-
³y miêdzy ludŸmi. To ona jest pomostem ³¹cz¹cym ludzi ró¿nych ras, o zró¿ni-
cowanych œwiatopogl¹dach czy odmiennych religiach. Czêsto jest jedynym spo-
sobem komunikowania siê ludzi chorych ze zdrowymi.

Idea ta przyœwieca³a powstaniu we Wroc³awiu Forum Mo¿liwoœci pod has³em
„Sztuka Niepe³nosprawnych“. Przedstawiona zosta³a tam twórczoœæ ludzi upo-
œledzonych, niesprawnych ruchowo, ale jak¿e rozwiniêtych duchowo i wra¿li-
wych.

Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji stworzy³o program „Sztuka bez barier“.
S³u¿y on zaprezentowaniu twórczoœci osób niepe³nosprawnych, ale równie¿ za-
chêceniu tych osób do dalszej dzia³alnoœci i uœwiadomieniu im zapotrzebowa-
nia na ich prace. 

Celem programu „Sztuka bez barier“ jest:
ukazanie podobieñstw w pojmowaniu œwiata i jego problemów, wspólnych
ka¿demu cz³owiekowi bez wzglêdu na sprawnoœæ fizyczn¹ i t³o kulturowe,
prze³amanie stereotypu przypisuj¹cego ludziom niepe³nosprawnym brak
mo¿liwoœci samorealizacji i oderwanie od tak zwanego œwiata ludzi zdro-
wych, podwa¿aj¹ce jednoczeœnie postrzeganie niepe³nosprawnoœci jako cho-
roby,
zaproszenie do dyskusji na temat tendencji do odbioru sztuki artystów niepe³-
nosprawnych wy³¹cznie przez pryzmat ich niepe³nosprawnoœci,
przybli¿enie obrazu ¿ycia ludzi ¿yj¹cych w ró¿nych krêgach kulturowych,
rozwijanie kontaktów i wspó³pracy miêdzynarodowej w dziedzinach zwi¹za-
nych z niepe³nosprawnoœci¹.

ANNA OLAS

6 http://www.film.onet.pl.
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Systematycznie organizowane s¹ wystawy i wernisa¿e oraz aukcje artystów
dzia³aj¹cych w polskim zwi¹zku Artystów Maluj¹cych Ustami i Nogami
(AMUN). W 1998 r. Muzeum Narodowe zorganizowa³o wystawê, któr¹ zwie-
dzi³o a¿ 40 tysiêcy osób. W roku 2001 „Integracja“ zorganizowa³a wystawê fo-
tograficzn¹ pt. „Widzieæ, s³yszeæ, dotykaæ, wiedzieæ“, której bohaterami by³y
osoby niepe³nosprawne.

TEATR ARKA we Wroc³awiu – to kolejny wspania³y pomys³ na wykorzysta-
nie umiejêtnoœci osób niepe³nosprawnych i zorganizowanie im czasu. Teatr ten
³amie formalne granice sztuki teatru, wyprowadzaj¹c go bardzo blisko widza,
prowadz¹c z nim ¿ywy dialog. Teatr Arka anga¿uje artystów do wspó³pracy
spo³eczno-terapeutycznej. Chodzi o przygotowanie warsztatów teatralnych dla
zainteresowanych, uczestniczenie w pogadankach i wyk³adach dotycz¹cych
przysz³oœci teatru wychodz¹cego do widza. Nale¿y przybli¿yæ funkcjê terapeu-
tyczno-profilaktyczn¹ takiej dzia³alnoœci w ró¿nych œrodowiskach, szczególnie
zagro¿onych patologi¹. Grupa teatralna powinna przedstawiaæ swoje umiejêt-
noœci w nietypowych miejscach, jak np. w szpitalach psychiatrycznych, oœrod-
kach wychowawczych, a nawet w wiêzieniach. Ma to ogromny wp³yw na wy-
mianê wspólnych doœwiadczeñ i lepsze rozumienie problemów, jakie maj¹ miej-
sce wœród ludzi.

„Teatr Arka tym razem pragnie zaprezentowaæ Pañstwu spektakl zgo³a inny,
niepodobny do wczeœniejszych. Jest to eksperyment i zarazem wielka przygoda
jak¹ teatr zawodowy podj¹³ siê, zapraszaj¹c do wspó³pracy artystycznej niepe³-
nosprawnych twórców. Pragniemy przez to przedstawienie pokazaæ, ¿e teatr to
miejsce uniwersalne, dla wszystkich kochaj¹cych sztukê i œwiat. To miejsce,
gdzie dzia³ania zawodowych aktorów uzupe³niaæ i przenikaæ mo¿e twórczoœæ,
talent osób niepe³nosprawnych.

Przyzwyczailiœmy siê ich traktowaæ z »góry« – otaczaæ opiek¹, troszczyæ siê
o nich, zapominaj¹c czêsto o ich talentach, o prawie do »bycia« artystami. Ko-
rzyœci s¹ wzajemne. Oni pomagaj¹ zrozumieæ nam nas samych. My – jesteœmy
ich dope³nieniem, a Oni naszym – w zrozumieniu otaczaj¹cego œwiata. Mamy
nadziejê, ¿e to, co dostrzegliœmy w nich, zobacz¹ równie¿ i Pañstwo jako widzo-
wie. Przedstawienie to jest doskona³¹ form¹ do odbycia podró¿y w nieznane,
nieodkryte rejony ludzkiej psychiki, których nie dostrzegamy, czy te¿ nie chce-
my o nich wiedzieæ, a które s¹ jedn¹ z podstaw cz³owieczeñstwa"7.

Warta przeczytania jest ksi¹¿ka Anny Sobolewskiej Cela. Na mnie osobiœcie
wywar³a ona ogromne wra¿enie i bardzo mnie wzruszy³a. Jest to opowieœæ o ¿y-
ciu rodziny, w której urodzi³a siê dziewczynka chora na zespó³ Downa. Matka
ca³kowicie zaakceptowa³a swoj¹ córkê i da³a jej tyle mi³oœci, ile tylko w niej by-
³o. Próbuje przekonaæ czytelnika, ¿e w niepe³nosprawnym cz³owieku tkwi¹
ogromne pok³ady przeró¿nych zdolnoœci, nale¿y tylko chcieæ je odkryæ. „Œwiat
jest pe³en ogromnych œwiate³ i tajemnic, a cz³owiek zas³ania siê przed nimi swo-
j¹ ma³¹ d³oni¹“(Izrael Ben Eliezer Baalszam)8.

7 http://www.teatrarka.webpark.pl.
8 http://www.s.com/lezka/kategorie.
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ANNA OLAS

Przychodzi mi teraz na myœl moja mama, która ciê¿ko zachorowa³a, gdy mia³am
szesnaœcie lat. Najpierw udar mózgu, a potem nowotwór, na który nie by³o lekar-
stwa. Nauczy³am siê od mamy w tym czasie wielu rzeczy. W jej cierpieniu by³a ja-
kaœ niezwyk³a tajemnica – tajemnica sensu istnienia. Pomimo bólu, jaki odczuwa³a,
nigdy nie narzeka³a na swój los, nie chcia³a obarczaæ nikogo swoim cierpieniem.
Czasem wydawa³o mi siê, ¿e to ona pociesza³a mnie i nastraja³a optymistycznie do
¿ycia. Nigdy nie zapomnê, jak prosi³a mnie, bym zagra³a na skrzypcach albo na pia-
ninie. Ona tak bardzo to lubi³a. Czasem zdarza³o siê jej zap³akaæ, ale w tych ³zach
widzia³am nie ból, ale ukojenie jakby chcia³a mi przekazaæ, ¿e tu, na ziemi, mamy
do spe³nienia jak¹œ misjê, któr¹ ona ju¿ wykona³a. Przecie¿ wychowa³a mnie i ca³e
¿ycie poœwiêca³a dla mnie. Gdy choroba nie dawa³a jej ju¿ chodziæ, jeœæ, a ja poma-
ga³am jej we wszystkich czynnoœciach, nigdy nie przesz³o mi na myœl, ¿e jest dla
mnie ciê¿arem. By³am w stanie zrobiæ dla niej wszystko. Coœ pomaga³o mi pokony-
waæ lêk, dodawa³o mi si³, energii do dzia³ania. W tym trudnym czasie robi³am wiê-
cej ni¿ kiedykolwiek. Tak jakby czas nie istnia³. Ale ja wiem – to by³a mi³oœæ, która
mnie uskrzydli³a. Trudnoœci dla mnie nie istnia³y, liczy³a siê tylko ukochana przeze
mnie osoba. Swoj¹ chêci¹ ¿ycia, wiar¹ i pogod¹ ducha, mama nauczy³a mnie, ¿e naj-
wa¿niejsze w ¿yciu s¹ takie wartoœci, jak rodzina, ciep³o i ¿yczliwoœæ ludzka. Pie-
ni¹dze i dobra materialne nie zapewniaj¹ szczêœcia, wrêcz przeciwnie – czyni¹ nas
swymi niewolnikami i zaœlepiaj¹ nam serca i umys³y. Ka¿dy z nas zamiast skupiaæ
siê wy³¹cznie na sobie i codziennych sprawach, powinien lepiej zrozumieæ œwiat
cz³owieka niepe³nosprawnego, a mo¿e wiêcej zrozumie i nauczy siê przyjmowaæ od
losu szczêœcie, ale to prawdziwe i nigdy nie przemijaj¹ce. „... Cz³owiek upoœledzo-
ny jest ¿ywym znakiem. U³omnoœæ ludzkiego cia³a wskazuje bowiem na coœ naji-
stotniejszego poza nim, w czym kryje siê byæ mo¿e tajemnica naszego cz³owieczeñ-
stwa. Kalectwo pozwala zrozumieæ, ¿e nasza cielesnoœæ bywa przezroczysta. Mo¿e
nie tylko nasze cia³o, ale i osobowoœæ, nasza racjonalna œwiadomoœæ jest jedynie ma-
sk¹? I dlatego ³atwiej dostrzec boskie œwiat³o w oczach i uœmiechu dziecka upoœle-
dzonego? Wbrew pozorom, nie jest to œwiadomoœæ znikomej wartoœci cia³a, ale wie-
dza radosna, pozwalaj¹ca przyj¹æ ograniczenia z dystansem, a nawet humorem...“9.
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JAN STAREK
Schronisko dla Nieletnich w Œwidnicy

OPIS I ANALIZA FUNKCJONOWANIA GRUPY 
WYCHOWANKÓW ZAK£ADU POPRAWCZEGO 
JAKO GRUPY ODNIESIENIA DLA NIELETNICH 
UMIESZCZONYCH W SCHRONISKU W KONTEKŒCIE 
DESTRUKCYJNEGO WP£YWU NA KIEROWANE WOBEC
NICH ODDZIA£YWANIA RESOCJALIZACYJNE 

Identyfikacja problemu

Schronisko dla Nieletnich w Œwidnicy jest instytucjonalnie po³¹czone z Zak³adem
Poprawczym. Zak³ad jest zorganizowany w 4 grupach wychowawczych po 10–12
wychowanków w ka¿dej grupie. Jest placówk¹ typu pó³otwartego, o bezpoœrednim
nadzorze wychowawczym. Umieszczani tam s¹ wychowankowie na podstawie wy-
roku S¹du. Œredni okres pobytu w zak³adzie wynosi 1,5–2 lata.

Schronisko zorganizowane jest podobnie. Liczba wychowanków jest porównywal-
na z zak³adem. Œredni okres pobytu wynosi ok. 7 miesiêcy. Umieszczani s¹ tam nie-
letni, którzy pope³nili jakieœ czyny karalne i oczekuj¹ na rozprawê s¹dow¹ 

Wychowankowie przebywaj¹ na co dzieñ w odrêbnych internatach bez mo¿liwo-
œci kontaktowania siê. Jednak w szkole i w warsztatach ucz¹ siê i pracuj¹ razem. Przy-
znaæ trzeba, ¿e w warsztatach czynione s¹ starania, aby grupy æwiczeniowe by³y jed-
norodne, chocia¿ nie zawsze to jest mo¿liwe. 

Jest to przyczyn¹ wielu negatywnych sytuacji wychowawczych, czasem doœæ do-
tkliwych dla wychowanków schroniska. Na ogó³ polegaj¹ one na ró¿nych formach
agresji:

ci¹g³e lub pojedyncze akty bicia (z ró¿n¹ si³¹: od poszturchiwañ do bicia piêœci¹ czy
kopania),
systematyczne lub rzadsze akty agresji s³ownej (wyœmiewania, ubli¿ania, wyzwi-
ska, zastraszania),
wymuszenia rzeczy materialnych (papierosy, elementy ubioru, s³odycze i inne ar-
tyku³y spo¿ywcze, pieni¹dze).
Problemy te s¹ niew¹tpliwie negatywne i wychowawcy schroniska wspólnie z wy-

chowawcami z zak³adu staraj¹ siê, w miarê mo¿liwoœci, im przeciwdzia³aæ. 
Kiedy 11 lat temu przesta³em byæ wychowawc¹ w zak³adzie i obj¹³em funkcje kie-

rownicz¹ w schronisku, o wiele wyraŸniej ni¿ dot¹d zacz¹³em wraz z wychowawca-
mi dostrzegaæ istotê problemu. Obserwacje nasze dobitnie wskazywa³y, ¿e pewna
czêœæ wychowanków jest wpatrzona w ch³opców z zak³adu niemal jak w jakieœ bo¿y-
szcza. Sytuacje te dotyczy³y wiêkszej, a niekiedy mniejszej grupy wychowanków
schroniska. Zawsze jednak byli to ch³opcy, którzy:

wykazywali znaczny stopieñ demoralizacji,
posiadali d³u¿szy sta¿ w dzia³alnoœci przestêpczej,
przejawiali inklinacje w kierunku „drugiego ¿ycia“ i podkultury przestêpczej.
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Obserwacje nasze wskazywa³y na m.in. nastêpuj¹ce przejawy takiego w³aœnie sto-
sunku nieletnich ze schroniska do wychowanków zak³adu:

us³ugiwanie (wyrêczenie lub „pomoc“ w wykonaniu dy¿uru porz¹dkowego, przynie-
sienie wody i zrobienie herbaty, kawy – zwykle z w³asnej inicjatywy, umycie kubka),
czêstowanie papierosem lub nawet oddawanie swoich z jednoczesnym zadowole-
niem, ¿e „zak³adowiec“ zostawia³ koñcówkê do dopalenia, czyli tzw. pojarê,
donoszenie na innych kolegów z grupy (informowanie, kto z³ama³ lub nie prze-
strzega zasad „drugiego ¿ycia“, kto mia³ widzenie i co dosta³ od rodziców itp.),
branie na siebie, przyznawanie siê do przewinieñ pope³nionych przez wychowan-
ka zak³adu (z przekonaniem, ¿e zyska wdziêcznoœæ i opiniê solidarnego, lojalnego
twardziela),
poczytywanie sobie za szczególne wyró¿nienie bycie w bliskich stosunkach z wy-
chowankami zak³adu i manifestowanie tego,
bezkrytyczne przyjmowanie wszystkiego, co nieletni z zak³adu mówi¹,
naœladowanie ich zachowañ, a niekiedy bycie w tym nadgorliwym,
przeszczepianie przyjêtych od „zak³adowców“ zasad i norm na grunt w³asnej gru-
py w schronisku (wychowankowi nie uda siê d³ugo robiæ tego w konspiracji przed
wychowawc¹; czêsto bywaj¹ sytuacje, ¿e taki wychowanek woli straciæ przywileje,
nagrody, dobr¹ opiniê u wychowawcy, ni¿ mia³by straciæ uznanie lub „powa¿anie“
u wychowanków zak³adu),
przedk³adanie zdania i opinii wychowanków zak³adu nad zdanie i opiniê wycho-
wawców czy rodziców.

Uzasadnienie wyboru 

Ka¿dy wychowawca czy kierownik internatu jeœli tylko zechce, to ten problem za-
uwa¿y. Stwierdziwszy zaœ jego istnienie, nieuchronnie dochodzi do wniosku, ¿e czêœæ
wychowanków (nie wiadomo jak du¿a) wymyka siê spod oddzia³ywañ wychowaw-
czych, które nie przynosz¹ oczekiwanych rezultatów. 

Prawda o rzeczywistoœci œwiata przestêpczego nieletnich jest bardzo brutalna, ponu-
ra. Elementem tej prawdy jest smutna konstatacja, ¿e pewna czêœæ nieletnich – mimo
naszych starañ – pójdzie drog¹ przestêpcz¹. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele
i s¹ one z³o¿one. Faktem jest, ¿e wychowawca na niektóre z nich nie ma wp³ywu, mi-
mo swoich usilnych starañ. W tym momencie dotykamy sedna motywacji. Tak wiêc
opis tego zjawiska i wieloaspektowoœæ jego analizy ma spe³niæ nastêpuj¹ce zadania:

wielostronnie zdiagnozowaæ problem,
zbadaæ zakres, uwarunkowania i dynamikê zjawiska,
sformu³owaæ katalog przeciwdzia³añ zapobiegaj¹cych i dzia³añ pomniejszaj¹cych
destrukcyjny wp³yw wychowanków zak³adu poprawczego.
Wa¿nym czynnikiem jest fakt, ¿e ci bardziej zdemoralizowani wychowankowie za-

k³adu poprawczego d¹¿¹ do poszerzania strefy swoich wp³ywów. Tak wiêc „walka“
toczy siê o zakres tego wp³ywu, czyli tak naprawdê o to, aby liczba wychowanków,
którzy bêd¹ w krêgu oddzia³ywañ wychowawczych, by³a jak najwiêksza i aby mieæ
poczucie, ¿e zrobiliœmy w tej sprawie wszystko, co mo¿na.

JAN STAREK
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GRUPY WYCHOWANKÓW ZAK£ADU POPRAWCZEGO JAKO GRUPY ODNIESIENIA DLA...

Geneza i dynamika zjawiska

Problem nieformalnej stratyfikacji w zak³adach dla nieletnich istnieje z pewnoœci¹
od pocz¹tku ich istnienia. W œwiecie przestêpczym zawsze by³a hierarchia, „ucznio-
wie“, ci na pocz¹tku drogi, jak i ci, którzy stali wy¿ej, rz¹dz¹cy „do³ami“ i przez nie
podziwiani. Zjawisko to wydaje siê wrêcz byæ jak¹œ prawid³owoœci¹ socjologiczn¹,
czymœ, co istnia³o, istnieje i istnieæ bêdzie. Nie jest jednak tak, ¿e wychowawcy nic nie
mog¹ zrobiæ. Mog¹ i wcale nie tak ma³o. Dlatego te¿ mo¿na stwierdziæ, ¿e zjawisko
to ma swoj¹ dynamikê, mo¿e siê nasilaæ i s³abn¹æ. Moje doœwiadczenia wyraŸnie to
potwierdzaj¹.

W drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych, kiedy ju¿ okrzep³em jako wychowawca,
zacz¹³em ten fakt dostrzegaæ. Pracowa³em wtedy jako wychowawca w zak³adzie. By³
to okres istnienia jawnej grypsery i to zarówno w zak³adzie, jak i w schronisku. Wy-
chowankowie nieformalnie podzieleni byli wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych w podkul-
turze przestêpczej na „grypsuj¹cych“, którzy stali w tej strukturze najwy¿ej, „fraje-
rów“ stoj¹cych ni¿ej oraz „cwelów“ – stanowi¹cych najni¿sz¹ grupê. Byli oni pogar-
dzani i odrzuceni przez wszystkich, byli bez szans na przejœcie na wy¿szy poziom,
gdy¿ byli niejako „rytualnie nieczyœci“.

Obserwowaliœmy wówczas takie paradoksalne zjawisko, polegaj¹ce na tym, ¿e po
pierwsze – „frajerzy“ byli niekiedy bardziej gorliwymi wyznawcami zasad grypser-
skich ni¿ sami „grypsuj¹cy“. Podobnie czasem zachowywali siê „cwele“, chocia¿
w tym wypadku mo¿na s¹dziæ, ¿e nie mog¹c liczyæ na awans, spodziewali siê mniej-
szych szykan i ucisku.

Po drugie, wychowankowie schroniska, na czele z grypsuj¹cymi, byli bardziej ak-
tywni w drugim ¿yciu ni¿ wychowankowie zak³adu. Sami dla siebie „zaostrzali ba-
jerê“, czyli system norm, zakazów i nakazów oraz kar za ich przekroczenie czy z³a-
manie, podczas gdy ch³opcy z zak³adu zachowywali jedynie obowi¹zuj¹ce minimum
zasad. O dziwo, postêpowanie ich kolegów ze schroniska wywo³ywa³o czêsto œmiech,
by³o powodem naigrawania siê. 

Prawie na ka¿dym dy¿urze otrzymywa³em najœwie¿sze wiadomoœci, co w schroni-
sku siê dzieje, np.:

w schronisku wymyœlili, ¿e nie wolno mówiæ s³owa „³awki“ tylko „d³ugie fiko³y“,
gdy¿ w ³awkach siedz¹ ³awnicy („fiko³“ w gwarze wiêziennej – krzes³o),
nie wolno mówiæ „koperta“ tylko „koperciana“, bo w kopertach s¹dy przesy³aj¹
wyroki, pisma itp.
Kiedy w roku 1994 przeszed³em do pracy w schronisku jako kierownik internatu,

sytuacja pod wzglêdem wychowawczym by³a doœæ przygnêbiaj¹ca: spora grupa wy-
chowanków aktywnie przestrzega³a zasad podkultury. Praktyka wykazuje, ¿e na
zmianê obyczajowoœci wychowanków mo¿e mieæ wp³yw d³ugotrwa³e, skoordyno-
wane i konsekwentne oddzia³ywanie ca³ego zespo³u pracowniczego. Tak te¿ sta³o siê
w naszym internacie. Prze³omowym momentem by³ rok 1996. Kolejno grupa po gru-
pie uroczyœcie zrzeka³y siê zasad podkultury wiêziennej. Szczególnie wa¿ny jest fakt,
¿e by³y to dzia³ania oddolne samych wychowanków, a wychowawcy tylko je wspie-
rali, podpowiadali, stymulowali. Dochodzi³o wtedy do zbiorowego, spontanicznego
odreagowywania, polegaj¹cego m.in. na ostentacyjnym mówieniu s³ów dotychczas
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zakazanych, czy te¿ na dotykaniu ró¿nych przedmiotów go³¹ rêk¹, np. „ber³a“, czyli
szczotki do toalety. Nie bez znaczenia by³y tutaj relacje z wychowankami zak³adu po-
prawczego. W znacznej czêœci wychowankowie nasi byli Ÿle traktowani przez prze-
strzegaj¹cych zasad „zak³adowców“. Prawda jest jednak taka, ¿e osi¹gniêcie takiego
sukcesu, to dopiero pocz¹tek. Wa¿niejsze, a zarazem trudniejsze jest utrzymanie osi¹-
gniêtego stanu rzeczy. Z satysfakcj¹ muszê przyznaæ, ¿e w zadowalaj¹cym stopniu to
nam siê udaje. 

Zdajemy sobie sprawê, ¿e pewna czêœæ ch³opców, co oni zreszt¹ sami potwierdzaj¹,
w minimalnym zakresie przestrzega zasad podkultury, ze wzglêdu na ogromn¹ pre-
sjê ze strony wychowanków zak³adu poprawczego. Obawiaj¹ siê tak¿e, ¿e mog¹ byæ
skierowani do takiego zak³adu, w którym „drugie ¿ycie“ jest dobrze rozwiniête i sta-
n¹ siê wówczas ofiarami represji za swoje zachowanie w schronisku. Prawdê mówi¹c,
nie dziwimy siê takiemu postêpowaniu i nie mog¹c zapewniæ im wszêdzie bezpie-
czeñstwa, nie wymagamy radykalnych wyborów. Bywa wiêc tak, ¿e w szkole i w war-
sztatach, gdzie s¹ równie¿ wychowankowie zak³adu, ch³opcy ze schroniska staraj¹ siê
przestrzegaæ zasad, których w swoich grupach raczej nie przestrzegaj¹. W niektórych
wypadkach jest nawet tak, ¿e wykazuj¹ siê wiêksz¹ aktywnoœci¹, chc¹c wrêcz przypo-
dobaæ siê wychowankom zak³adu. Problem wiêc istnieje prawie zawsze. 

Chc¹c zbadaæ obecn¹ sytuacjê, pos³u¿y³em siê ankiet¹, któr¹ przeprowadzi³em
wœród wychowanków. S¹dzê, ¿e kryterium kompleksowoœci opisu przypadku wy-
maga wielu danych. Sam te¿ opracowa³em kwestionariusz ankiety. Ankietê wype³ni-
³o 41 obecnych wychowanków. W poszczególnych grupach stany te wygl¹da³y nastê-
puj¹co: grupa I – 11 osób; grupa II – 10; grupa III – 1; grupa IV – 9. Przyj¹³em nastê-
puj¹ce za³o¿enia:
1. Zdecydowana wiêkszoœæ wychowanków uzna, ¿e zak³ad poprawczy jest wy¿ej

w nieformalnej hierarchii od schroniska (pytanie 4.);
2. Wychowankowie, dla których ch³opcy z zak³adu stanowi¹ grupê odniesienia, s¹ ra-

czej zadowoleni, ¿e zak³ad i schronisko s¹ po³¹czone (pyt. 5.), lubi¹ ich (pyt. 7), „za-
k³adowcy“ im imponuj¹ (pyt. 9);

3. Du¿e znaczenie mia³y 3 pytania (17, 21, 25). Spodziewa³em siê, ¿e jeœli czêœæ respon-
dentów poda jakieœ liczby, to mniej wiêcej bêdzie to jakimœ wskaŸnikiem, co przy
analizie odpowiedzi na inne pytania, pozwoli na okreœlenie rozmiaru badanego zja-
wiska.

Analiza materia³u badawczego 

Na wstêpie warto zwróciæ uwagê na pozycjê zak³adu poprawczego i schroniska
w nieformalnej hierarchii. Otó¿ zdecydowana wiêkszoœæ wychowanków 38 – 92,7%
uszeregowa³a placówki, zaczynaj¹c od najwa¿niejszej, wg nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1. Zak³ad karny.
2. Zak³ad poprawczy.
3. Schronisko dla nieletnich.
4. M³odzie¿owy oœrodek wychowawczy.
5. Oœrodek szkolno-wychowawczy.



SZKO£A SPECJALNA 4/2006 311

6. Pogotowie opiekuñcze.
Jeœli by³y ró¿nice, to dotyczy³y one tylko dwóch ostatnich pozycji. Wszyscy jednak

w swoich wypowiedziach uznali wy¿szoœæ zak³adu poprawczego nad schroniskiem.
Z badañ wynika, ¿e wiek nieletnich równie¿ nie ró¿nicuje ich w stopniu istotnym.

Podobnie, je¿eli chodzi o karalnoœæ w najbli¿szej rodzinie. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e pyta-
no w tym wypadku o rodziców i rodzeñstwo.

Na uwagê zas³uguj¹ dane przedstawiaj¹ce odpowiedzi na pytanie 2. „Od ilu lat po-
pe³niasz przestêpstwa?“ Przyj¹³em, ¿e sta¿ w przestêpczoœci wynosz¹cy 1–2 lata nie
jest statystycznie du¿y, co wcale nie oznacza, ¿e jest niewielki. Ka¿dy bowiem czas,
w którym m³odzi ludzie podlegaj¹ demoralizacyjnym wp³ywom, jest potencjalnie
niebezpieczny i nie powinien w ogóle zaistnieæ.

Z uzyskanych danych wynika, ¿e najwiêcej badanych ze sta¿em powy¿ej 3 lat jest
w grupie II – 6 osób oraz w grupie IV – 5 osób. Liczebnoœæ takich nieletnich w gru-
pach I i III wynosi³y odpowiednio 3 i 2 osoby. Jak siê okaza³o, ma to du¿e znaczenie,
jeœli chodzi o uto¿samianie siê z wychowankami z zak³adu poprawczego, upatrywa-
nie w nich grupy odniesienia. Wi¹¿e siê to z d³ugim okresem wadliwej socjalizacji.
Wychowankowie ci z regu³y byli ju¿ w kilku placówkach wychowawczych, a pobyt
w nich nie tylko nie przyniós³ spodziewanych rezultatów, ale proces demoralizacji
uleg³ pog³êbieniu. Pe³ne dane przedstawia tabela 1.

Tabela 1
Struktura wieku, sta¿u w przestêpczoœci i karalnoœci w najbli¿szej rodzinie

Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami, wyselekcjonowa³em 4 pytania poœrednie, które
mog¹ wskazywaæ w pewnym stopniu na zakres badanego zjawiska. Analiza zebra-
nego materia³u pokazuje, ¿e najwiêksze wartoœci w odpowiedziach na pytania s¹
w grupach II i IV. Mo¿e to oznaczaæ, ¿e w tych grupach jest wiêcej wychowanków
lgn¹cych do ch³opców z zak³adu ni¿ w pozosta³ych. 

Wyjaœnienia wymaga doœæ du¿a liczba wychowanków grupy I, którym imponuj¹
„zak³adowcy“. Otó¿ obserwujemy pewn¹ prawid³owoœæ polegaj¹c¹ na tym, ¿e nielet-
ni, którzy zaczynaj¹ sw¹ drogê przestêpcz¹, zw³aszcza m³odsi wiekiem, maj¹ kom-
pleks nowicjusza. Wpatruj¹ siê w starszych przestêpców jak w obraz. Innym przyk³a-
dem na to jest fakt, ¿e ch³opcy w placówkach, takich jak pogotowia opiekuñcze czy
oœrodki szkolno-wychowawcze wykonuj¹ sobie du¿e iloœci tatua¿y wziêtych z pod-
kultury wiêziennej. Nie jest to jednak dogodny wiek na interioryzacjê treœci i wzor-
ców prezentowanych przez wychowanków zak³adu. Przyczyna jest doœæ prozaiczna.

GRUPY WYCHOWANKÓW ZAK£ADU POPRAWCZEGO JAKO GRUPY ODNIESIENIA DLA...
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Otó¿ trzynasto-, czternastolatkowie nie s¹ po prostu partnerami rozmów dla „zak³a-
dowców“, wrêcz przeciwnie, s¹ czêsto odpêdzani, wykorzystywani i spychani na
margines ¿ycia spo³ecznego. Doœæ czêsto bywa wtedy tak, ¿e nastêpuje u nich swoi-
sty zawód, frustracja, które powoduj¹, ¿e wychowankowie tacy zwracaj¹ siê do kole-
gów bardziej pozytywnych i wychowawców. Oczywiœcie, pamiêtaæ nale¿y, ¿e nie
mo¿na w sprawach dotycz¹cych funkcjonowania ludzi niczego generalizowaæ. 

Pytanie: „Czy boisz siê zak³adowców?“, tylko poœrednio odnosi siê do badanego
problemu. Oczywiste jest, ¿e ci nieletni, którzy s¹ w dobrych uk³adach z ch³opcami
z zak³adu nie boj¹ siê ich. Bywa niekiedy tak, ¿e to oni uczestnicz¹ w represjach sto-
sowanych wobec wychowanków z zak³adu wobec innych kolegów ze schroniska,
czasem nawet z w³asnej grupy. Trochê wiêksza liczba wyborów, ni¿ przy innych py-
taniach z tej kategorii, nie œwiadczy, w moim przekonaniu, o wiêkszej liczbie sympa-
tyków wychowanków zak³adu, ale o czasowym z³agodzeniu w traktowaniu przez
nich ch³opców ze schroniska. Jednak z ca³¹ pewnoœci¹ s¹ w tej grupie tacy, dla których
wychowankowie zak³adu poprawczego stanowi¹ grupê odniesienia. Jak widaæ w ta-
beli 2, grupy II i IV maj¹ niemal dwukrotnie wiêksz¹ liczbê takich wychowanków. Ko-
reluje to z podobnymi iloœciami zawartymi w tabeli 1, automatycznie uprawdopo-
dobniaj¹c wysuwane wnioski oraz potwierdzaj¹c s³usznoœæ przyjêtych za³o¿eñ. Wy-
nik zdecydowanie powinien budziæ niepokój wychowawców: 32,2% wychowanków
schroniska uto¿samia siê z podkultur¹ zak³adu poprawczego.

Tabela 2
Poœrednie wskazania na wybór wychowanków zak³adu jako grupy odniesienia

W kwestionariuszu ankiety pyta³em równie¿, czy wychowankowie zak³adu s¹ dla
ch³opców ze schroniska, w pewnym sensie, idolami, dla których mo¿na wiele zrobiæ.
Pierwsze z nich odnosi siê do wp³ywu kumulatywnego, czyli z mniejszym stopniem
nasilenia, ale za to trwaj¹cego d³u¿szy czas. S¹ to sytuacje stopniowego nasi¹kania tre-
œciami, wzorcami, pogl¹dami prezentowanymi przez ch³opców z zak³adu. 

Pytanie dotycz¹ce tzw. dzielenia siê, wziê³o siê z ¿ycia. Niejednokrotnie bo-
wiem wychowawcy ujawniali przemycane do szko³y lub na zajêcia warsztato-
we artyku³y spo¿ywcze otrzymane podczas widzenia (np. papierosy). Wycho-
wankowie ci t³umaczyli siê wówczas, ¿e bior¹ to dla siebie, ewentualnie dla in-
nych ch³opców ze schroniska. Podobnie rzecz siê ma z odzie¿¹. Bywaj¹ nawet
tacy, którzy wiedz¹c, ile wyrzeczeñ kosztowa³o zakupienie tych ubrañ jego ro-
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dziców, lekk¹ rêk¹ je oddaj¹. Jedynie czego oczekuj¹ od zak³adowców – to ich
wzglêdy, tzw. powa¿anie, mo¿liwoœæ uwa¿ania siê za ich kumpli. 

Najdalej id¹ce jest pyt. 25. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e o ile wychowanek woli s³u-
chaæ nieletniego z zak³adu ni¿ wychowawcê, to jednak nie powinno byæ takich wy-
chowanków, którzy podobnie traktuj¹ swoich rodziców. A jednak odpowiedzi mówi¹
zupe³nie co innego.

Uzupe³niaj¹ce pytania o liczbie takich w³aœnie wychowanków w poszczególnych
grupach, wed³ug za³o¿enia, które przyj¹³em, mia³y za zadanie doprecyzowaæ dane
otrzymane z pytañ pomocniczych. Odpowiedzi s¹ wiele mówi¹ce. By³y takie, które
mówi³y, ¿e nie ma takich wychowanków w danej grupie. Jednak inni respondenci
wprost podawali liczby. I chocia¿ ró¿ni³y siê one o 1–2 osoby, to, jak siê wydaje, nie
jest to istotna ró¿nica statystyczna. Dlatego te¿ liczby mówi¹ce o iloœciach takich wy-
chowanków zsumowa³em, a nastêpnie obliczy³em ich œredni¹. Bardzo znacz¹ce jest,
¿e wielkoœæ ta niemal¿e by³a taka sama jak liczba odpowiedzi zaprzeczaj¹cych takiej
grupie ch³opców. Wniosek mo¿e byæ tylko jeden, ci którzy pisali, ¿e nie ma takich wy-
chowanków, s¹ tymi, którzy lgn¹ do wychowanków z zak³adu, a wszelkie dziania
wychowawcze trafiaj¹ w pró¿niê. Wynik, tym razem ju¿ bardziej doprecyzowany,
wskazuje na obszar, który powinien byæ obiektem intensywnych zabiegów resocjali-
zacyjnych. Szczegó³owe dane przedstawia tabela 3. 

Tabela 3
Wybory wskazuj¹ce wprost na identyfikowanie siê z podkultur¹ wychowanków zak³adu po-

prawczego

Bior¹c pod uwagê przedstawione w tabeli 3 dane oraz posi³kuj¹c siê wynikami z ta-
beli 2 uzyskujemy nastêpuj¹ce dane (32,2% + 29,^%):2 = 30,9%. 

Znaczenie problemu

Wychowawca nie zna swoich wychowanków przed ich przyjœciem do schroniska.
Nie mo¿e wiêc mieæ wp³ywu na to, co robi¹, co czuj¹ co myœl¹ itd. Nie ma te¿ wp³y-
wu na ich funkcjonowanie po opuszczeniu schroniska, niezale¿nie, czy trafi¹ do za-
k³adu poprawczego, innej placówki, czy te¿ wskutek wyroku w zawieszeniu wróc¹
do swoich domów rodzinnych. Tak wiêc pobyt nieletniego w schronisku jest tym je-
dynym okresem, w którym ch³opcy instytucjonalnie oddani s¹ pod pieczê wycho-

GRUPY WYCHOWANKÓW ZAK£ADU POPRAWCZEGO JAKO GRUPY ODNIESIENIA DLA...



SZKO£A SPECJALNA 4/2006314

JAN STAREK

wawców i innych pracowników pedagogicznych. Czas ten, w niektórych wypad-
kach, wynosi 4 miesi¹ce, ale w niektórych nawet ponad rok. Trosk¹ nasz¹ powinno
byæ, aby ten czas nie by³ zmarnowany. 

Zaznaczyæ nale¿y, ¿e po pierwsze, podany procent wychowanków jest tylko liczb¹
szacunkow¹ a po drugie, ¿e w ró¿nych okresach mo¿e siê zmieniaæ. Przedstawione
dane pokazuj¹, ¿e ponad 12–13 wychowanków jest „wychowywanych“ przez ch³op-
ców z zak³adu poprawczego.

Drugim bardzo wa¿nym czynnikiem jest ekspansywnoœæ tego zjawiska. „Zak³a-
dowcy“ bowiem d¹¿¹ do powiêkszania grupy nieletnich bêd¹cych pod ich wp³y-
wem.

Prognoza 

Ta w³aœnie cecha ekspansywnoœci sprawia, ¿e problem ten wymaga zintensyfiko-
wanych oddzia³ywañ, a ich zaniechanie spowoduje niew¹tpliwie straty wychowaw-
cze. Na czym one bêd¹ polegaæ?

Prognoza negatywna 
1. Grupa wychowanków, bêd¹cych pod wp³ywem nieletnich z zak³adu poprawcze-

go, bêdzie siê powiêkszaæ i mo¿e obj¹æ nawet wiêkszoœæ wychowanków. 
2. Skutecznoœæ oddzia³ywañ ze strony wychowawców bêdzie ci¹gle spada³a. Ich ofer-

ta wychowawcza bêdzie odrzucana.
3. Wp³yw rodziców na zachowanie i postawy swoich synów, i tak do tej pory niezbyt

wielki, bêdzie nadal siê zmniejsza³.
4. Negatywny wp³yw podkultury lansowanej przez wychowanków zak³adu bêdzie

coraz bardziej widoczny w innych, zewnêtrznych sferach funkcjonowania zarów-
no pojedynczych ch³opców, jak i ca³ego schroniska (nauka, praca w warsztatach,
przestrzeganie regulaminu, ucieczki, niepowroty z przepustek, dyscyplina itd.)

Prognoza pozytywna
1. Liczba wychowanków, bêd¹cych pod wp³ywem nieletnich z zak³adu poprawcze-

go, bêdzie siê zmniejsza³a, a w najgorszym wypadku nie bêdzie siê powiêkszaæ.
Oczywiœcie nale¿y mieæ na uwadze ca³y szereg innych okolicznoœci i dlatego odra-
dza³bym zbytni optymizm.

2. Skutecznoœæ oddzia³ywañ ze strony wychowawców ma szansê siê zwiêkszaæ (z po-
wy¿szym zastrze¿eniem). Ich oferta wychowawcza nie bêdzie odrzucana.

3. Wp³yw rodziców na zachowanie i postawy swoich synów, i tak do tej pory niezbyt
wielki, bêdzie siê pomniejsza³. Oczywiœcie, bêdzie to zale¿a³o od tego z jakimi ro-
dzicami mamy do czynienia. Bêdzie on wprost proporcjonalny do ich zaanga¿owa-
nia, wspó³pracy z wychowawcami, poziomu wiêzi w rodzinie itp.

4. Negatywny wp³yw podkultury lansowanej przez wychowanków zak³adu bêdzie
coraz bardziej zmniejsza³ siê w innych, zewnêtrznych sferach funkcjonowania za-
równo pojedynczych ch³opców, jak i ca³ego schroniska (nauka, praca w warszta-
tach, przestrzeganie regulaminu, ucieczki, niepowroty z przepustek, dyscyplina
itd.).
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Mo¿liwoœci rozwi¹zania

Pod³o¿em dla istnienia badanego zjawiska, czyli funkcjonowania nieletnich
z zak³adu poprawczego jako grupy odniesienia dla wychowanków schroniska,
jest niew¹tpliwie podkultura przestêpcza i bêd¹ce jej emanacj¹ – „drugie ¿ycie“.
Jest to uwaga niezmiernie wa¿na, gdy¿ ona wyznacza prawdziwy cel podejmo-
wanych dzia³añ. Nie mo¿na odci¹gaæ ch³opców spod wp³ywu subkultury prze-
stêpczej, bez dzia³añ w kierunku minimalizacji „drugiego ¿ycia“ w ogóle. Za-
wsze bowiem efekty bêd¹ du¿o mniejsze albo wrêcz ¿adne. Dlatego te¿ za oczy-
wiste nale¿y przyj¹æ nastêpuj¹ce tezy:
1. Oddzia³ywania korekcyjne i resocjalizacyjne winny obj¹æ o wiele wiêkszy zakres

spraw, a nie tylko ich wycinek. 
2. Oddzia³ywaniami tymi winni byæ objêci wszyscy wychowankowie. Ich umiejêt-

noœæ przewidywania skutków w³asnych zachowañ, poziom dojrza³oœci osobowo-
œci, umiejêtnoœci racjonalizowania i dokonywania wyborów pozostawia wiele do
¿yczenia.

Zadania wobec nowo przyby³ych wychowanków

1. Maksymalnie wykorzystywaæ okres pobytu w izbie przejœciowej nowo przyjêtych
wychowanków, poprzez podejmowanie nastêpuj¹cych dzia³añ:

w czasie rozmowy wstêpnej prze³amywaæ lêki i ewentualne negatywne nastawie-
nia zwi¹zane z umieszczeniem w schronisku,
rzetelnie i cierpliwie wyjaœniaæ wszelkie w¹tpliwoœci. Nie stwarzaæ wizji wszech-
obecnego zagro¿enia, ale równie¿ nie bagatelizowaæ pytañ ch³opców i potencjal-
nych zagro¿eñ,
uœwiadamiaæ, ¿e ju¿ teraz nowy wychowanek mo¿e i powinien dokonaæ wa¿ne-
go wyboru. Przedstawiæ, jak, z du¿ym prawdopodobieñstwem, bêdzie wygl¹da-
³a jego droga ¿yciowa, jeœli wybierze „ofertê“ podkultury przestêpczej oraz jak ta
sytuacja mo¿e wygl¹daæ, jeœli wybierze swoj¹ przysz³oœæ bez krat, tj. ofertê wy-
chowawców i rodziców,
podkreœlaæ nale¿y jednoczeœnie, ¿e nie wszyscy wychowankowie zak³adu s¹ za-
gro¿eniem dla nich i ich przysz³oœci, 
wyjaœniaæ, ¿e w tym drugim wypadku wcale nie chodzi o status s³ugusa wycho-
wawcy, jego asystenta czy przybocznego, donosiciela itd.,
wskazywaæ ró¿ne sposoby „werbowania“ swoich popleczników przez wycho-
wanków zak³adu poprawczego i podpowiadanie, jak w takich sytuacjach siê za-
chowaæ,
wskazaæ sojuszników wœród wychowanków grupy, do której bêdzie skierowany,
uœwiadamiaæ znaczenie pobytu w schronisku jako zadania dla swego pozytyw-
nego rozwoju,
uœwiadamiaæ, ¿e pobyt w schronisku czy nawet w zak³adzie, chocia¿ trwa nieraz
doœæ d³ugo, to i tak jest tylko okresem przejœciowym. Celem jest opuszczenie mu-
rów placówki i poprawne funkcjonowanie na wolnoœci,
pomóc w okresie adaptacji.

GRUPY WYCHOWANKÓW ZAK£ADU POPRAWCZEGO JAKO GRUPY ODNIESIENIA DLA...
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JAN STAREK

Zadania wobec pozosta³ych wychowanków

Przejœcie nowo przyjêtego wychowanka przez przestawione „szkolenie“ nie uchro-
ni go na ca³y czas pobytu w schronisku. Oczywist¹ jest rzecz¹, ¿e wychowankowie
schroniska, kontaktuj¹c siê z ch³opcami zak³adu, zawsze s¹ pod jakimœ ich wp³ywem.
Ponadto nastêpuje rotacja wychowanków, zmieniaj¹ siê uk³ady wewn¹trzgrupowe
itp. Dlatego te¿ nie tylko nowi, ale równie¿ i pozostali ch³opcy powinni byæ objêci
dzia³aniami wsparcia, a gdy potrzeba – korekcyjnymi, terapeutycznymi. W moim
przekonaniu powinno siê:

budowaæ poczucie „patriotyzmu“ lokalnego. Bycie „schroniskowcem“ w ¿adnym
wypadku nie jest czymœ gorszym,
tworzyæ z wyselekcjonowanych wychowanków opozycjê wobec zasad podkultury
przestêpczej,
wskazywaæ konkretne plusy i minusy ulegania b¹dŸ nie negatywnym wp³ywom
„zak³adowców“, 
umiejêtnie nagradzaæ, g³ównie nagrodami niematerialnymi, ka¿d¹ zauwa¿on¹ pu-
bliczn¹ manifestacjê negacji norm i wartoœci lansowanych przez negatywnych wy-
chowanków zak³adu,
psycholog z Zespo³u Diagnostycznego powinien cyklicznie (np. raz na pó³ roku)
prowadziæ trening asertywnoœci,
umiejêtnie korzystaæ z systemu kar i nagród,
uœwiadamiaæ rodzicom, zw³aszcza nowo przyby³ych wychowanków, istniej¹ce za-
gro¿enia, a mo¿liwie wszystkich w³¹czaæ do wspó³pracy w procesie resocjalizacji,
przy stosownych okazjach pos³ugiwaæ siê przyk³adami konkretnych wychowan-
ków, którzy zyskali b¹dŸ stracili wskutek nieulegania lub ulegania negatywnym
wp³ywom wychowanków z zak³adu poprawczego,
w³¹czaæ w tê dzia³alnoœæ równie¿ i innych pracowników pedagogicznych, np. nau-
czycieli ze szko³y i z warsztatów,
byæ konsekwentnym i cierpliwym,
prezentowaæ siebie jako osobê w pe³ni ¿yczliw¹ dla wychowanków, pragn¹c¹ ich
autentycznego dobra oraz wskazywaæ im, na czym to dobro polega.
Najistotniejsze wydaje siê byæ to, ¿e wychowankowie te¿ powinni siê z tym zgadzaæ

i te¿ tego pragn¹æ.
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MA£GORZATA PAPLIÑSKA
APS, Warszawa

DYSKURSY PEDAGOGIKI 
SPECJALNEJ, STARE JAB£ONKI
31.05-02.06.2006 R.

Ju¿ po raz szósty Zak³ad Pedagogiki Spe-
cjalnej i Psychologii Uniwersytetu Warmiñ-
sko-Mazurskiego w Olsztynie zorganizowa³
ogólnopolsk¹ konferencjê naukow¹ z cyklu
Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. Odbywaj¹-
ce siê w miejscowoœci Stare Jab³onki trzy-
dniowe spotkanie, zgromadzi³o przedstawi-
cieli œrodowisk akademickich oraz placówek
zajmuj¹cych siê edukacj¹ i rehabilitacj¹ osób
z niepe³nosprawnoœci¹. Tegoroczny temat
wiod¹cy konferencji: Cz³owiek (dziecko, m³o-
dzie¿, doroœli...) z niepe³nosprawnoœci¹ w syste-
mie edukacji i rehabilitacji zosta³ podjêty w bli-
sko 80 wyst¹pieniach. 

Ka¿dego dnia konferencji mia³y miejsce
obrady, w czasie których wyg³oszono refera-
ty zawarte w jednym z trzech, zapropono-
wanych przez organizatorów, obszarów te-
matycznych:

Wybrane zagadnienia pedagogiki specjal-
nej;
Pedagog specjalny - dylematy roli;
Osoba z niepe³nosprawnoœci¹ intelektual-
n¹ w systemie edukacji, rehabilitacji
i wsparcia.
W wyst¹pieniach plenarnych poruszono

problematykê dylematów edukacyjnych
nauczycieli ze szkó³ specjalnych (A. Ra-
kowska) oraz kszta³cenia pedagogów spe-
cjalnych wobec rzeczywistych potrzeb sy-
stemu rehabilitacji (K. Parys), z zaakcento-
waniem wzrastaj¹cej roli nauczyciela we
wspó³czesnej tyflopedagogice (D. Gorajew-
ska, M. Papliñska). Uwagê zwrócono tak¿e
na kszta³t i uwarunkowania rozwoju peda-
gogiki specjalnej (Cz. Kosakowski) wraz
z jej etycznymi wyzwaniami (A. Krause).
Najwiêcej miejsca poœwiêcono zagadnie-
niom zwi¹zanym z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ (T. ¯ó³kowska, I. Chrzanow-
ska), tak¿e z perspektywy wieloletniej

praktyki zawodowej (W. Dykcik). Wœród
referatów nie zabrak³o tych poœwiêconych
procesowi uczenia siê osób z niepe³no-
sprawnoœci¹ (K. Rzedzicka) i edukacji, ze
szczególnym uwzglêdnieniem edukacji
w³¹czaj¹cej (E.M. Minczakiewicz). Wiele
emocji wzbudzi³o wyst¹pienie prezentuj¹ce
wyniki badañ dotycz¹cych relacji miêdzy
dzieæmi nies³ysz¹cymi a osobami starszymi
(A. Korzon). W czasie konferencji podejmo-
wano tak¿e tematy trudne, zmuszaj¹ce do
refleksji nad znaczeniem i sensem dzieciê-
cych strat (Z. Bohdan) oraz zadaniami i ro-
l¹ rodziców zastêpczych (K. Liszcz).

Drugiego dnia konferencji obrady odby-
wa³y siê równie¿ w sesjach równoleg³ych.
Zosta³y one podzielone na nastêpuj¹ce sek-
cje tematyczne:

Wczesna diagnoza i stymulacja rozwoju
dziecka;
Dziecko z niepe³nosprawnoœci¹ w ogólno-
dostêpnym i integracyjnym systemie edu-
kacji;
Wsparcie osób z niepe³nosprawnoœci¹;
Wybrane zagadnienia pedagogiki specjal-
nej;
Stymulacja rozwoju osób z niepe³no-
sprawnoœci¹;
Dziecko z niepe³nosprawnoœci¹ w ró¿nych
formach kszta³cenia;
Wybrane aspekty funkcjonowania dzieci
z niepe³nosprawnoœci¹ w ró¿nych formach
kszta³cenia.
Trudno przedstawiæ w tym miejscu zarys

wszystkich zaprezentowanych wyst¹pieñ.
Zapoznanie siê z nimi umo¿liwi zapowiada-
na przez organizatorów konferencji na po³o-
wê 2007 r. publikacja. 

Organizowane ju¿ cyklicznie spotkania
naukowe ciesz¹ siê du¿ym zainteresowa-
niem i popularnoœci¹ nie tylko ze wzglêdu
na wysoki poziom prezentowanych refera-
tów, doniesieñ z badañ, ale tak¿e dziêki do-
brej organizacji oraz atmosferze i urokowi
miejsca. Zapewne ka¿dy z uczestników zna-
laz³ coœ, co wzbogaci³o jego wiedzê i zainspi-
rowa³o do w³asnych poszukiwañ nauko-
wych.

Z  K R A J U  I  Z E  Œ W I A T A
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S³awomira Sadowska (red.): NAUCZANIE
UCZNIÓW Z NIEPE£OSPRAWNOŒCI¥
INTELEKTUALN¥ W STOPNIU LEKKIM.
WYBRANE PROBLEMY TEORII I PRAK-
TYKI. Wydawnictwo Edukacyjne „AKA-
PIT“, Toruñ 2006, ss. 298.

Kszta³ceniu uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ in-
telektualn¹ w stopniu lekkim od lat towarzysz¹
liczne dociekania naukowe. Jak dowodzi codzien-
noœæ szkolna, sytuacje problemowe pojawiaj¹ce siê
na polu dydaktyczno-wychowawczym wci¹¿ jed-
nak stanowi¹ otwarty – a przez to niezwykle inte-
resuj¹cy – obszar dla osób poszukuj¹cych inspiru-
j¹cych wskazówek skutecznego ich rozwi¹zania.
Brak jednoznacznych recept na edukacjê sprawia,
¿e rynek wydawniczy, podobnie jak i pole badaw-
cze, czekaj¹ na prace wype³niaj¹ce tê lukê. Z tym
wiêkszym zadowoleniem warto przyj¹æ ukazanie
siê ksi¹¿ki Nauczanie uczniów z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ w stopniu lekkim. Wybrane problemy te-
orii i praktyki.

Prezentowana pozycja jest prób¹ wyjœcia na-
przeciw oczekiwaniom refleksyjnego czytelnika
ceni¹cego opracowania bêd¹ce zestawieniem teo-
retycznych rozwa¿añ z praktyk¹ szkoln¹. Zda-
niem jednego z recenzentów ksi¹¿ki – prof. dr.
hab. Amadeusza Krause – autorzy udowadniaj¹
w niej, ¿e „po³¹czenie opracowania metodycznego
z dociekliwym postêpowaniem badawczym jest
nie tylko mo¿liwe, ale wrêcz niezbêdne, by spro-
staæ najnowszym wyzwaniom edukacyjnym“.

Redaktor S³awomira Sadowska, zestawiaj¹c ze
sob¹ siedemnaœcie tekstów autorstwa doœwiad-
czonych pracowników naukowych i otwartych na
nowatorskie rozwi¹zania nauczycieli, w sposób
uzasadniony merytorycznie dzieli ksi¹¿kê na czte-
ry czêœci: Kszta³cenie uczniów z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ w stopniu lekkim – zagadnienia ogólne;
W krêgu edukacji polonistycznej; W krêgu edukacji ma-
tematycznej; O wspomaganiu dziecka – wybrane pro-
pozycje terapii i rehabilitacji.

W pierwszym z zasygnalizowanych w¹tków
nakreœlona zosta³a edukacja ucznia z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹ w œwietle przepisów
prawa oœwiatowego (Monika Go³ubiew-Ko-
nieczna), mo¿liwoœci œrodowiskowych zwi¹za-
nych z typem szko³y, kszta³cenia umiejêtnoœci
kluczowych jako zadania szko³y (S³awomira Sa-

dowska), jak równie¿ metod nauczania wyko-
rzystywanych przez nauczycieli w zakresie
kszta³cenia wybranych umiejêtnoœci kluczo-
wych (Karolina Latopolska).

W czêœci drugiej znalaz³y siê cztery teksty
z krêgu edukacji polonistycznej. Autorki (Ka-
tarzyna Parys, Elwira Adaszak, S³awomira
Sadowska, Lucyna B³eszyñska) skoncentro-
wa³y siê w nich na nauce czytania, pisania
i mówienia uczniów z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ w stopniu lekkim. 

Kolejnych piêæ opracowañ autorstwa S³awo-
miry Sadowskiej, Gra¿yny Kamiñskiej (dwa te-
ksty), El¿biety M. Jurzystej i Krzysztofa Stroni-
kowskiego sta³o siê podstaw¹ dla wyznaczenia
krêgu edukacji matematycznej, w której akcent
po³o¿ono na zestawienie szkolnej rzeczywistoœci
edukacyjnej z modelem nauczania matematyki.
Dziêki takiemu po³¹czeniu nakreœlone zosta³y nie
tylko drogi (i bezdro¿a) nauczania matematyki,
ale tak¿e nowe mo¿liwoœci aktywizowania osobi-
stej motywacji ucznia w kszta³ceniu wybranych
kompetencji matematycznych.

W ostatniej czêœci przybli¿one zosta³y propozy-
cje wspomagania rozwoju dziecka z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹. Autorzy tej grupy ar-
tyku³ów zajêli siê: wybranymi metodami wspo-
magania rozwoju dziecka z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ (Jacek B³eszyñski), prze¿yciami este-
tycznymi i twórczoœci¹ jako wymiarami niezbêd-
nymi w rehabilitacji uczniów (Izabela Bieñkow-
ska), usprawnianiem pamiêci dzieci z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu lekkim (Mi-
lena Kijewska) oraz wspomaganiem procesu
usprawniania funkcji percepcyjno-motorycznych
na lekcjach religii (s. Teresa Ziober).

Redaktor ksi¹¿ki, skupiaj¹c siê na sprawach
uczenia siê i nauczania uczniów z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu lekkim, po-
leca j¹ czytelnikowi, „który chce podj¹æ wysi³ek
zg³êbienia nauczycielskiej aktywnoœci i nie szuka
jedynie gotowych wzorów postêpowania“. Lek-
tura prezentowanej pozycji dowodzi, ¿e – ze
wzglêdu na walory poznawcze i u¿ytecznoœæ
praktyczn¹ – skierowanie jej do „niezale¿nych
intelektualnie i œwiadomych sensu swych dzia-
³añ nauczycieli oraz przysz³ych adeptów peda-
gogiki“ jest w pe³ni uzasadnione.

Danuta Gorajewska

S P R A W O Z D A N I A I  O C E N Y


