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OD REDAKCJI

Weryfikacja i ciąg e uściślanie terminologii stosowanej w pedagogice spe-
cjalnej i w innych naukach ukazuje ewolucję w rozumiemiu niepe nosprawności
nie tylko jako rezultatu choroby czy uszkodzenia, ale również jako konsekwen-
cji barier środowiskowych spo ecznych, ekonomicznych, fizycznych. Między-
narodowe jak i lokalne organizacje i instytucje poszukują więc różnych form
pomocowych oraz systemów wsparcia osób niepe nosprawnych w środowisku
lokalnym. Docelowo dzia ania te zmierzają do podniesienia jakości życia tych
osób i ich rodzin tak w wymiarze osobistym, jak i spo ecznym. Stąd też ważne
staje się rozpoznanie i uaktywnianie różnorodnych mechanizmów, warunkują-
cych pomyślny przebieg i efekty rehabilitacji. Aktualnie tworzone i wdrażane
do praktyki programy rehabilitacyjne opierają się na wiodącym za ożeniu
każda osoba niepe nosprawna, niezależnie od stopnia niepe nosprawności,
posiada potencja rozwojowy, który powinniśmy umieć rozpoznać i uaktywnić
w dzia aniach rehabilitacyjnych, pomocowych. Drugie za ożenie związane jest
z przyjętym aksjomatem o niepowtarzalności każdej osoby z niepe nosprawnoś-
cią i widzeniu jej rehabilitacji w kontekście podmiotowości i autonomii. W ja-
kim stopniu to humanistyczne ujęcie osoby niepe nosprawnej można pogodzić
z koncepcją M. Foucaulta?1)

W obszarze analiz tego wybitnego filozofa XX w. znajdowa y się pytania:
jakie są sposoby egzekwowania przymusu w różnych spo ecznościach oraz jakie
są formy sprawowania w adzy nad pewnymi grupami spo ecznymi. M. Foucault
pokazywa oficjalny sens „wypędzenia niektórych” dla pożytku i bezpieczeńs-
twa obywateli. Rozpatrywa sposoby eliminacji z życia spo ecznego i wyklucza-
nia pewnych grup, takich jak: przestępcy, chorzy umys owo, trędowaci, zadżu-
mieni.

M. Foucault sformu owa również tezę, że w XVIII w. po raz pierwszy
zosta a zastosowana miara, jaką można szacować cz owieczeństwo. W kontek-
ście tych rozważań postrzega także niepe nosprawność. Dowodzi , że w ca ej
Europie w XVIII w. zak adano wielkie domy odosobnienia przeznaczone dla
„ca ego spektrum najróżniejszych indywiduów: zamyka się w nich biednych
inwalidów, starców pogrążonych w nędzy, żebraków, zatwardzia ych nierobów,
chorych wenerycznie, wszelkiego rodzaju libertynów, ludzi, którym rodzina lub
w adze chcą zaoszczędzić publicznej kary, rozrzutnych ojców rodzin, zdegene-
rowanych duchownych: jednym s owem, wszystkich, którzy w stosunku do

1) M. Foucault, Choroba umys owa a psychologia, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.
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porządku rozumu, moralności i spo eczeństwa dają dowody »rozregulowania«”.
Skazanie tych „indywiduów” na odosobnienie by o wyznaczane pewną wspólną
w aściwością ich próżniactwem, „niezdolnością do uczestniczenia w produk-
cji, obiegu lub gromadzeniu bogactw (niezależnie od tego, czy do takiej nie-
zdolności dochodzi przez przypadek czy z w asnej winy)”. Zdaniem Foucaulta
w aśnie wtedy, w XVIII stuleciu, po raz pierwszy zastosowana zosta a miara,
jaką można mierzyć cz owieczeństwo jest nią przydatność, rozumiana w ka-
tegoriach ekonomicznych jako możliwość uczestniczenia w kapitalistycznym
systemie gospodarki. W czasach nam wspó czesnych, zdaniem M. Foucaulta,
o funkcjonowaniu cz owieka nie decyduje już produkcja, lecz konsumpcja.
Dlatego też o przydatności cz owieka coraz wyraźniej świadczą możliwości
konsumowania przez niego wszystkiego, co oferuje mu spo eczeństwo, kultura
i ekonomia.

Nie ulega wątpliwości, że miejsce w życiu zbiorowości spo ecznej także
w konsumpcji wyznaczane jest przez poziom sprawności cz owieka. Można
zatem sformu ować pytania o to, jakie są możliwości i potrzeby uczestniczenia
osób niepe nosprawnych w konsumpcji? w jaki sposób ten aspekt funkcjonowa-
nia cz owieka z niepe nosprawnością powinien być podjęty w dzia aniach
rehabilitacyjnych, wspierających? jak przygotować osobę niepe nosprawną, by
zapewnić jej poczucie przydatności, także w tym obszarze życia, który dotyczy
konsumpcji?

Tezy M. Foucaulta o związku niepe nosprawności i konsumpcji, przydat-
ności i wykluczaniu, a także o przymusie i bezpieczeństwie spo ecznym mogą
stać się przedmiotem interesującej dyskusji, do której Państwa zapraszamy.

Czwarty numer naszego czasopisma otwiera artyku , przedstawiający portret
socjologiczny wspó czesnej m odzieży w aspekcie jej religijności.

W artykule dotyczącym paradygmatów pedagogiki specjalnej Autorka podej-
muje analizy w zakresie terminologii, systematyki pedagogiki specjalnej i jej
związków z innymi naukami o wychowaniu. Wskazuje także g ówne kierunki
zmian w subdyscyplinach pedagogiki specjalnej oraz w kszta ceniu pedagogów
specjalnych.

Problematyka zaburzeń zdrowia psychicznego w grupie osób z niepe no-
sprawnością intelektualną rozpatrywana jest w następnym artykule. Analiza
rozpoczyna się od stwierdzenia, że od kilkunastu lat można zaobserwować
zmiany w podejściu do zdrowia psychicznego, które związane są z procesami
deinstytucjonalizacji oraz normalizacji. Zmiany te rzutują zarówno na proces
diagnozy, jak i terapii zaburzeń.

Kolejny artyku przeglądowy ukazuje modele i koncepcje przystosowania
do życia. Podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie: jak przebiega proces psycho-
spo ecznej adaptacji do życia osób po traumatycznych zdarzeniach nag ej utraty
sprawności fizycznej? Autorka pokreśla, że weryfikacja empiryczna formu owa-
nych za ożeń modelowych może s użyć skuteczniejszym oddzia ywaniom reha-
bilitacyjnym.
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Ocena i perspektywy zmian sytuacji osób niepe nosprawnych na Mazowszu
zosta y zaprezentowane w artykule badawczym. Są tu zamieszczone wyniki
analiz empirycznych, przeprowadzonych w 2004 r. przez Oddzia Mazowiecki
PFRON. Raport analizuje rozmiary niepe nosprawności, charakteryzuje popula-
cję osób niepe nosprawnych, ich edukację, aktywizację zawodową oraz rehabi-
litację spo eczną i leczniczą.

Następny artyku badawczy przedstawia zagadnienie procesu adaptacji dzieci
i m odzieży do warunków sanatorium konieczną reorganizację w asnego
życia i podejmowania nowych ról spo ecznych, w tym roli pacjenta.

Artyku z obszaru tyflopedagogiki prezentuje wyniki badań eksperymental-
nych w zakresie wp ywu oddzia ywań rehabilitacyjnych na rozwój widzenia
u ma ych dzieci z niepe nosprawnością wzrokową pochodzenia mózgowego.

Prace badawcze zamyka artyku dotyczący funkcjonowania rodziny w sytua-
cji przewlek ej choroby dzieci.

Mamy nadzieję, że zawarte w tym numerze artyku y będą źród em zarówno
refleksji teoretycznej, jak i inspiracją do podejmowania nowych dzia ań ba-
dawczych.
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Wyższe Metropolitalne Seminarium
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„CZ OWIEK-NIEPE NOSPRAWNOŚĆ-SPO ECZEŃSTWO”

Nr 2, 2006

ARTYKU Y I ROZPRAWY

KS. KRZYSZTOF PAWLINA

RELIGIJNOŚĆ WSPÓ CZESNEJ M ODZIEŻY
PORTRET SOCJOLOGICZNY I DYLEMATY1)

Nowi ludzie

Prymas Stefan Wyszyński, myśląc o przysz ości, napisa kiedyś, że „idzie
nowych ludzi plemię”. Zmieniają się czasy, ale każde pokolenie, myśląc
o przysz ości, musi stawiać sobie pytanie: Jakich będzie to nowych ludzi ple-
mię? Na czym ta nowość będzie polega a?

Od roku 1970, prawie przez 15 lat, rodzi o się rocznie 600 tys. dzieci,
obecnie ok. 360 tys. Co to znaczy dla sytuacji w Polsce? Nastąpi wymiana
pokoleń na skalę rewolucyjną: 45% spo eczeństwa nie będzie pamięta o do-
świadczeń „Solidarności”. Z dystansem będą odnosi y się do historycznych po-
dzia ów. Nie będą znali świata innego niż ten, który kieruje się regu ami demo-
kracji, w którym panuje nieskrępowana swoboda przemieszczania się ludzi
i idei. Będzie to grupa ludzi wykszta conych. Badania wykazują, że 55% m o-
dzieży zamierza studiować. Studia rozbudzają apetyty, większe aspiracje, więk-
sze oczekiwania. Media będą g osić kult sukcesu, a pracy będzie coraz mniej.
Pozostanie niemoc zrealizowania oczekiwań, marzeń i planów. Taka będzie
rzeczywistość, w obliczu której optymizm m odych ludzi wydaje się imponu-
jący. Oko o 57% to ci, którzy chcą rozwijać się, realizować ambicje w Polsce,
zrezygnowanych jest tylko 18%.

Będzie to pokolenie ludzi odpowiedzialnych, znających swoją wartość
i deklarujących: potraktujcie nas poważnie, zagospodarujcie nasz potencja .
Może być tak, że pewna grupa m odzieży powie kiedyś: nawet jeśli nikomu nie
zależy na nas, to będziemy radzić sobie sami.

1) Tekst stanowi autoryzowaną wersję wyk adu wyg oszonego podczas Święta Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (12 maja 2006 r.) przez ks. prof. dr. hab.
Krzysztofa Pawlinę, rektora Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego.
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Ale może też wykreować się grupa m odych ludzi, która powie: jeśli oni nas
nie traktują na serio, to my im pokażemy, co znaczy zakpić sobie ze spo eczeń-
stwa i z rządu. M ode pokolenie nie chce tego świata rujnować, ale chce się
weń jakoś wpisać. Świadczy o tym choćby to, że m odzi ludzie chcą robić
karierę, ale planują ją tak, aby mieć również czas dla rodziny. To pokolenie
jest trudne do zdefiniowania. „Nowych” ludzi nazywa się dziś „Pokoleniem
JP II”, „Generacją R” albo „Pokoleniem T”. Co to oznacza? „Pokolenie JP II”
to ludzie, dla których Jan Pawe II jest punktem odniesienia. Z fascynacji osobą
Papieża zmieniają swoje postawy życiowe.

„Generacja R” to skrót określający przekonania m odych ludzi. Gdyby ująć
te przekonania w haśle reklamowym, mog oby ono brzmieć „4 razy R”: Rodzi-
na, Rynek, Religia, Rozsądek. Oto wartości „nowych” ludzi.

Ale to nie wszystko o tym pokoleniu. Zosta o ono nazwane też „Pokole-
niem T”, tzn. pokoleniem transformacji. Janusz Czapiński i Tomasz Pank opra-
cowali Spo eczną diagnozę 2005. W części poświęconej m odzieży ukazano, że
dzieci, które urodzi y się po 1987 roku, a więc dzisiejszą m odzież, charak-
teryzuje to, że:
1) urodzi o się więcej dziewczynek niż ch opców;
2) dziewczęta są bardziej wulgarne niż ch opcy;
3) dziewczęta częściej szukają ucieczki w alkoholu;
4) dziewczęta częściej sięgają po narkotyki;

Co będzie określa o tę m odzież w przysz ości?

Pracy coraz mniej

Wzrasta tendencja do migracji m odych ludzi. Wyjeżdżają za granicę szukać
pracy. Jest to już trzecia fala migracyjna. Pierwsza, to wojenna. Ludzie, dla
których dom ojczysty by w najdos owniejszym tego s owa znaczeniu zamknię-
ty. Druga fala wyp ynę a w czasie stanu wojennego. Wtedy też mieliśmy do
czynienia z pewnym przymusem i nieodwracalnością. Natomiast fala trzecia
będzie falą emigracji zarobkowej, która może mieć nieco inny charakter. Ta
nowa emigracja będzie mia a drogę powrotu. Stanowić ją będą w dużej mierze
ludzie wolni, kreatywni i ambitni. Być może zechcą wracać do Ojczyzny nie
tylko kiedy już będą na emeryturze. Szkoda, że Ojczyzna dziś nie potrafi wyko-
rzystać potencja u, który ze sobą niosą.

Sprawność ich podzieli

Wyodrębnią się dwie grupy m odego pokolenia: ci, którym się uda i ci,
którzy pozostaną przez ca e życie na marginesie. Nowe elity, to ci, którzy znają
języki, opanowali nowe technologie, nowe sposoby komunikowania. Takich
potrzebuje świat. Na tych czekają miejsca pracy, kariery...

Druga grupa to pariasi nowej Europy. Ci, którym nigdy się nie uda,
którzy przez ca e życie będą pracownikami przy taśmie, ochroniarzami cudzych
fortun, sprzątaczami bogatych ulic i bajkowych hipermarketów.
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Nowe rozrywki

Media tworzyć będą w coraz większym stopniu gusty, styl oraz sposób
myślenia. Badania wykazują, że tego samego dnia i o tej samej godzinie pro-
gram „Big Brother” ogląda o 230 tys. widzów, a program „Bar” 460 tys.
Jeżeli jest tak nawet w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i w Wielką Sobotę, jeśli
oglądalność reality show nie spada nawet w takie dni, to prawdopodobnie za
jakiś czas coś się zmieni w ich myśleniu i przeżywaniu.

Nie wolno nie doceniać wp ywu mediów. Każdy Polak ogląda dziennie
przez 4 godziny i 20 minut telewizję. W przesz ości ideologia dotyka a struktur
spo ecznych, szko y, ale zatrzymywa a się na progu domu rodzinnego. Dziś
wesz a ona, dzięki telewizji, do samego środka rodziny. To „kazanie”, które
co dzień trwa 4 godziny i 20 minut, zmienia ludzi.

M odzi ludzie spędzają przed komputerem tygodniowo 30 godzin tyle
samo, ile na lekcjach w szkole.

Po co m odzi korzystają z Internetu? Między innymi dlatego, że szukają
w nim:
1) pornografii,
2) rozrywki,
3) informacji,
4) możliwości kupna i sprzedaży towarów.

Przysz ość należy do ludzi świadomie przeżywających swoje życie.

Operatywność za wszelką cenę

Cywilizacja, w której przysz o kszta cić się i dojrzewać m odemu pokoleniu,
podkreśla s owo operatywność. Dlatego mnożą się kursy, szkolenia, warsztaty,
a wszystko po to, aby wiedzieć, jak coś wykonać, aby być operatywnym w da-
nej dziedzinie. W witrynach księgarń coraz więcej jest poradników dotyczących
np. umeblowania mieszkania, urządzenia ogrodu, obs ugiwania komputera. To
wszystko ma charakter instruktażowy. Ten styl zakrada się też do programów
edukacyjnych. Chodzi o to, aby przysz y Polak by sprawny, skuteczny, po
prostu najlepszy. Sugeruje to, że najważniejszą rzeczą dla przysz ych pokoleń
będzie nie świadomość tego, dlaczego coś się robi, lecz wiedza, jak to zrobić.
Operatywność staje się kryterium edukacji m odzieży. A wydawa o się, że
w kszta ceniu należy pogodzić obie te sprawy. Czyżby chodzi o o wykszta cenie
nowej grupy operatywnych robotników, którzy po „polskiej szkole” będą wie-
dzieć jak, a nie będą szukać uzasadnień dlaczego?

Otwarty świat

Popatrzmy przez chwilę, jak to wygląda w świecie oczywiście chodzi o tę
część świata, o której myślimy z zazdrością starych, sytych demokracji. To
spo eczeństwo, w którym naprawdę liczą się najlepsi. W Polsce najlepszy
ciągle jest jeszcze ten, kto potrafi coś sobie za atwić. W świecie, do którego
dążymy, rządzi konkurencja. Na stanowiskach utrzymują się ci, którzy są
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najlepsi. Resztę stanowi szary t um klientów hipermarketów. Nie wystarczy już
zatem być dobrym. Warunkiem sukcesu jest być najlepszym.

W Miętnem ko o Garwolina m odzież z grupy Focolare mia a spotkanie
z ambasadorem Szwecji. Pod koniec spotkania ktoś z uczestników postawi
pytanie: „Proszę pana, gdyby pan by na naszym miejscu, co by pan teraz
robi ?” Ambasador odpowiedzia : „Uczy bym się języków i zadba bym o dobrą
formację duchową”.

Nowa religijność

Religijność bez Kościo a

Aby mówić o zmianach w religijności, chcia bym dokonać pewnego rozróż-
nienia na Kośció i religię.

Kośció to rzeczywistość, która ukazuje bardziej instytucjonalny charakter.
Religia ujawnia charakter bardziej osobowy. Te dwie rzeczywistości: Kośció
i religia są po ączone uk adem wzajemnych powiązań i uzależnień. W okresie
tzw. realnego socjalizmu dokonywa się w spo eczeństwie polskim proces
„ukościelniania” religijności. Kto by religijny, czu się równocześnie związany
z Kościo em.

Od 1989 roku dokonuje się w Polsce pewien rozpad dotychczasowych struk-
tur religijno-kościelnych. Zauważa się dwie tendencje. Liczba osób szukających
religii, odczuwających g ód transcendencji, nie spada. Dla prawie 90% m odzie-
ży wiara religijna, choć w różnym stopniu, ma istotną wartość w ich życiu
osobistym.

Z drugiej strony zwiększa się zbiorowość ludzi religijnych, którzy nie po-
trzebują Kościo a. Dla przyk adu: oko o 5% deklarujących się jako g ęboko
wierzący, w ogóle nie chodzi na Mszę św., nie przystępuje do spowiedzi. Ale
są to ludzie, którzy deklarują, że mają kontakt z Bogiem. Krótko mówiąc:
Kośció traci na znaczeniu, a religia zyskuje nowe oblicze.

M ody cz owiek szuka odniesienia do Boga, potrzebuje duchowości, ale
coraz częściej obojętnie odnosi się do Kościo a. Należy jednak dodać, że os a-
bienie czy utrata kościelności może pociągnąć za sobą negatywne przemiany,
a nawet rozpad religijności. Os abienie zaufania do Kościo a będzie w przysz o-
ści prawdopodobnie jednym z ważnych czynników generujących kryzysy reli-
gijne, obojętność, a także odchodzenie ku pozainstytucjonalnym formom reli-
gijności.

Wiara z wyboru

W Polsce przez wiele lat wiara by a wartością narodową, kulturową. By a
wartością dziedziczną, przekazywaną w domu, w narodzie jako coś oczywiste-
go, jako spo eczna wartość.
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Diagnozy socjologiczne mówią o pewnych zmianach, nie zapowiadając
jednak upadku religijności w przysz ej Polsce. Polegają one na przejściu od
religijności dziedziczonej do religijności przeżywanej. Religijność przestaje być
wartością tradycyjną, ale staje się doświadczeniem osobistym. Oznacza to, że
jeśli ktoś urodzi się w rodzinie wierzącej, to wiara nie zostaje mu przekazana
automatycznie. Dziś cz owiek sam chce decydować, dokonywać wyborów.
Krótko mówiąc nie przewiduje się jakiegoś gwa townego odwrotu od religii,
ale przewiduje się, że nie będzie ona przekazywana jak do tej pory przez
tradycję, ale przez osobisty wybór; świadoma osobista decyzja to kierunek
przysz ości ludzi wierzących.

Osobiste doświadczenie kluczem do Kościo a

M ody cz owiek we wspó czesnej cywilizacji uznaje za swoje tylko to, czego
sam doświadczy , co przeży , co sta o się jego udzia em. Również w kwestiach
wiary ważne jest przede wszystkim to, co sta o się jego udzia em, natomiast
formy obrzędowości męczą, są mu obce. Odrzucając je jednak, nie odrzuca
tym samym Ewangelii. Trzeba więc szukać innych sposobów wyrażania się
Kościo a takich, w których m ody cz owiek będzie czu się „jak u siebie”.
Musi on poznać najpierw „smak” spotkania z Bogiem. Owo doświadczenie,
pewna satysfakcja będą warunkiem przyjęcia wiary. Relacja osobowa: cz owiek

Bóg, ja i On wydają się być kluczem do osiągnięcia doświadczenia religij-
nego, a w konsekwencji do przyjęcia wiary. Osobiste doświadczenie „dogadania
się” z Bogiem, może być pomostem do świadomego i aktywnego uczestnicze-
nia w życiu Kościo a.

Moralność w asnej produkcji

Specyficzną cechą religijności Polaków jest odmienne jej funkcjonowanie na
dwóch p aszczyznach.

Pierwsza to przyznanie się do wiary. Druga to przekonania moralne. Co
do pierwszej, to nie jest jeszcze tak źle. Natomiast o moralności tak powiedzieć
się nie da. Pęk o coś w naszej obyczajowości. Ogólnie biorąc, nie odrzuca się
religii. Jest ona na swój sposób potrzebna w życiu cz owieka. Jednak w co-
dziennym myśleniu dominuje przekonanie, że bez Boga można się obejść.
Wiara nie wydaje się konieczna do u ożenia sobie życia. Dlatego nie przeszka-
dza m odym ludziom, że z jednej strony wyznają wiarę, a z drugiej żyją
tak, jakby Boga nie by o. Autorytet Kościo a w kwestiach moralnych uznaje
31% m odzieży. Spośród praktykujących systematycznie moralny autorytet
Kościo a uznaje jedynie 49% osób. Rozdźwięk między deklarowaną wiarą
a akceptacją nauki g oszonej przez Kośció wzrasta jeszcze bardziej w odniesie-
niu do zagadnień życia ma żeńskiego. Ta sama m odzież, która opowiada się za
dość liberalnym, jeśli nie rozwiąz ym, życiem intymnym, wśród celów życia na
pierwszym miejscu stawia szczęśliwe życie rodzinne, wielką odwzajemnioną
mi ość.
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Ewidentny kryzys moralny zatacza w Polsce coraz szersze kręgi wyszed
on już poza życie osobiste. Dotyka życia zawodowego i spo ecznego. Spada
wrażliwość wobec kradzieży (z 76% na 63%) i szacunku dla osób starszych
(z 78% na 68%). Towarzyszy temu zanikanie ocen krytycznych wobec postaw
egoistycznych (z 51% na 37%).

Jakie proponuje się sposoby naprawy? Najczęściej wzmożenie systemu
kontroli.

„Herbata od mieszania nie robi się s odsza” powiedzia kiedyś S. Kisiele-
wski. To spo eczeństwo, które przeżywa kryzys moralny, nie tyle trzeba mie-
szać, ile dos adzać.

Jan Pawe II wo a w 1995 roku w Skoczowie o ludzi sumienia. Mówi
wtedy: „Nasza ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami spo-
ecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Jednak najbardziej podstawowym
problemem pozostaje sprawa adu moralnego. Ten ad jest fundamentem życia
każdego cz owieka i każdego spo eczeństwa. Dlatego Polska wo a dzisiaj nade
wszystko o ludzi sumienia”.

Ludzie, którzy przeżyli Katyń, opowiadają, że pociągi, które wioz y ich na
Wschód prawie nie by y strzeżone, bo Polacy przyrzekli, że nie uciekną. Zostali
zamordowani. Dopiero po 1989 roku okaza o się, jak bardzo jest nam ich brak.

Bardziej agresywni

Nowym zjawiskiem w naszym spo eczeństwie jest strach przed m odym
cz owiekiem. To dość dziwne bać się cz owieka, a szczególnie m odego.
Przecież m odość kojarzy się nam z nadzieją, życzliwością, żartem i przygodą.
Dlaczego więc przyspieszamy kroku, kiedy widzimy grupę m odzieży? Bo się
boimy, aby nas nie zaczepili, aby nas ktoś nie uderzy . To nie jest normalne.
Dlatego pytamy, co takiego się sta o z m odzieżą, że się jej boimy?

Badania wykazują wzrost agresji wśród m odzieży. Ale czy tak jest rzeczy-
wiście? Dlatego zaproponowano m odym ludziom, by sami wypowiedzieli się
na swój temat.

Na pytanie: Czy uważasz, że obecnie m odzi ludzie są bardziej agresywni
niż kiedykolwiek wcześniej?, 84% ankietowanych uczniów liceów warszaw-
skich odpowiedzia o, że tak 16% by o innego zdania. M ode pokolenie
stwierdza, że agresja wśród m odzieży by a zawsze, ale ich zdaniem w ostatnich
latach fala agresji zaczę a narastać. Uczeń czwartej klasy liceum mówi: „Na
przestrzeni trzech lat widzę nasilenie agresji na przyk adzie swojej szko y. Tego
nie by o, gdy rozpoczyna em pierwszą klasę”.

Dlaczego dziś jest więcej agresji? M odzież mówi wprost, że dziś jest więcej
czynników wywo ujących agresję i zmieni y się też sposoby jej ujawniania oraz
pokazywania.
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Powszechność agresji rodzi pytanie, dlaczego tak się rozprzestrzenia?
M odzież wskazuje na kilka przyczyn. Na pierwszym miejscu stawia przy-

zwolenie spo eczne na agresję. Licealiści wprost stwierdzają, że spo eczeństwo
sprzyja wychowaniu ma ych grup chuliganów, które przekszta cają się w grupy
przestępcze. Ludzie się boją, ale nic nie robią, aby ich powstrzymać.

Mówiąc o spo ecznym przyzwoleniu na agresję m odzi ludzie wskazują też
media. Zdaniem badanej m odzieży prawie wszystkie filmy zawierają przemoc.
Zabijanie i walka pokazywane są jako sposoby na osiągnięcie celu. Na dodatek
powszechna dostępność gier komputerowych pozwala wielu m odym ludziom
uczestniczyć w wirtualnej walce. Później dodaje m odzież „trzeba to
w konkretny sposób wypróbować”. Walkę ukazuje się jako sposób na życie,
który zapewnia powodzenie i zdobycie sukcesu towarzyskiego. Podsumowując
wszystkie programy telewizyjne na wszystkich kana ach TV można stwierdzić,
że co minutę emituje ona od dwóch do trzech obrazów negatywnych (zabójst-
wo, bijatyka). Badania jednak pokazują, że oddzia ywanie przemocy w kom-
puterze jest większe niż oglądanej w TV.

Drugim powodem rosnącej fali agresji, zdaniem m odzieży, jest zatracenie
wartości, które powstrzymywa yby ludzi przed z ymi czynami. Uczeń trzeciej
klasy liceum (wydaje się być reprezentatywny dla swoich rówieśników), mówi:
„Kiedyś ludzie wychowywani byli surowiej i mieli jakieś zasady w życiu, byli
czegoś nauczeni i każdy wiedzia , co do niego należy. Po prostu wiedziano, co
jest przyzwoite, a czego robić nie wolno. Dzisiaj rodzice pozwalają na więcej
swoim dzieciom. Dają im wolną rękę i m odzi robią, co chcą g upieją. Czują
się bardziej bezkarni i myślą, że wszystko, co zechcą, mogą zrobić”. Wniosek
nasuwa się sam: z e wychowanie, a może jego brak, jest odpowiedzią na pyta-
nie, dlaczego agresja staje się problemem m odzieży. Gdzie można spotkać
agresję? Agresja pojawia się wszędzie widzi się ją idąc do szko y, w tram-
wajach, na ulicy i w domu.

Kim są m odzi ludzie przejawiający agresję? „To nasi rówieśnicy i często
my sami” odpowiada badana m odzież.

Swoją postawę, z zaskakującą szczerością, m odzi ludzie nazywają po imie-
niu. „Jestem często agresywny”. „Tak pobi am nieraz koleżankę”. Tak
należę do grupy przestępczej”. „Myślę, że sama jestem osobą agresywną wobec
najbliższych”.

W świetle takich wypowiedzi nasuwa się kolejne pytanie skąd tyle agresji
wśród m odzieży? Wielu m odych ludzi stwierdza wprost: „Agresywni są ci,
którzy doświadczyli agresji w domu”.

Analiza wyników badań pozwala stwierdzić, że wielu m odych ludzi spotyka
się z k ótniami, awanturami i wyzwiskami w swoich domach. Ten klimat wp y-
wa na ich sposób odczuwania, przeżywania i zachowania. Jak na ironię, kilku
m odych ludzi stwierdzi o: „mój dom rodzinny jest dobrą szko ą, aby nauczyć
się, jak kogoś zdenerwować i upokorzyć”. Dom rodzinny, wed ug badanej
m odzieży, jest g ównie odpowiedzialny za stan narastającej agresji wśród
m odzieży. Tak uważa 90% ankietowanych.
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M odzi ludzie nie umieją nawiązać relacji osobowych. Uciekają więc
w świat wirtualny. Oko o 75% korzysta z różnego rodzaju komunikatów i cza-
tów. Jeśli chodzi o czat: spośród 75% korzystających, ponad 47% mia o za
sobą przynajmniej jedno spotkanie z obcą osobą. Ponad 50% przekazuje swoje
dane: zdjęcie, opis osoby, telefon kontaktowy, a czasami adres z prośbą o kon-
takt.

Wzrost agresji wśród m odzieży sk ania do postawienia jeszcze jednego
pytania: Czy spotka eś się osobiście z przejawem agresji? Aż 94% uczniów
liceów stwierdzi o, że tak. Zaledwie 6% m odzieży mówi o, że nie dotknę o jej
tego rodzaju zjawisko osobiście. Chcia oby się zapytać, dlaczego tyle w was
agresji? Uczeń pierwszej klasy liceum mówi: „Jesteśmy zagubieni, a zagubieni
atakują, zanim zostaną zaatakowani”. A jego kolega stwierdza: „Nie potrafimy
panować nad sobą, niepowodzenie i od razu agresja”.

M odzi ludzie zdają sobie sprawę to powraca w wielu wypowiedziach
że w ich wieku gromadzi się wiele intensywnych emocji i przeżyć. Nie wiedzą,
jak nimi pokierować i jak je komuś przekazać. Roz adowują je tak, jak potrafią.

Uczennica czwartej klasy licealnej stwierdza: „Agresja rodzi się z tego, że
my nad sobą nie panujemy. Wobec nagromadzonych negatywnych emocji cz o-
wiek jest bezradny. Nikt nas nie nauczy pracy nad sobą. Targają nami namięt-
ność i skrajność”.

Agresja to przejaw bezradności. Dlaczego? Otóż m odzi ludzie świadomi
swojej s abości psychicznej, niestabilności emocjonalnej, nie znajdują u nikogo
wsparcia. Pozostawieni sami sobie czują się odrzuceni, noszą w sobie poczucie
niesprawiedliwości. Dochodzi do tego ich pesymistyczne spojrzenie na świat:
„Szukamy sensu w bezsensie świata. Rodzi się w nas smutek i bezradność.
Świat nas nie uskrzydla, świat nas do uje” stwierdza uczeń czwartej klasy
liceum. W takim klimacie powszechnego z a trudno być dobrym. Wtedy szuka
się czegoś mocnego, by pokryć swoje zagubienie.

Zakończenie

Czy m odzież jest nadzieją?
Badania socjologiczne pozwalają zbadać tylko pewną część rzeczywistości.

Po pierwsze cz owiek jest w swoich przeżyciach i postawach bogatszy niż
opis socjologiczny. Po drugie wiek dojrzewania jest czasem szybkich prze-
mian, które się w cz owieku dokonują.

M odzi są jak ąka na wiosnę. Po zimie może być na tej ące dużo brudu,
rozpadających się resztek, ale w wiośnie jest taka si a, że wszystko przezwycię-
ży. Zieleń trawy pokonuje zimową szarość. Kwiaty wyrastają nawet na butwie-
jących resztkach. W m odzieży jest ogromna si a, moc przemiany. Dlatego
w m odzieży jest nadzieja.
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MA GORZATA KUPISIEWICZ

PARADYGMATY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
G ÓWNE KIERUNKI PRZEMIAN W POLSCE
W OSTATNIM TRZYDZIESTOLECIU

W tak zatytu owanym artykule chcia abym omówić zmiany, które wyraźnie
zaznaczy y swoją obecność w ostatnim trzydziestoleciu zarówno w teorii, jak
i praktyce pedagogiki specjalnej w Polsce. W szczególności pragnę skupić
uwagę na:

1) zdefiniowaniu pedagogiki specjalnej oraz wskazaniu jej związków z pozo-
sta ymi naukami o wychowaniu, że pos użę się importowanym z Zachodu
terminem (Erziehungswissenschaften, educational sciences);

2) opisie zmian w zakresie celów, zadań i metod pedagogiki specjalnej,
a tym samym przedmiotu jej badań;

3) wskazaniu g ównych kierunków i tendencji zmian w poszczególnych dzia-
ach pedagogiki specjalnej.

Zacznę od omówienia pierwszego obszaru problemów, tzn. od zdefiniowania
pedagogiki specjalnej oraz określenia jej związków z pozosta ymi naukami
o wychowaniu.

W. Okoń (2004) definiuje pedagogikę specjalną jako dyscyplinę pedago-
giczną, która zajmuje się teorią oraz praktyką kszta cenia i wychowania
osób z odchyleniami od normy.

Pedagogika specjalna podobnie zresztą jak pedagogika ogólna jest
zatem nauką spo eczną o charakterze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym.
Stanowi ona z jednej strony spójny wewnętrznie uk ad sądów i twierdzeń
(praw, prawid owości, zasad, regu i norm) podlegających intersubiektywnej
komunikowalności i sprawdzalności, z drugiej zaś niesprzeczny zbiór zdań
opisujących i wyjaśniających określone zdarzenia, procesy i zjawiska pedago-
giczne oraz wskazujących bardziej lub mniej ogólne normy postępowania
pedagogicznego wobec osób z różnymi rodzajami niepe nosprawności.
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Taki sposób definiowania przedmiotu i zadań pedagogiki specjalnej ma swo-
je źród o w proponowanym przez Windelbanda na prze omie XIX i XX wieku
podziale nauk na nomotetyczne i idiograficzne, podziale, w myśl którego ustala
ona zarówno określone prawa, jak i opisuje różne zjawiska objęte przedmiotem
jej badań.

J. Doroszewska (1981), sytuując pedagogikę specjalną na pograniczu nauk
teoretycznych i praktycznych, podkreśla jej wymiar us ugowy (praktyczny)
w procesie rewalidacji jednostek odchylonych od normy, których upośledzenie
lub choroba wp ywa na procesy kszta tujące ich osobowość oraz utrudnia przy-
stosowanie psychospo eczne.

Natomiast C. Kosakowski (2003) zwraca uwagę, że w pedagogice specjalnej,
jako dziedzinie wiedzy, można wyróżnić dwie p aszczyzny teorii, z których
pierwsza dotyczy pedagogiki specjalnej ogólnej, druga natomiast jej subdyscyp-
lin (np. oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, pedagogiki
terapeutycznej itp.) oraz wynikających z nich implikacji dla programowania
rozwiązań praktycznych.

Tyle o definicji pedagogiki specjalnej. Gdy zaś chodzi o jej relacje z innymi
naukami o wychowaniu, to korzysta ona z dorobku przede wszystkim pedago-
giki ogólnej oraz jej subdyscyplin, zw aszcza pedagogiki spo ecznej, andrago-
giki, pedagogiki opiekuńczej i wczesnoszkolnej, dydaktyki. W dużej mierze
korzysta ona również z socjologii oraz psychologii. Z tego też powodu pedago-
gikę specjalną zalicza się do nauk interdyscyplinarnych.

Na uwagę zas ugują zmiany, jakie stopniowo następują zarówno w termino-
logii, jak i systematyce pedagogiki specjalnej w odniesieniu do odchyleń od
normy. Pedagogika specjalna coraz częściej nawiązuje do uniwersalnych ogól-
noludzkich wartości i celów oraz poszukuje nowego niestygmatyzującego
języka i technologii upodmiotowujących osobę niepe nosprawną (W. Dykcik,
2001a).

Zmieniające się w ostatnich latach rozumienie pojęć zdrowia i choroby,
zacieranie wyraźnych granic pomiędzy pe ną sprawnością i granicami tej
sprawności oraz wielowymiarowość zjawiska odchylenia od normy powodują,
że w pedagogice specjalnej odchodzi się od terminologii mającej charakter
naznaczający, np. określenie „upośledzeni umys owo”, zastępuje się terminem
„niepe nosprawni intelektualnie”. Coraz częściej zatem mówi się nie o oligofre-
nopedagogice (jako subdyscyplinie pedagogiki specjalnej), lecz o pedagogice
osób z niepe nosprawnością intelektualną. Ponadto zwraca się uwagę, że wiele
z dotychczasowych klasyfikacji jednostek niepe nosprawnych ma charakter
stygmatyzujący, inne zaś z uwagi na znaczący postęp w naukach medycz-
nych wymagają uzupe nień. Oczekiwać zatem można, że najbliższe lata przy-
niosą zmiany także w tym zakresie.

Przechodzę do zasadniczej części artyku u, w której zamierzam omówić
zmiany, jakim poddane zosta y cele, zadania i metody pedagogiki specjalnej,
a tym samym jej przedmiot.
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Pedagogika specjalna ca e lata skoncentrowana by a przede wszystkim na
opracowywaniu i analizie optymalnych metod pracy terapeutycznej. Natomiast
obecnie zaczyna coraz szerzej nawiązywać do celów typowych dla pedagogiki
ogólnej, a tym samym ujmować w aściwości swoiste dla dzieci i m odzieży,
a także doros ych niepe nosprawnych, w kontekście cech wspólnych z jedno-
stkami pe nosprawnymi. Konsekwencją tego jest odejście pedagogiki specjalnej
od akcentowania somatycznych, psychicznych i spo ecznych odmienności,
a także niesprawności rozwojowych, ich korygowania oraz kompensacji i kon-
centrowanie się na rozwijaniu u osób niepe nosprawnych optymalnych możli-
wości uczenia się, usamodzielniania, adaptacji zawodowej oraz integracji spo-
ecznej w możliwie szerokim zakresie (M. Grzegorzewska, 1968; A. Maciarz,
1988; W. Dykcik, 2001a).

Na rozszerzenie oraz przewartościowanie celów i zadań pedagogiki specjal-
nej wp ynę o podmiotowe traktowanie osób niepe nosprawnych. Obecnie bo-
wiem dąży się do podkreślenia godności, tożsamości i podmiotowości jednostek
z odchyleniami od normy. Odchodzi się od dominacji i sterowania osobami
niepe nosprawnymi w procesie ich rehabilitacji i edukacji. Uznaje się zatem ich
prawo do indywidualnego rozwoju i pe nej życiowej samorealizacji. Oczywiste
jest, że osoba niepe nosprawna jest pe noprawnym cz onkiem spo eczeństwa.
Znaczy to, że może pe nić dostępne jej role spo eczne i realizować wynikające
z nich obowiązki (C. Kosakowski, 2003; W. Dykcik, 2001a, 2005).

Wiąże się z tym nacisk na wyrabianie u osób niepe nosprawnych poczucia
godności i autonomii, jako czynników u atwiających im wypracowanie w as-
nych strategii adaptacyjnych, dostosowanych do specyficznych potrzeb i planów
życiowych. Czynniki te pobudzają również do autorehabilitacji oraz umacniają
ją i rozwijają (I. Obuchowska, 1991; L. Kowalewski, 1991).

Z kolei parę uwag na temat zadań pedagogiki specjalnej. Jedno z najważ-
niejszych dotyczy antystygmatyzacji osób niepe nosprawnych. Chodzi o uświa-
domienie ogó owi spo eczeństwa, że ludzie niepe nosprawni kszta tują się nie
tylko pod wp ywem w asnych doświadczeń i podejmowanych czynności rehabi-
litacyjnych, lecz również znaczące są dla nich spo eczne oczekiwania i oddzia-
ywania, w tym stygmatyzacja i nietolerancja. Inaczej bowiem kszta tuje się
osobowość niepe nosprawnych, gdy dotykają ich uprzedzenia i nietolerancja,
inaczej zaś, gdy mogą funkcjonować w akceptującym i przyjaznym dla nich
środowisku. „Tożsamość osobową osiągają osoby niepe nosprawne poprzez
zdobyte doświadczenia, wiedzę, wartości, normy, wed ug których postępują
tak, jak wszyscy ludzie. To wspólne przeżywanie i rozumienie wartości świata
kultury jest sensem kszta towania każdej osobowości (...)” (W. Dykcik, 2005,
s. 20).

Z celami i zadaniami pedagogiki specjalnej wiążą się sprawowane przez nią
funkcje. Obecnie rozpatruje się je pod kątem rozwijania ludzkich możliwości.
Obserwuje się zatem znaczącą zmianę w podejściu do granic i możliwości
rozwoju osób niepe nosprawnych. Pojmuje się je dynamicznie, jako wykorzysta-
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nie potencja u rozwojowego jednostki, a nie rozwoju uwarunkowanego uszko-
dzeniem. Chodzi o to, aby odkrywać i rozwijać wykazywane przez dzieci,
m odzież, a także doros ych zdolności i możliwości oraz tworzyć warunki
sprzyjające ich optymalnemu rozwojowi (J. G odkowska, 2003; W. Dykcik,
2001a).

Podjęcie przez pedagogikę specjalną tej problematyki sprawia, że w obsza-
rze jej zainteresowań znajdują się obecnie nie tylko osoby o zaburzonym oraz
opóźnionym rozwoju, lecz również jednostki wybitnie uzdolnione. Jest to nie-
wątpliwie godna podkreślenia zmiana w stosunku do pierwotnych funkcji tej
pedagogiki (J. aszczyk, 1997).

Zmiany, które omówi am wcześniej, spowodowa y również znaczące rozsze-
rzenie zakresu badań pedagogiki specjalnej, a w konsekwencji związanej z nią
praktyki edukacyjnej. W szczególności postęp w zakresie diagnostyki zaburzeń
rozwoju oraz diagnostyki wybitnych uzdolnień, widoczny w ostatnim trzydzie-
stoleciu, sprawi , że pedagogika specjalna interesuje się nie tylko jak dawniej

dziećmi i m odzieżą z organicznymi uszkodzeniami zmys ów, lecz również
przewlekle chorymi, z niepe nosprawnością narządów ruchu, z tzw. uszkodze-
niami sprzężonymi, jednostkami niedostosowanymi spo ecznie, a także
o czym już wspomnia am wybitnie uzdolnionymi.

W miarę wzrostu znaczenia profilaktyki i wspomagania rozwoju badaniami
obejmuje się również osoby o zagrożonym rozwoju, z wybiórczymi deficytami
rozwojowymi, wywodzące się z patologicznych środowisk wychowawczych,
borykające się z trudnościami w nauce oraz adaptacją spo eczną.

Warto także podkreślić, że diagnoza zaczyna obejmować te okresy życia
cz owieka, które wykraczają poza czas edukacji. Specjalistyczną opieką otacza-
ne są więc nie tylko dzieci i m odzież w wieku szkolnym, lecz również niemo-
wlęta oraz ludzie dorośli, szczególnie znacznie zaawansowani wiekowo. Należy
także zwrócić uwagę na odchodzenie obecnie od diagnozy typu nozologicznego,
na korzyść diagnozy funkcjonalnej. Odrzuca się zatem w postrzeganiu osoby
niepe nosprawnej determinizm biologiczny, przenosząc punkt ciężkości z defek-
tu na zachowane możliwości. Akcentuje się przy tym potrzebę dynamicznego
spojrzenia na możliwości i potrzeby osób niepe nosprawnych.

Rozszerzanie się zakresu badań pedagogiki specjalnej związane jest także ze
stawianiem pytań dotyczących jakości życia oraz możliwości i szans osiągnię-
cia poczucia sensu życia przez osoby niepe nosprawne. Analizowany jest proces
normalizacji ich życia w perspektywie kreowania optymistycznego poglądu na
świat oraz konstruktywistycznej postawie życiowej, przejawiającej się w róż-
nych formach edukacji, aktywności w spo eczeństwie i kulturze (W. Dykcik,
2001a, b).

Przejdę obecnie do problemów wspomagania rozwoju i kszta cenia. Prze-
widuję, że w najbliższym czasie przedmiot badań pedagogiki specjalnej doty-
czyć będzie i to w znacznie większym stopniu niż dotychczas profilaktyki.
Coraz częściej bowiem podejmowane są badania nad zapewnieniem szans edu-
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kacyjnych dzieciom, także tym, które wychowywane są w warunkach deprywa-
cji kulturowej. Warto podkreślić, że obecnie coraz częściej podejmowane są
dzia ania zmierzające do uświadomienia dzieciom i doros ym zagrożeń, które
mogą spowodować ich niepe nosprawność. Szczególnie cenne jest przesunięcie
uwagi z profilaktyki zinstytucjonalizowanej na dzia anie, które musi podjąć
jednostka w trosce o swój dobrostan.

I jeszcze, na zakończenie tej części artyku u, kilka uwag na temat organiza-
cyjnych form kszta cenia osób niepe nosprawnych. Jeszcze stosunkowo nie-
dawno dość powszechne by o przekonanie, że kszta cenie dzieci niepe nospraw-
nych powinno mieć charakter segregacyjny i kompensacyjny. Obecnie przeko-
nanie to ustępuje miejsca idei kszta cenia integracyjnego, które początkowo
z trudem torowa o sobie drogę, a dzisiaj uznawane jest z pewnymi tylko wy-
jątkami, dotyczącymi np. dzieci ze sprzężonymi uszkodzeniami za rozwiąza-
nie zasadne tak z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Świadczy
o tym fakt, że ostatnio niemal po owa dzieci z różnymi rodzajami deficytów
rozwojowych kszta ci się u nas podobnie zresztą jest także w innych krajach

w szko ach ogólnodostępnych, oddzia ach integracyjnych oraz w domu,
w formie nauczania indywidualnego. Upowszechniając ten rodzaj kszta cenia,
zmniejsza się liczbę ośrodków specjalnych, które przeznacza się g ównie dla
jednostek z ciężkimi uszkodzeniami i zaburzeniami sprzężonymi, a pozosta e
osoby kieruje się do szkó ogólnodostępnych.

Sukces kszta cenia i wychowania integracyjnego, którego gorącym zwolenni-
kiem i propagatorem by swego czasu Aleksander Hulek, zależy od wielu czyn-
ników, w tym tkwiących w samym dziecku, jego możliwościach i aspiracjach;
postawach prointegracyjnych nauczycieli i rówieśników niepe no- i pe nospraw-
nych; warunkach, jakimi szko a dysponuje, aby zaspokoić potrzeby uczniów
z deficytami rozwojowymi, a także specjalistycznym przygotowaniu nauczycieli
szkó ogólnodostępnych do sprawowania funkcji rewalidacyjnych (A. Maciarz,
1986; C. Kosakowski, 2003; G. Szumski, 2006).

Kolejną zmianą w organizacji kszta cenia jednostek niepe nosprawnych jest
w ączenie do tego procesu wielu instytucji i placówek pozaszkolnych, ącznie
z ośrodkami wczesnej interwencji i zak adami pracy. Wiąże się to z rozszerze-
niem oddzia ywań edukacyjnych placówek specjalnych na sferę socjalną i spo-
eczną życia osób niepe nosprawnych. Sprawia to, że pedagogika specjalna traci
powoli status wy ącznie szkolny, który ją dotychczas znamionowa .

Podobne zmiany występowa y również w obrębie stosowanych przez peda-
gogikę specjalną metod i technik badawczych. W tym wypadku si ą sprawczą
zaistnia ych zmian by y osiągnięcia nowoczesnej techniki i technologii, zw asz-
cza elektronicznej. W rezultacie zwiększy y się możliwości wczesnej diagnozy
dzieci z organicznymi wadami i uszkodzeniami zmys ów, zw aszcza niewido-
mych i nies yszących, a także przewlekle chorych oraz z uszkodzeniami sprzę-
żonymi. Temu zawdzięczamy godny uwagi postęp w zakresie metod rehabilita-
cji, w tym budowy programów edukacyjno-rehabilitacyjnych, wykrywania
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zdolności i możliwości osób niepe nosprawnych oraz tworzenia warunków
stymulujących ich rozwój, pe nienie określonych ról spo ecznych i wyrabianie
zachowań przystosowawczych.

W trzeciej i zarazem ostatniej części artyku u zamierzam zwrócić uwagę na
kierunki zmian, jakie nastąpi y w zakresie poszczególnych dzia ów pedagogiki
specjalnej.

Zmiany, o których mowa, związane są o czym wspomina am już wcześ-
niej przede wszystkim z ogromnym postępem w zakresie nauk wspierających
pedagogikę specjalną, takich jak medycyna, technika oraz technologia, zw asz-
cza elektroniczna. Możliwa staje się zatem bardzo wczesna interwencja i stymu-
lacja, a to powoduje, że wtórne konsekwencje uszkodzenia, np. s uchu, wzroku,
sprawności intelektualnej, autyzmu czy innych zaburzeń, mogą być zminimali-
zowane.

I tak, wrodzona bądź nabyta g uchota jest uszkodzeniem, które stanowi
o pewnej specyfice rozwoju osobowości, a także decyduje o osiągnięciach
dotkniętego nią cz owieka w wielu dziedzinach życia. Badania „przesiewowe”
s uchu, przeprowadzane w pierwszych miesiącach życia dziecka, umożliwiają
bardzo wczesne podjęcie dzia ań rehabilitacyjnych. Dzięki postępowi w zakre-
sie elektroniki, coraz doskonalszym aparatom s uchowym i wprowadzeniu
w latach 80. i 90. ubieg ego wieku implantów ślimakowych do rutynowej prak-
tyki klinicznej, możliwe staje się przezwyciężenie niszczącego wp ywu, jaki
g uchota i niedos uch mogą wywierać na życie jednostki (H. Skarżyński, 1994).
Dzia ania pedagogiczno-rewalidacyjne w obszarze surdopedagogiki dotyczą
obecnie nie tyle kompensacji, tzn. zastępowania funkcji uszkodzonego zmys u
innymi zmys ami, np. wzrokiem, co maksymalnego wykorzystania resztek
s uchowych dla ca ościowej percepcji świata przez dziecko. Obecnie do kanonu
dzia ań rewalidacyjnych osób z wadą s uchu wchodzi tzw. wychowanie s ucho-
we, czyli rozwijanie wrażliwości s uchowej i stymulowanie rozwoju mowy
werbalnej drogą s uchowo-wzrokową (A. Löwe, 1995).

Postęp w zakresie diagnozy uszkodzenia wzroku oraz osiągnięcia w dzie-
dzinie optyki fizjologicznej, neurologii i psychologii percepcji również spowo-
dowa y zmiany w podejściu do kszta cenia osób niewidomych i s abo widzą-
cych, a w szczególności do kszta towania u nich orientacji przestrzennej. Oka-
za o się, że stosowane dotychczas techniki kszta towania tej orientacji opraco-
wane dla osób niewidomych nie mogą, a nawet nie powinny być w ca ości
stosowane w kszta ceniu osób s abo widzących. W realizowanych obecnie
programach rehabilitacji tych osób stosuje się treningi w zakresie orientacji
przestrzennej, wykorzystujące między innymi ich możliwości widzenia dali,
poczucia g ębi, postrzegania ruchu oraz zapamiętywania charakterystycznych
kszta tów i form (J. Kuczyńska-Kwapisz, 1996; E. Tokarz, 2003).

Przeobrażenia dokonane w pedagogice zajmującej się osobami z niepe -
nosprawnością intelektualną są z kolei ukierunkowane na „normalność”.
W związku z tym upośledzenie umys owe postrzegane jest w kategorii specjal-
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nych potrzeb edukacyjnych. Obecnie w ocenie możliwości osób z niepe no-
sprawnością intelektualną wychodzi się poza stereotyp ilorazu inteligencji.
Upośledzenie umys owe ujmowane jest dynamicznie, w związku z czym uznaje
się, że istotnej poprawie może ulec zarówno ogólny poziom inteligencji, jak
i poziom przystosowania spo ecznego. Istota rehabilitacji tych osób rozpatry-
wana jest zatem w kontekście podmiotowości, autorehabilitacji i autonomii
(M. Kościelska, 1993; H. Raszkiewicz, 1993).

Zmiany pedagogiki specjalnej dotyczą także resocjalizacji osób spo ecznie
niedostosowanych. Wiąże się to z narastaniem aspo ecznych zachowań sporych
grup m odzieży, a także niekiedy dzieci. Obecne koncepcje resocjalizacji
nieletnich przekszta cają się więc z penitencjarno-administracyjnych i dyscypli-
narno-izolacyjnych na wychowawcze. Podkreśla się przy tym celowość i war-
tość otwarcia się placówek resocjalizacyjnych na najbliższe otoczenie, uznając,
że przystosowanie się m odzieży do spo eczeństwa nie może odbywać się
w izolacji od niego. Zwraca się też uwagę na potrzebę zróżnicowania zak adów
resocjalizacyjnych i stosowanych w nich metod wychowawczych, preferowanie
terapii jednostkowej, dyferencjacji w zakresie stopnia podatności jednostki na
szkodliwe bodźce, a także na dzia ania naprawcze (M. Wojciechowski, 1998).

W ostatnich latach opracowywane i wdrażane są też modele dzia ań inter-
wencyjnych i profilaktycznych, takie jak edukacja humanistyczna; edukacja
spo eczna, w tym kszta cenie umiejętności przeciwstawiania się presji spo ecz-
nej (np. nieuleganie wp ywom subkultur m odzieżowych, sektom itp.); edukacja
w zakresie alternatywnych form spędzania czasu wolnego i promocji zdrowia.
W zapobieganiu i przeciwdzia aniu różnego rodzaju uzależnieniom dzieci i m o-
dzieży akcentuje się obecnie znaczenie oddzia ywań na trzech p aszczyznach,
tzn. pracę z osobą zagrożoną lub już uzależnioną, a ponadto z jej rodziną
i środowiskiem, w którym przebywa.

W ciągu ostatnich lat coraz mocniej akcentuje się także znaczenie podejmo-
wania dzia ań profilaktyczno-wychowawczych w sytuacjach kryzysowych dziec-
ka i rodziny. Dotyczy to zw aszcza udzielania rodzinie wczesnej pomocy oraz
kszta cenia kultury pedagogicznej rodziców, jako warunku i szansy podniesienia
efektów pracy wychowawczej z dziećmi. Podkreśla się również dużą wartość
dzia ań prewencyjnych, które powinny być nastawione zarówno na grupy bez-
pośredniego ryzyka z ożone z dzieci i m odzieży, jak i na środowiska pozostają-
ce z tymi grupami w bezpośrednim kontakcie, z ożone z rodziców, nauczycieli
i opiekunów (B. Urban, 2000; K. Zajączkowski, 2000).

Istotna zmiana, jaka nastąpi a w obszarze wszystkich dzia ów pedagogiki
specjalnej, dotyczy nadania rodzinie priorytetowego znaczenia w rehabilitacji
dzieci niepe nosprawnych. Jeszcze nie tak dawno pedagogika specjalna intereso-
wa a się wy ącznie dzieckiem, obecnie zaś dotyczy to ca ej rodziny, ponieważ
zaczęto postrzegać rodziców jako partnerów terapeutów niepe nosprawnego
dziecka. Ponadto zwraca się uwagę na potrzebę wspierania ca ej rodziny w wy-
chowaniu i rehabilitacji dziecka o zaburzonym rozwoju. Dotyczy to szczególnie
rodzin dzieci autystycznych oraz dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
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Nowym wyzwaniem dla pedagogiki jest opieka paliatywna. W pedagogice
specjalnej ten obszar oddzia ywań istnia zawsze, obecnie jednak znacznie się
rozszerzy . Wy oni o się także wiele nowych problemów etycznych, socjolo-
gicznych i pedagogicznych.

Godne uwagi zmiany mia y również miejsce w ostatnich latach w kszta ce-
niu pedagogów specjalnych. Ich kierunek wyznacza y nowe orientacje progra-
mowo-badawcze pedagogiki specjalnej, wynikające z jej spo ecznego zaangażo-
wania oraz dążenia do możliwie ścis ego powiązania z polityką spo eczną.
Uznano bowiem, że absolwent pedagogiki specjalnej powinien umieć ączyć
dzia alność edukacyjną, tzn. być nauczycielem przygotowanym do pracy z ucz-
niami wykazującymi różne rodzaje niepe nosprawności, z zadaniami pracownika
socjalnego. To jest umieć sprawować opiekę, wspierać i udzielać pomocy oso-
bom niepe nosprawnym w ciągu ca ego ich życia oraz ich rodzinom,
a także polityka socjalnego, znającego spo eczne realia życia, w tym prawa
cz owieka i prawa dziecka (A. Frączek, 1992; C. Kosakowski, 2003, W. Dykcik
2005).

*

Na zakończenie artyku u pragnę stwierdzić, że obszary zainteresowań
i oddzia ywań pedagogiki specjalnej uleg y w ciągu ostatnich trzydziestu lat
znacznemu rozszerzeniu. Zwiększy a się również liczba instytucji i placówek
realizujących różne zadania dotyczące tej pedagogiki, a także liczba osób
poczynając od niemowląt, a kończąc na ludziach w starszym wieku korzysta-
jących z różnych form opieki i pomocy udzielanej im przez pedagogów specjal-
nych. Nadal jednak aktualne jest stanowisko metodologiczne zalecane swego
czasu przez Marię Grzegorzewską aby w pedagogice specjalnej preferować
badania empiryczne, ączyć diagnozę psychologiczną i socjologiczną z diagno-
zą medyczną, i na tej podstawie prowadzić dzia ania psychopedagogiczne, oraz
nie zaniedbywać pozosta ych metod i technik badawczych. To metodologiczne
przes anie mimo up ywu sporej już liczby lat od jego sformu owania nadal
jest aktualne.
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PARADYGMATY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ G ÓWNE KIERUNKI PRZEMIAN
W POLSCE W OSTATNIM TRZYDZIESTOLECIU

Streszczenie

Artyku ukazuje zmiany, jakie zasz y w ostatnim trzydziestoleciu zarówno w teorii, jak
i praktyce pedagogiki specjalnej w Polsce. G ówne kierunki i tendencje dokonujących się prze-
obrażeń związane są z: podmiotowym traktowaniem osób niepe nosprawnych oraz dzia aniami
antystygmatyzacyjnymi; postępem w zakresie diagnostyki zaburzeń rozwoju i wzrostem znaczenia
profilaktyki i wspomagania rozwoju; odejściem od diagnozy g ównie typu nozologicznego
na korzyść diagnozy funkcjonalnej; nadaniem priorytetowego znaczenia rodzinie w rehabilitacji
dzieci niepe nosprawnych; odejściem od koncentrowania się na ograniczeniach, ich korygowaniu
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i kompensacji, na rzecz wykorzystania potencja u rozwojowego osób niepe nosprawnych w kie-
runku rozwijania ich możliwości uczenia się, usamodzielniania, adaptacji zawodowej oraz
integracji spo ecznej; upowszechnieniem kszta cenia integracyjnego oraz postrzeganiem np.
upośledzenia umys owego w kategoriach specjalnych potrzeb edukacyjnych; objęciem specjalis-
tyczną opieką niemowląt, dzieci i m odzieży w wieku szkolnym oraz doros ych i w ączenie przy
tym do procesu kszta cenia i rehabilitacji jednostek niepe nosprawnych, instytucji i placówek
pozaszkolnych, ącznie z ośrodkami wczesnej interwencji i zak adami pracy; promowaniem
dzia ań profilaktyczno-wychowawczych w resocjalizacji jednostek spo ecznie niedostosowanych;
rozszerzaniem się kontekstów badawczych pedagogiki specjalnej wynikających z jej spo ecznego
zaangażowania i dotyczących jakości życia doros ych osób niepe nosprawnych.

S owa kluczowe: podmiotowość, antystygmatyzacja, profilaktyka i wspomaganie rozwoju,
autorewalidacja, integracja spo eczna, jakość życia osób niepe nosprawnych.

PARADIGMS OF SPECIAL EDUCATION MAIN CHANGES IN POLAND
OVER THE LAST 30 YEARS

Summary

The article presents the changes which have been significantly important over the last
30 years both in theory and in practice of special education in Poland. Main directions and trends
in occurring transformations are connected with: subjective treatment of disabled people and
antistigmatizing actions; progress in the field of development disorders diagnostics and increased
importance of prevention and intervention; abandoning the diagnosis mainly of nosological
type in favor of functional diagnosis; giving importance to the family in disabled children
rehabilitation; abandoning the focus on limitations, their correction and compensation in favor
of using developmental potential of disabled people to develop their capabilities of: learning,
becoming independent, vocational adaptation and social integration; the popularization of integra-
ted education and considering e.g. mental disability in terms of special educational needs; provi-
ding specialist support for infants, children, school-age youth and adults, and involving noneduca-
tional institutions and centers, including early intervention centers and work places, in education
and rehabilitation of disabled people; promoting preventive and educational actions in resocializa-
tion of socially maladjusted individuals; broadening research contexts of special education that
result form its social involvement and refer to the quality of life of disabled adults.

Key words: subjectivity, antistigmatization, prevention and intervention, self-rehabilitation,
social integration, quality of life of disabled people.
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ZABURZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO U OSÓB
NIEPE NOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

Od kilkunastu lat można obserwować zasadnicze zmiany w podejściu do
problematyki zdrowia psychicznego i obecności ewentualnej patologii w funk-
cjonowaniu osób z niepe nosprawnością intelektualną. Procesy deinstytucjonali-
zacji i normalizacji pociągnę y za sobą wzrastającą świadomość obecności
w tej grupie osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Ma to ogromne zna-
czenie zarówno dla procesu diagnozy, jak i terapii zaburzeń. Zaczęto wska-
zywać zarówno na różnorodność przyczyn je wywo ujących, jak i konieczność
poszukiwania mechanizmów psychologicznych dla manifestowanych zaburzeń.
Zrezygnowano wreszcie z fenomenu zaciemnienia diagnostycznego, zgodnie
z którym symptomy zaburzeń zdrowia psychicznego w grupie osób niepe no-
sprawnych intelektualnie traktowane by y często jako konsekwencja samej
niepe nosprawności, a nie rezultat obecności różnych czynników o charakterze
etiologicznym.

O ile kilkanaście lat wcześniej dyskusje wśród profesjonalistów dotyczy y
g ównie kwestii, czy zaburzenia zdrowia psychicznego są obecne w populacji
osób niepe nosprawnych intelektualnie, o tyle ostatnio ich uwaga skupia się
wokó kwestii częstszej obecności zaburzeń w tej grupie (wzmożona podat-
ność), obserwowanych niekiedy różnicach w sposobach ich manifestacji czy
wreszcie postulowanych sposobach ich leczenia.

W literaturze wymienia się następujące kategorie zaburzeń zdrowia psy-
chicznego występujące najczęściej w tej grupie osób: zaburzenia depresyjne
obejmujące swym zakresem zaburzenia nastroju, często charakteryzowane
poprzez g ęboki smutek, wyraźnie zaznaczone zmiany apetytu, snu oraz pozio-
mu energii życiowej, zaburzenia lękowe oraz psychozy.

Celem niniejszego artyku u nie jest omówienie wszystkich wymienionych
zaburzeń zdrowia psychicznego, które pojawiają się u osób z niepe nosprawnoś-
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cią intelektualną. W dalszej części pracy skoncentrowano się tylko na niektó-
rych z nich, przyjmując za podstawowe kryterium częstotliwość ich występo-
wania.

Wyniki licznych badań potwierdzają tezę, że zaburzenia zdrowia psychiczne-
go są częstym problemem dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, ich rodzin
i opiekunów. Dzieci te trzykrotnie częściej doświadczają zaburzeń zdrowia psy-
chicznego, niż dzieci prawid owo rozwijające się. Wyniki badań wskazują, że
50% dzieci o ilorazach inteligencji poniżej 70 (w skali Wechslera) cierpi na
zaburzenia sfery emocjonalnej, w stosunku do 6,8 % z ilorazami inteligencji
powyżej 70 (Rutter, Tizard, Whitmore, 1970). Inni autorzy wskazują na obec-
ność zaburzeń zdrowia psychicznego u 47% dzieci z ilorazami inteligencji
poniżej 50 (Corbett, 1979).

Badania epidemiologiczne (por. Tonge, Einfels, Krupinski, 1996) prowadzo-
ne wśród australijskich dzieci niepe nosprawnych intelektualnie w wieku rozwo-
jowym (do 18. roku życia) wskazują na obecność zaburzeń zdrowia psychiczne-
go u 41% badanych. Studia te pokaza y ponadto, że zachowania niszczycielskie
i antyspo eczne dominują wśród dzieci z lekkim stopniem niepe nosprawności,
podczas gdy zachowania kompulsywne są częstsze u dzieci z umiarkowanym
i znacznym stopniem niepe nosprawności intelektualnej. Badania pokazują rów-
nież, że 10% badanych dzieci potrzebuje pomocy psychiatrycznej.

W studiach przeprowadzonych w oparciu o Developmental Behavior Check-
list (DBC), autorzy zebrali informacje od rodziców i opiekunów o problemach
zdrowia psychicznego osób niepe nosprawnych intelektualnie w wieku 4 19 lat.
Wynika z nich, że u 22,7% badanych zdiagnozowano zachowania destrukcyjne,
u 13,4% zaburzenia kompulsywne, u 6,7% zaburzenia językowe, a u 23,2%
badanych osób zaburzenia lękowe. Zaburzenia lękowe występowa y z jednako-
wą częstotliwością u badanych ch opców i dziewcząt z zaburzeniami rozwojo-
wymi, częściej obserwowane by y u osób z lekkim i umiarkowanym stopniem
niepe nosprawności niż u osób znacznie niepe nosprawnych intelektualnie.
Uzyskane wyniki nieco odbiegają od tych, które dotyczą dzieci z generalnej
populacji. Zaburzenia lękowe występują bowiem u 2 5% badanych i dwukrot-
nie częściej diagnozowane są u dziewcząt niż ch opców.

Osoby z niepe nosprawnością intelektualną mogą doświadczać tych samych
zaburzeń zdrowia psychicznego, które spotykamy w populacji generalnej
(Bouras, 1994, 1999). Liczne badania kliniczne i epidemiologiczne nie potwier-
dzają tezy, że typowe zaburzenia zdrowia psychicznego występują tylko u osób
z zaburzeniami rozwojowymi. Zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia afek-
tywne dwubiegunowe, zespó nadpobudliwości psychoruchowej, schizofrenia
i zaburzenia psychotyczne diagnozowane są również u osób z zaburzeniami
rozwojowymi (Matson, Barret, 1982; Rola, 1996, 2004). Obraz kliniczny zabu-
rzeń w wielu przypadkach przypomina ten, który obserwować można w gene-
ralnej populacji, jedynie u osób z g ębszym stopniem niepe nosprawności inte-
lektualnej, obraz kliniczny zaburzeń jest często wzbogacany o inne dodatkowe
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symptomy. W przypadku zaburzeń depresyjnych osób o znacznym i umiarko-
wanym stopniu niepe nosprawności mogą to być: hieraktywność, destruktyw-
ność, szybkie zmiany nastroju, wycofywanie się z kontaktów spo ecznych,
samouszkodzenia, obecność objawów somatycznych gdzie wegetatywne
i psychosomatyczne reakcje stanowią sposób odreagowania silnych napięć
emocjonalnych (Bouras, 1994, 1999).

Ograniczenia poznawcze, sensoryczne, motoryczne obecne wśród osób
z niepe nosprawnością intelektualną mają swój zasadniczy wp yw na aspekt
komunikacyjny, pojawiających się w tej grupie osób zaburzeń.

Zaburzenia rozwoju werbalnego są odpowiedzialne często za ograniczenia
w werbalnej ekspresji subiektywnie przeżywanych stanów stąd często poja-
wiające się problemy i zaburzenia w zachowaniu. Zachowania typu acting-aut,
uzewnętrznianie konfliktów, napięć, to zachowania pojawiające się istotnie
częściej w populacji niepe nosprawnych intelektualnie, niż wśród osób prawi-
d owo rozwijających się.

Wskazywane różnice w obrazie klinicznym zaburzeń oraz różnorodność
przyczyn, które je wywo ują, stanowi dość duże utrudnienie dla diagnostów.
Znalaz o to między innymi swój wyraz w opracowanym przez Światową Orga-
nizację Zdrowia suplemencie do klasyfikacji ICD-10 ICD-10 Guide for
Mental Retardation, gdzie znaleźć można informacje na temat obrazu kliniczne-
go i przyczyn zaburzeń w populacji osób z niepe nosprawnością intelektualną.

Depresja

Depresja, zaburzenia lękowe oraz trudności adaptacyjne występują znacznie
częściej w populacji osób niepe nosprawnych intelektualnie niż w generalnej
populacji (Dosen, 1984, 1993; Gedye, 1993; Bouras, 1994). Stwierdzono po-
nadto, że częstym problemem w omawianej grupie osób są zaburzenia lękowe,
zaburzenia afektywne oraz zaburzenia kompulsywne. W badaniach prowadzo-
nych w Kanadzie stwierdzono częstszą obecność w populacji osób niepe no-
sprawnych intelektualnie zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych oraz zabu-
rzeń adaptacyjnych (Gitta, Goldberg, 1995).

Aktualna klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
(DSM-IV-TR, 2000) opisuje dwa typy zaburzeń depresyjnych: epizod dużej
depresji (major depressive disorders) oraz zaburzenia dystymiczne (dysthymic
disorders).

Epizod depresji dużej charakteryzowany jest poprzez obecność jednego
z dwóch symptomów zasadniczych nastrój depresyjny, utrata zainteresowania,
oraz pięciu lub więcej symptomów towarzyszących, widocznych w funkcjono-
waniu w ciągu dwóch ostatnich tygodni. Symptomami towarzyszącymi są:
nastrój depresyjny utrzymujący się przez większą część dnia, wyraźna utarta
zainteresowania dotychczasowymi formami aktywności, znaczna utrata wagi
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cia a lub przybranie na wadze, zaburzenia snu (insomnia lub hipersomnia),
psychomotoryczne pobudzenie lub zahamowanie, męczliowość i utrata energii,
ograniczone zdolności myślenia i koncentracji, nawracające myśli o śmierci
(tamże).

Diagnozując depresję dużą u osób znacznie niepe nosprawnych intelektual-
nie, wyróżniono następujące jej symptomy (Dosen, Gielen, 1993 za: Rola,
1996):
1) zaburzenia nastroju, smutek, apatię, wycofywanie się z kontaktów, p acz-

liwość;
2) zachowania destruktywne, napady wściek ości;
3) zaburzenia snu;
4) zaburzenia aknienia;
5) samouszkodzenia;
6) zahamowanie psychomotoryczne;
7) stupor katatoniczny;
8) halucynacje;
9) myśli i czyny samobójcze.

W innych badaniach (Dosen, Menolascino, 1990) uczestniczy y dzieci
w wieku od 4 do 16 lat upośledzone w stopniu znacznym, umiarkowanym i lek-
kim (700 osób). Wszystkie one przebywa y na obserwacji z powodu problemów
i zaburzeń w zachowaniu. Większość dzieci (90%) manifestowa o dysforię,
zaburzenia snu, utratę zainteresowania, zmiany apetytu, drażliwość. Oko o
45% dzieci manifestowa o wycofywanie się oraz hiperaktywność. Biorąc pod
uwagę stopień niepe nosprawności dziecka, u dzieci niepe nosprawnych intelek-
tualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym częściej niż w 50% przypadków
występowa y następujące objawy: agresja, lęk, szybkie zmiany nastroju, de-
struktywność. U dzieci niepe nosprawnych w stopniu znacznym i g ębokim
(więcej niż 50% przypadków) obserwowano: agresję, zmiany nastroju, auto-
agresję, stereotypie ruchowe, objawy wegetatywne. Jak widać, zasadnicze
symptomy depresji reprezentowane by y niezależnie od poziomu funkcjonowa-
nia intelektualnego dzieci, jednak w miarę pog ębiania się stopnia niepe no-
sprawności, w obrazie klinicznym dominowa y objawy niespecyficzne (Doen,
Menolascino, 1990 za: Rola, 1996).

Badacze są zgodni, że szczególnie trudnym zadaniem jest diagnozowanie
epizodów depresji dużej u osób ze znaczną i g ęboką niepe nosprawnością,
gdyż w tych przypadkach bardzo często pojawiają się wspomniane już sympto-
my niespecyficzne, takie jak: samouszkodzenia, hiperaktywność, stereotypie
ruchowe. Symptomy te przez niektórych badaczy traktowane są raczej jako
prymitywna reakcja na stres niż manifestacja samej depresji, aczkolwiek kon-
cepcje depresji podatność-stres przypisują wydarzeniom stresowym moc wy-
zwalającą obecność symptomatyki depresyjnej.

Mając na uwadze wspomniane trudności w diagnozie epizodów depresji
dużej u osób znacznie i g ęboko niepe nosprawnych intelektualnie, liczni bada-
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cze próbują stworzyć kryteria, które w mniejszym stopniu opierają się na eks-
presji subiektywnych stanów, a w większym stopniu bazują na komponentach
behawioralnych zaburzeń depresyjnych. Zakończoną powodzeniem próbę w tym
zakresie podjęli badacze amerykańscy Sovner i Lowry (1990), którzy zopera-
cjonalizowali kryteria epizodu depresji dużej i wyodrębnili obserwacyjne
wskaźniki depresji, pozwalające na uchwycenie i diagnozowanie jej u osób
umiarkowanie, znacznie i g ęboko niepe nosprawnych intelektualnie. Wyodręb-
nili oni następujące wskaźniki obserwacyjne depresji dużej:

wygląd depresyjny, zubożona mimika, ubóstwo afektu, zubożona ekspresja
zamiast depresyjnego nastroju,
wycofywanie się z kontaktów, brak reakcji na wzmocnienia zamiast utraty
zainteresowania otaczającym światem,
agresja, autoagresja, zmniejszający się poziom aktywności, pasywność za-
miast psychomotorycznego pobudzenia,
pogorszenie się wyników nauki w szkole zamiast trudności w koncentracji
uwagi i podejmowaniu decyzji.

Wyodrębnione, obserwowane w zachowaniu osób z niepe nosprawnością
intelektualną symptomy zaburzeń mogą być atwo mierzone i zliczane celem
dokonania diagnozy depresji. Miarom tym podlegać mogą m.in. liczba uśmie-
chów w ciągu dnia czy godziny, odpowiedzi dziecka na preferowaną dotych-
czas aktywność, d ugość i częstotliwość występowania epizodów p aczu, liczba
czasu spędzonego samotnie w pokoju, utrata bądź przybranie na wadze, ilość
czasu spędzonego w óżku czy też liczba godzin snu dziecka (Sovner, Lowry,
1990 za: Rola, 1996).

Uznając specyficzne cechy epizodów depresji dużej u osób znacznie i g ę-
biej niepe nosprawnych intelektualnie, uzasadnione jest wyartyku owanie na
podstawie analizy literatury przedmiotu kilku zasadniczych konkluzji:

możliwe jest diagnozowanie epizodów depresji dużej u osób z niepe no-
sprawnością intelektualną (Day, 1990),
subiektywna, werbalna ekspresja depresji obecna jest jednak g ównie u osób
funkcjonujących na wyższym poziomie rozwoju poznawczego. Symptoma-
tyka w tych przypadkach nie różni się od tej, którą możemy spotkać u osób
bez niepe nosprawności intelektualnej (Dosen, Menolascino, 1990).
w przypadku osób znacznie i g ęboko niepe nosprawnych intelektualnie ten
rodzaj depresji manifestuje się g ównie poprzez objawy niespecyficzne,
mogące stanowić również manifestację innych, oprócz depresji, zespo ów
psychopatologicznych, którym towarzyszy niepe nosprawność intelektualna
(Dosen, Gielen, 1993).

W badaniu dotyczącym 32 doros ych osób z zaburzeniami rozwojowymi
o zróżnicowanym stopniu niepe nosprawności stwierdzono, że u osób niepe no-
sprawnych intelektualnie w stopniu znacznym obserwować można symptomy
atypowe dla depresji, takie jak: sk onność do irytacji, pobudzenie psychoru-
chowe, narastające problemy w zachowaniu, mniejsza liczba zachowań adapta-
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cyjnych (Meins, 1995). W innych badaniach zwrócono uwagę na obecność
wspólnych i wyraźnie odrębnych symptomów w obrazie klinicznym depresji
osób o różnym stopniu niepe nosprawności. Symptomem wspólnym są zaburze-
nia nastroju oraz zaburzenia snu. Symptomami atypowymi, zrelatywizowanymi
do stopnia rozwoju poznawczego badanych by y:

1) dla lekkiego stopnia niepe nosprawności: gwa towność, dzienne wahania
nastroju, utrata energii, utrata zainteresowania tym, co dotychczas wyko-
nywa o się z radością, negatywna samoocena,

2) dla umiarkowanego stopień niepe nosprawności: wycofywanie się z kon-
taktów spo ecznych, samouszkodzenia, utrata wagi cia a,

3) dla znacznego i g ębokiego stopnia niepe nosprawności: agresja, samo-
uszkodzenia, piski, krzyki, wrzaski.

Wyniki prowadzonych w tym zakresie badań wskazują, że symptomy depre-
syjne obecne u osób o różnym poziomie rozwoju poznawczego są zrelatywizo-
wane do stopnia niepe nosprawności intelektualnej badanych. W lżejszych
stanach obserwowane symptomy są takie same jak te spotykane w generalnej
populacji, w cięższych przypadkach w obrazie klinicznym depresji zaznacza
się obecność symptomów atypowych (Marston, Perry, Roy, 1997).

Zaburzenia dystymiczne charakteryzowane są poprzez obecność przynaj-
mniej od dwóch lat, przez większość dni, obniżonego (depresyjnego) nastroju
oraz obecność innych symptomów towarzyszących, które nie spe niają kryte-
riów epizodu dużej depresji. Obecność dwóch lub więcej symptomów towarzy-
szących jest niezbędna do postawienia diagnozy. Są to: zaburzenia aknienia,
zaburzenia snu, utrata energii, męczliwość, obniżona samoocena, trudności
w koncentracji, poczucie bezwartościowości (DSM-IV-TR, 2000).

Aż 33 procent dzieci przyjętych przez poradnię zdrowia psychicznego dla
osób z niepe nosprawnością intelektualną cierpia o na zaburzenia dystymiczne.
Inne obserwacje kliniczne pozwoli y na zdiagnozowanie wśród 194 dzieci,
w wieku od 5 16 lat, 31 osób (16%), które manifestowa y w zachowaniu symp-
tomy zaburzeń dystymicznych.

W badaniach Dosena i Menolascino (1990), spośród 194 osób przyjętych do
kliniki z powodu zaburzeń i trudności w funkcjonowaniu, 31 osób (16%) spe -
nia o kryteria zaburzeń dystymicznych. Dzieci te by y w wieku od 5 16 lat, ich
poziom inteligencji zamyka się w granicach od znacznego do lekkiego stopnia
niepe nosprawności intelektualnej. Manifestowa y one cztery lub więcej takich
symptomów, jak: zaburzenia zachowania, hiperaktywność (100%), depresyjny
nastrój (100%), zaburzenia aknienia (100%), zatrzymanie się bądź regresja
rozwoju poznawczego (74%), zaburzenia snu (35%), obawa przed niepowodze-
niem (100%), dolegliwości somatyczne (16%).

Z kolei wyniki innych badań wskazują na obecność następujących sympto-
mów zaobserwowanych u 26 osób z diagnozą zaburzeń dystymicznych, niepe -
nosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym (Day, 1990):
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1) nastrój depresyjny częste i szybkie zmiany nastroju, ubóstwo afektu, na-
strój powierzchowny, manifestacja raczej pustki niż smutku,

2) obecność symptomów wegetatywnych by y one znacznie mniej wyraźne
niż w przypadku depresji wielkiej, jeśli występowa y, to przyjmowa y g ów-
nie postać zaburzeń aknienia,

3) lęk i inne neurotyczne symptomy: uczucie paniki, potliwość, bladość, za-
twardzenie, koncentracja na dolegliwościach fizycznych,

4) zaburzenia snu,
5) problemy i zaburzenia w zachowaniu: agresywność, napady wściek ości,

irytacja.

Wyniki cytowanych badań nad obecnością zaburzeń dystymicznych w popu-
lacji niepe nosprawnych intelektualnie potwierdzono także w badaniach polskich
(Rola, 1996, 2004; Żyżelewicz, 1998; Domańska, 1999).

Wyniki licznych badań potwierdzają częstszą obecność zaburzeń depresyj-
nych w grupie osób z niepe nosprawnością intelektualną. W badaniach Roli
(1996) uczestniczy o 300 dzieci w wieku 9 13 lat, z czego 200 osób stanowi y
dzieci z niepe nosprawnością intelektualną lekkiego stopnia (grupa eksperymen-
talna), pozosta e 100 dzieci prawid owo rozwijające się intelektualnie. Wyni-
ki prezentowanego badania wskazują na fakt, że dzieci z niepe nosprawnością
intelektualną okaza y się istotnie częściej depresyjne niż ich pe nosprawni
rówieśnicy. Jest to zgodne z poglądami innych autorów zajmujących się tą
problematyką. Ch opcy z niepe nosprawnością intelektualną okazali się bardziej
depresyjni niż dziewczęta. Wynik ten może być pewnym zaskoczeniem, gdyż
w literaturze dotyczącej funkcjonowania depresyjnych dziewcząt i ch opców
o prawid owym poziomie funkcjonowania intelektualnego, to dziewczęta, a nie
ch opcy uzyskują wyższe wyniki w zakresie depresji.

Zaburzenia lękowe u osób niepe nosprawnych intelektualnie

Obraz kliniczny zaburzeń lękowych u osób z zaburzeniami rozwojowymi
jest wciąż przedmiotem licznych badań (Elvik i wspó ., 1990; Ryan, 1994;
Moss, 1997). W badaniach dotyczących zespo u stresu pourazowego u osób
z zaburzeniami rozwojowymi stwierdzono, że większość klientów cierpia a
z powodu zachowań gwa townych, niepohamowanych ataków wściek ości oraz
zachowań destrukcyjnych. Inni autorzy (por. Stavrakaki, Mintsioulis, 1997)
stwierdzili u 27% badanych z zaburzeniami rozwojowymi obecność zaburzeń
lękowych, najwięcej zaburzeń zdiagnozowano w grupie wiekowej 26 30 oraz
36 40 lat, zdecydowanie częściej u mężczyzn niepe nosprawnych w stopniu
lekkim i umiarkowanym. Jeśli chodzi o symptomatykę zaburzeń lękowych,
symptomami powszechnie prezentowanymi w zachowaniu by y: agresja, oży-
wienie, zachowania kompulsywno-obsesyjne, zachowania autodestrukcyjne,
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zachowania rytualne oraz zaburzenia snu. Symptomami atypowymi dla tej
kategorii zaburzeń by y: nadaktywność, ataki paniki, agorafobia, dysfunkcje
seksualne, szybkie zmiany nastroju, depersonalizacja, derealizacja. Autorzy
informują ponadto, że manifestacja zaburzeń lękowych poprzedzona by a
w większości przypadków (63 pacjentów na 70 badanych) obecnością w ciągu
trzech do sześciu miesięcy następujących wydarzeń życiowych: przemoc seksu-
alna, pobicie, choroba, przeprowadzka, utrata bliskiej osoby, zmiana sytuacji
socjalnej.

W badaniach Roli (2004) zaobserwowano obecność statystycznie istotnych
różnic w zakresie lęku-stanu między grupą ch opców i dziewcząt niepe no-
sprawnych intelektualnie i ich pe nosprawnymi rówieśnikami. Ch opcy z lekką
niepe nosprawnością intelektualną manifestują wyższy poziom tego rodzaju
lęku. Zaobserwowano również różnice pomiędzy grupą badanych dziewcząt
a ch opcami. Dziewczęta z lekką niepe nosprawnością intelektualną manifesto-
wa y wyższy poziom lęku sytuacyjnego, niż ch opcy prawid owo rozwijający
się. Istotne różnice w zakresie lęku sytuacyjnego wystapi y również między
dziewczynkami z obydwu badanych grup. Dziewczęta z lekką niepe nospraw-
nością intelektualną mia y wyższy poziom lęku-stanu niż ich pe nosprawne
koleżanki. Jakie to może mieć znaczenie dla funkcjonowania dziecka przedsta-
wiono dok adnie w innej pracy.

Psychozy w populacji osób niepe nosprawnych intelektualnie

Rozpowszechnienie psychoz w populacji generalnej nie jest duże, tylko
oko o 1% osób doświadcza w swoim życiu jednego bądź kilku epizodów schi-
zofrenii, w podobnej proporcji (od 0,6 1%) zaburzeń afektywnych. Mniej
poważne formy depresji są znacznie częstsze, występują też częściej u kobiet
niż mężczyzn.

W populacji osób niepe nosprawnych intelektualnie schizofrenia pojawia się
z częstotliwością od 2 6% i dotyczy g ownie osób z lekkim i umiarkowanym
stopniem niepe nosprawności intelektualnej. Rozpowszechnienie zaburzeń afek-
tywnych szacowane jest na 3 8% i jest zdecydowanie częstsze niż w generalnej
populacji. Dlaczego tak się dzieje?

Spo eczne i psychospo eczne uwarunkowania wzmożonej częstotliwości
psychoz afektywnych w populacji niepe nosprawnych intelektualnie są bardzo
często przedmiotem analiz. Badania kliniczne dotyczące populacji dzieci i m o-
dzieży wykaza y, że takie czynniki, jak niepe nosprawność, obniżona samooce-
na, brak możliwości, wykluczenie z kontaktów spo ecznych mogą odrywać
zasadniczą rolę w rozwoju analizowanych zaburzeń. Rutter i wspó pracownicy
(1975) stwierdzili, że zaburzenia psychiatryczne w populacji niepe nosprawnych
intelektualnie mieszkańców Londynu i okolic są dwukrotnie częstsze w grupie
osób niepe nosprawnych ruchowo (10,4%) niż w populacji generalnej (6,8%).
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Najczęstszą obecność zaburzeń psychicznych stwierdzono w grupie osób z za-
burzeniami w budowie lub funkcjonowaniu mózgu (34,3%). W przypadku
autyzmu czy epilepsji czynniki organiczne odgrywać mogą większą rolę w etio-
logii zaburzeń, niż ma to miejsce w przypadku psychoz funkcjonalnych osób
z niepe nosprawnością intelektualną.

Jakkolwiek udzia czynników organicznych w wyzwalaniu psychoz funkcjo-
nalnych jest wciąż dok adnie analizowany, nie umniejsza się udzia u w wyjaś-
nianiu etiologii zaburzeń czynników o charakterze psychospo ecznym, wskazu-
jąc raczej na ich wzajemną interakcję. Przy obecnym stanie wiedzy o czynni-
kach biologicznych i psychospo ecznych oraz ich wp ywie na życie psychiczne,
należy, jak pisze Orwid (2004), bezwzględnie zdawać sobie sprawę z faktu, że
czynniki te pozostają we wzajemnej interakcji, mogą się wzajemnie os abiać
lub wzmacniać, mogą wreszcie uruchamiać lub os abiać ca e ciągi zachowań
i emocji.

Diagnoza psychoz u osób z lekkim stopniem niepe nosprawności intelektual-
nej nie stanowi większego problemu dla doświadczonych klinicystów. U osób
niepe nosprawnych w stopniu umiarkowanym znacznym i g ębokim z dużymi
problemami w zakresie komunikacji diagnoza schizofrenii i innych psychoz
czasami nie jest możliwa. Reid (1972) wskazuje, że diagnoza schizofrenii jest
niezwykle trudna u tych osób niepe nosprawnych intelektualnie, których poziom
rozwoju językowego odpowiada dzieciom poniżej siódmego roku życia. Z kolei
diagnoza zaburzeń afektywnych możliwa jest nawet u osób o znacznym stopniu
niepe nosprawności intelektualnej. Epizody manii i depresji z towarzyszącymi
im zmianami w zakresie energii życiowej i biologicznych aspektów funkcjono-
wania są często weryfikowane poprzez dodatkowe informacje uzyskiwane od
rodziców i lub opiekunów niepe nosprawnych intelektualnie. Informacje te
dotyczą obserwowanych zmian w zachowaniu, w kontaktach spo ecznych,
historii zaburzeń, wreszcie rodzinnej historii zaburzeń. Wszystkie one dają
możliwość postawienia wysoce prawdopodobnej diagnozy.

Psychozy powodują zmiany w umys owym funkcjonowaniu cierpiących na
nie osób. Zmiany te mogą być pomocne w ich odróżnieniu od takich zaburzeń
jak autyzm, gdzie również są one obecne, ale mają inny charakter. Dalszych
badań klinicznych wymaga doskonalenie diagnozy różnicowej psychoz funkcjo-
nalnych i innych zaburzeń emocji i zachowania, pojawiających się równie
często w tej grupie osób.

Przyczyny, jak i obraz kliniczny psychoz u osób niepe nosprawnych intelek-
tualnie, to temat zarówno wcześniejszych, jak i aktualnie prowadzonych badań
i obserwacji klinicznych. Powszechnie akceptowany jest pogląd, że w przypad-
ku osób z lekkim stopniem niepe nosprawności intelektualnej obraz kliniczny
schizofrenii podobny jest do tego, który możemy obserwować w populacji osób
sprawnych intelektualnie. Meadows i wspó pracownicy (1991) zaobserwowali
jednak, że w przypadku osób z niepe nosprawnością intelektualną pierwszy epi-
zod schizofrenii pojawia się wcześniej (22,5 lat) niż u pozosta ych (26,8 lat).
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Hucker i wspó pracownicy (1979), badając 24 osoby z diagnozą schizofre-
nii, zwrócili uwagę na większą obecność w tej grupie osób, w porównaniu
z 40-osobową grupą kontrolną, następujących czynników: niedos yszenie
(4,2% w stosunku do 2,5%), przedwczesne narodziny przed 36 tygodniem
(4,2% do 2,5%), niska waga urodzeniowa (4,2% do 2,5% w grupie kontrolnej).

O’Dwyer wskazuje na znaczną liczbę komplikacji po ożniczych w grupie
osób ze schizofrenią w porównaniu z grupą kontrolną dobraną pod względem
p ci, wieku życia, stopnia niepe nosprawności intelektualnej, obecności bądź
braku epilepsji. Zaburzenia zmys ów są częste w populacji niepe nosprawnych
intelektualnie i pozostają one w związku z psychozami. Na przyk ad u osób
z diagnozą zespo u Ushera, istotę którego stanowi między innymi g ęboka g u-
chota odbiorcza, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, obecność psychoz stwier-
dza się u 23% badanych. Badania porównawcze prowadzone w grupie niepe no-
sprawnych intelektualnie z diagnozą schizofrenii i chorych na schizofrenię osób
prawid owo rozwijających się, wskazują na podobieństwo w obrazie klinicznym
zaburzenia. W obydwu badanych grupach (25 osób grupa eksperymentalna oraz
26 osób w grupie kontrolnej) wspólnym symptomem by y halucynacje. W gru-
pie osób niepe nosprawnych intelektualnie z diagnozą schizofrenii częściej
pojawia y się zaburzenia psychotyczne oraz symptomy niespecyficzne samo-
uszkodzenia, wzmożona agresywność (por. Meadows i wspó ., 1991).

Zaburzenia zdrowia psychicznego u osób z zespo em Downa

W literaturze dotyczącej zdrowia psychicznego osób z niepe nosprawnością
intelektualną można spotkać stosunkowo dużo badań dotyczących tej proble-
matyki, ale odnoszących się jedynie do wybranych zespo ów klinicznych nie-
pe nosprawności intelektualnej. Tak dzieje się w przypadku osób z zespo em
Downa. Dość powszechnym zjawiskiem jest podatność osób z zespo em Downa
na chorobę Alzheimera. Związek ten by przedmiotem wielu badań. Jednak
związek pomiędzy zespo em Downa a obecnością innych zaburzeń psychicz-
nych nie jest tak dobrze poznany jak w poprzednim przypadku. Wyniki badań
Collacotta, Coopera i McGrothera (1992) dotyczące 371 osób doros ych z ze-
spo em Downa uzupe niają lukę w tym zakresie. Autorzy porównali ze sobą
dwie grupy badawcze. Grupę kontrolną stanowi y osoby z zaburzeniami rozwo-
jowymi, ale bez zespo u Downa. Osoby z obydwu grup by y podobne pod
względem p ci, wieku oraz miejsca zamieszkania. Autorzy stwierdzili obecność
istotnych statystycznie różnic między badanymi. Osoby z zespo em Downa
częściej dostawa y dodatkową diagnozę zaburzeń psychicznych. Co ciekawe,
w grupie osób z zespo em Downa rzadziej stwierdzano obecność zaburzeń
w zachowaniu, zaburzeń osobowości i schizofrenii. Z kolei znacznie częściej
w tej grupie badanych diagnozowano otępienie (16 razy częściej) oraz zaburze-
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nia depresyjne (2 3 razy częściej). Pewnym mankamentem cytowanych badań
by o niedobranie badanych osób pod względem poziomu rozwoju poznawczego.

Historycznie rzecz ujmując, osoby z zespo em Downa przedstawiane by y
wielokrotnie jako te, które posiadają charakterystyczne cechy osobowości
i manifestują często określone wzorce zachowań. Osoby te opisywane są często
jako pogodne, weso e, emocjonalne, atwe do rozweselenia, figlarne, ale i z oś-
liwe. Zwracano uwagę na ich zdolności do naśladownictwa oraz muzykalność.
W innym badaniu dotyczącym 40 osób z zespo em Downa scharakteryzowano
badanych jako przyjacielskich, pos usznych, czasami nieco zapalczywych, nawet
destrukcyjnych (Bouras, 1994, 1999). W innym studium dotyczącym 73 osób
z zespo em Downa aż 60% badanych mia o za sobą historię zaburzeń w zacho-
waniu. Collacott i wspó pracownicy (1998) w ostatnich ze swoich studiów nad
charakterystykami zachowania osób z zespo em Downa, porównując 360 osób
doros ych z zespo em Downa z grupą 1829 osób z zaburzeniami rozwojowymi
(bez zespo u Downa), pokazują wyraźnie, że osoby z grupy eksperymentalnej
istotnie rzadziej manifestowa y adekwatne zachowania spo eczne. Zachowania
te mia y tendencje do utrzymywania się przez ca e ich doros e życie.

Jest dostępnych kilka studiów dotyczących autyzmu występującego u osób
z zespo em Downa. Wakabayashi, Bergman, Volkmar i Ghaziuddin (za: Bouras,
1999), opisali przypadki dzieci z zespo em Downa, które spe nia y kryteria
autyzmu. Związki pomiędzy zespo em Downa a autyzmem są s abo poznane.
Wing i Gould (1979), w swoich badaniach epidemiologicznych dotyczących
populacji dzieci do 15. roku życia (35 000 osób), znalaz y jedynie 30 dzieci
z zespo em Downa, spośród których 27 określonych zosta o jako poważnie
towarzysko upośledzonych, jedno opisane zosta o jako powściągliwe, trzymają-
ce się na uboczu, jedno jako pasywne i dziwaczne oraz jedno jako autystyczne.
Gath i Gumley (za: Ghaziuddin, 1997) donoszą o 1% przypadków autyzmu
wśród dzieci i doros ych z zespo em Downa. Collacott i wspó pracownicy
(1998) wskazują na obecność autyzmu u 2,2% osób doros ych z zespo em
Downa.

Mimo że rezultaty cytowanych badań wskazują na znikome rozpowszechnie-
nie przypadków autyzmu wśród osób z zespo em Downa, niektórzy z badaczy
sugerują, iż związek pomiędzy autyzmem a zespo em Downa jest znacznie
silniejszy, niż jesteśmy w stanie przypuszczać (Ghaziuddin, 1997).

Znacznie więcej badań i jednoznacznych wyników, które one dostarczy y,
dotyczy związku pomiędzy zespo em Downa a depresją. W badaniach tych
k adzie się nacisk na obecność depresji w tej populacji, zwracając jednocześnie
uwagę na konieczność dokonywania diagnozy różnicowej pomiędzy depresją
a otępieniem, które, jak wskazywano już wcześniej, jest często obecne w bada-
nej grupie osób (Bouras, 1994, 1999). W badaniu Myersa i Pueschela 25,6%
osób mia o postawioną diagnozę zaburzeń psychiatrycznych, w tym 6,1% dia-
gnozę depresji. Callcott i wspó pracownicy (1998), stosując kryteria Światowej
Organizacji Zdrowia (ICD), stwierdzili obecność depresji u 11% badanych
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z zespo em Downa, w stosunku do 4% osób dobranych pod względem wieku,
p ci, miejsca zamieszkania, również niepe nosprawnych intelektualnie, ale bez
zespo u Downa. Depresja u osób z zespo em Downa, podobnie jak i u innych
osób, z pewnością jest związana z czynnikami dziedzicznymi, środowiskiem
biochemicznym, wczesnymi negatywnymi doświadczeniami, cechami osobowoś-
ci czy wreszcie ze stresującymi wydarzeniami życiowymi, które często mają
moc wyzwalającą dla depresji.

Poważnym problemem w studiach nad depresją osób z zespo em Downa jest
brak powszechnie używanych kryteriów diagnostycznych. Coope i Collacott
(1994) badali przydatność kryteriów opracowanych przez Amerykańskie Towa-
rzystwo Psychiatryczne (DSM-III-R, 1987) i Diagnostycznych Kryteriów Bada-
wczych (DCR World Health Organization, 1993) opracowanych na podstawie
ICD-10 (1992, WHO), które są zgodne z kryteriami diagnozy depresji stosowa-
nymi przez psychiatrów. Powszechnie opisywanymi symptomami depresji by y:
depresyjny nastrój, wycofywanie się z kontaktów spo ecznych, ahnedonia,
zaburzenia aknienia, męczliwość, utrata energii, zahamowanie psychoruchowe,
zaburzenia snu, hipochondria, agresywność, zahamowanie mowy. Okresowe
myśli o śmierci, poczucie beznadziejności i poczucie winy ujawniają się znacz-
nie rzadziej. Autorzy kwestionują zasadność stosowania kryteriów zawartych we
wspomnianych już systemach klasyfikacyjnych do diagnozy depresji u osób
z zaburzeniami rozwojowymi. Proponują w tym zakresie w asne kryteria. Kryte-
ria te powinny być stosowane tylko w przypadku osób doros ych z zaburze-
niami rozwojowymi. Wymienione przez autorów symptomy powinny się utrzy-
mywać co najmniej przez dwa tygodnie i nie mogą one stanowić konsekwencji
nadużywania narkotyków bądź zaburzeń organicznych, na przyk ad otępienia.
Zmiany te powinny być wyraźne i odmienne od stanu przedchorobowego.
Autorzy wskazują, że aby zdiagnozować depresję u osób doros ych z niepe no-
sprawnością intelektualną, muszą wystąpić co najmniej cztery z symptomów,
w ączając symptom 1 i 2 (Coope, Collcott, 1994):
1. Depresyjny nastrój lub drażliwość.
2. Utrata zainteresowania dotychczasowymi formami aktywności lub wyco-

fywanie się z kontaktów spo ecznych lub redukcja liczby wypowiadanych
s ów, lub niezdolność o zadbanie o siebie w zakresie podstawowych czyn-
ności.

3. Utrata energii.
4. Utrata pewności siebie, poszukiwanie otuchy.
5. Wzrastająca gwa towność lub sk onności hipochondryczne.
6. Redukcja zdolności do koncentracji, niezdolność do podejmowania decyzji.
7. Wzrastająca agresywność lub napady z ości lub narastające problemy w za-

chowaniu.
8. Pobudzenie lub spowolnienie psychoruchowe.
9. Zaburzenia apetytu lub znaczący spadek lub przybranie na wadze.
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10. Zaburzenia snu.
11. Obecność manii w historii życia pacjenta lub odporność na leczenie lekami

antydepresyjnymi.
Kryteria te są nieco odmienne od tych, które spotkać można w klasyfika-

cjach psychiatrycznych (por. DSM-IV, 1994; DSM-IV-TR, 2000, ICD-10, 1992).

Podsumowanie

Diagnoza i terapia zaburzeń zdrowia psychicznego osób z zaburzeniami
rozwojowymi stanowi odrębny, niezwykle istotny problem, który nie jest poru-
szany w tej pracy. To, co warto krótko na zakończenie podkreślić, to fakt, że
wśród specjalistów zajmujących się problematyką zdrowia psychicznego wzras-
ta świadomość, że wiedza pochodząca ze studiów dotyczących zdrowia psy-
chicznego populacji generalnej, okazuje się czasami ma o przydatna dla zrozu-
mienia przyczyn, mechanizmów i istoty zaburzeń u osób z niepe nosprawnością
intelektualną. Ma to swoje odzwierciedlenie między innymi w powstawaniu
niezależnych placówek, organizacji, stowarzyszeń zajmujących się promowa-
niem i prowadzeniem badań w tym zakresie. Są to między innymi Amerykań-
skie Narodowe Stowarzyszenie na Rzecz Podwójnej Diagnozy National Asso-
ciation for Dualy Diagnosed (NADD) czy europejskie stowarzyszenie podej-
mujące problematykę zdrowia psychicznego osób z niepe nosprawnością inte-
lektualną European Association for Mental Health in Mental Retardation
(MHMR).
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ZABURZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO U OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH
INTELEKTUALNIE

Streszczenie

Artyku ma charakter przeglądowy. W pracy omówiono zmiany w podejściu do problematyki
zaburzeń zdrowia psychicznego w grupie osób z niepe nosprawnością intelektualną. Autor
omówi krótko jedynie te z zaburzeń, które w tej grupie osób występują stosunkowo często:
zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe oraz zaburzenia psychotyczne, zwracając szczególną
uwagę na podobieństwa i różnice w manifestacji zaburzeń w stosunku do populacji generalnej.

S owa kluczowe: zaburzenia psychiczne u osób z zaburzeniami rozwojowymi.

MENTAL ILLNESS IN PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY

Summary

The article has a review character. It presents the changes in the approach to mental disorders
in a group of people with intellectual disability. The author discusses briefly only these disorders
which occur relatively frequently in this group of people: depressive disorders, anxiety disorders
and psychotic disorders, paying special attention to similarities and differences in manifestation
of these disorders in relation to the general population.

Key words: mental illness in people with developmental disabilities.
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EWOLUCJA POGLĄDÓW DOTYCZĄCYCH
PRZYSTOSOWANIA DO ŻYCIA OSÓB Z NABYTĄ
NIEPE NOSPRAWNOŚCIĄ

Traumatyczne zdarzenie nag ej utraty sprawności fizycznej prowadzi do
licznych, negatywnych przeżyć i reakcji przejawianych przez osobę. Ich natura,
wyrażająca się w mniejszym lub większym stopniu przystosowania jednostki do
zaistnia ej sytuacji, stanowi od przesz o pó wiecza przedmiot zainteresowań
naukowców i klinicystów zajmujących się problematyką rehabilitacji. Analiza
problemów psychospo ecznych osób doświadczających nag ej niepe nospraw-
ności, zw aszcza zjawiska przystosowania, dokonywana jest nie tylko w celu
ich naukowej konceptualizacji, ale przede wszystkim, aby zoptymalizować
oddzia ywania rehabilitacyjne i udoskonalać praktykę rehabilitacyjną. Wielość
dotychczasowych badań empirycznych i koncepcji teoretycznych na temat przy-
stosowania do życia osób z nabytą niepe nosprawnością przyczyni a się do
kumulacji wiedzy w tym zakresie, co jednak nie przek ada się na wyczerpujące
poznanie i wyjaśnienie tego zjawiska. Wśród autorów brak zgodności w licz-
nych kwestiach dotyczących m.in. struktury przystosowania, w aściwości sk a-
dających się na nią elementów, dynamiki ich rozwoju, a także charakteru
zależności pomiędzy procesem efektywnego radzenia sobie a przystosowaniem.
Eksponowane przez badaczy nieporozumienia i niejasności wiążą się z próbą
możliwie pe nego wyjaśnienia, w jaki sposób radzą sobie ludzie w sytuacji
nag ego pogorszenia się kondycji zdrowotnej czy niespodziewanego obniżenia
sprawności organizmu. Dotychczas, pomimo wielu przedsięwzięć badawczych,
wielokrotnie potwierdzających z ożoność i wielowymiarowość zjawiska przysto-
sowania osoby do nabytej niepe nosprawności, nie uda o się jasno i precyzyjnie
określić jego natury. Specyfika samego zjawiska, niezwykle trudna do uchwyce-
nia w badaniach empirycznych, prowadzi w konsekwencji do licznych trudności
w zakresie operacjonalizacji pojęcia „przystosowania do życia z niepe nospraw-
nością”, co również poddawane jest dyskusji od wielu lat. Jego rozumienie
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nakreślane jest z perspektywy procesualnej (przystosowanie jako proces) lub
wynikowej (przystosowanie jako stan) (J. Kirenko, 1991).

Niejednokrotnie terminy „przystosowanie” i „adaptacja” traktuje się jako
synonimy, których znaczenie nie jest jednak uznawane za tożsame. Ze świado-
mością dzielących je różnic, w niniejszym artykule terminy te będą również
używane zamiennie. Charakter tego opracowania jest w znacznej mierze spra-
wozdawczy, dlatego starano się zachować terminy stosowane przez poszczegól-
nych autorów w ramach g oszonych przez nich poglądów. Pewnego wyjaśnienia
wymaga również stosowanie terminu „model przystosowania do życia z niepe -
nosprawnością”. Po pierwsze model jest rozumiany jako zbiór za ożeń teore-
tycznych odwzorowujących pod istotnymi względami strukturę (naturę) przy-
stosowania do życia osób nagle doświadczających utraty fizycznej sprawności.
Nie każdy z istniejących, także przytaczanych tutaj modeli, jest modelem sensu
stricte, z wyraźnie określonymi za ożeniami epistemologicznymi i metodolo-
gicznymi. Niemniej fakt zawartych w nich za ożeń (mniej lub bardziej uzasad-
nionych) stanowi określoną próbę wyjaśnienia zjawiska przystosowania albo
przynajmniej umożliwia sformu owanie zasadnych pytań ukierunkowujących
dalsze zabiegi poznawcze w tym zakresie. Dlatego stosowane przez wielu
badaczy pojęcie „modelu” zostanie również zachowane w niniejszym opracowa-
niu. Po drugie często stosowany w literaturze termin „przystosowanie/adapta-
cja do niepe nosprawności” zastąpiono terminem „przystosowanie do życia
z niepe nosprawnością”, który bardziej adekwatnie odzwierciedla rzeczywiste
zjawisko.

Przegląd literatury z zakresu rehabilitacji z kilku ostatnich dziesięcioleci
wyraźnie wskazuje, że wśród badaczy dominuje nieustanne poszukiwanie mode-
lu, który w najbardziej zbliżony sposób opisywa by z ożoną naturę przystoso-
wania do życia z niepe nosprawnością. W obrębie tego zagadnienia zaznacza
się ścis y związek podejścia teoretycznego z praktycznym. Źród em większości
tworzonych modeli przystosowania są kliniczne obserwacje przeżyć i reakcji
osób, które doświadczy y utraty sprawności fizycznej. Wyodrębnione w ten
sposób elementy sk adające się na strukturę przystosowania, poddawane są
znowu empirycznej weryfikacji, co jest niezbędne dla zwiększania efektywności
praktyki rehabilitacyjnej.

Zaprezentowane tu najbardziej znane modele przystosowania do życia z nie-
pe nosprawnością uporządkowano chronologicznie, eksponując podstawowe
przemiany w spojrzeniu na naturę tego zjawiska, powo ując się przy tym na
poglądy zwolenników poszczególnych podejść teoretycznych. Badacze, wartoś-
ciując poszczególne modele, są zgodni co do moderującej roli takich czynni-
ków, jak: rodzaj i stopień niepe nosprawności (przystosowanie osób po amputa-
cji zasadniczo różni się od jednostek doświadczających traumatycznego uszko-
dzenia mózgu czy uszkodzenia rdzenia kręgowego); czas nabycia niepe no-
sprawności; specyfika niepe nosprawności odmienna od istoty choroby przewle-
k ej (B. Wright, 1983; J. Kirenko, 1986, 1991; H. Livneh, R. Antonak, 1997).
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Niezwykle istotne znaczenie tych czynników wyznaczających specyfikę przy-
stosowania jednostek z nabytą niesprawnością prowadzi do tego, że większość
istniejących modeli staje się ma o użyteczna w odniesieniu do populacji osób
z konkretną niepe nosprawnością. Z drugiej strony, poddawana krytyce ich
zbytnia ogólnikowość opiera się na cechach wspólnych, opisujących przeżycia
osób nagle doznających obniżenia sprawności organizmu, które charakteryzuje
podobny mechanizm reagowania na sytuację straty. Ca kowicie natomiast nieu-
zasadnione jest wyjaśnianie mechanizmów przystosowania u osób niepe no-
sprawnych poprzez „bezpośrednie odwo anie się do ogólnych koncepcji przysto-
sowania, które zosta y opracowane na gruncie psychologii przystosowania”
(J. Kirenko, 1991, s. 53).

Z ożoność natury przystosowania do życia z niepe nosprawnością sprawia,
że podlega ono interpretacji z różnych punktów widzenia i w obrębie wielu
podejść teoretycznych. Przy analizie tego zjawiska konieczne jest uwzględnienie
za ożeń przyjmowanych w odniesieniu do innych czynników, z którymi pozo-
staje w ścis ym związku, np. stresu (zw aszcza posttraumatycznego), kryzysu
życiowego, op akiwania straty, mechanizmów radzenia sobie, reintegracji oso-
bowości, zmian w self-concept (zob. A. Hulek, 1974; H.E. Salmon, 1981;
R.L. Silver, C.B. Wortman, 1984; J. Kirenko, 1991; G. Sędek, 2001). Próby
opisu i wyjaśnienia przystosowania osób z ograniczoną sprawnością dokonywa-
ne są także w ramach zróżnicowanych modeli niepe nosprawności (antropolo-
giczno-kulturowych, medycznych, spo ecznych) (por. P. Menzel, P. Dolan i in.,
2002; P.J. Yates, 2003; E. Martz, 2004).

W literaturze dominują trzy modele przystosowania do życia z niepe no-
sprawnością: 1) linearny (lub temporalny) adaptacja/przystosowanie jako pro-
gresja następujących po sobie etapów; 2) cykliczny (powracający, wahad owy)
odrzucający ideę o sekwencyjności stadiów i przyjmujący za ożenie o powta-
rzającej się (wahad owej) naturze reakcji sk adających się na proces adaptacji;
3) interakcyjny wywodzący się z modeli ekologicznych i oparty na hierar-
chiczności (a nie linearności) zachodzących reakcji oraz uwzględniający liczne
interakcyjne zmienne psychospo eczne modyfikujące strukturę i dynamikę pro-
cesu adaptacji. Poza wyodrębnionymi wskazuje się jeszcze na tzw. modele
indywidualne (idiosynkratyczne), podkreślające unikatowy, subiektywny, indy-
widualny charakter przystosowania, niedający się uogólnić (K. Yoshida, 1993;
H. Livneh, R. Antonak, 1997; E. Kendall, N. Buys, 1998; H. Livneh, R. Parker,
2005).

Wspólną cechą wymienionych modeli jest przyjęcie następujących za ożeń
dotyczących podstawowych cech zjawiska adaptacji/przystosowania:

dynamiczny, czasowo rozwijający się, progresywny proces, a nie stan;
ukierunkowanie tego procesu na osobowy rozwój jednostki i osiągnięcie
przez nią jak najlepszych rezultatów indywidualnego i spo ecznego funk-
cjonowania.
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Wartym podkreślenia jest fakt, że analiza procesualnego ujęcia przystoso-
wania w każdym z zaprezentowanych modeli dokonywana jest na kontinuum:
nieprzystosowanie-przystosowanie, przy czym w zdecydowanie mniejszym
stopniu skupia się na jego pozytywnym biegunie. Ma to konsekwencje prak-
tyczne, gdyż brak wyczerpującego określenia wskazującego, na czym polega
przystosowanie do życia z niepe nosprawnością, utrudnia ustalenie adekwatnych
wskaźników empirycznych, a w konsekwencji ogranicza empiryczną weryfika-
cję zak adanych w modelu za ożeń.

Modele stadialno-fazowe

Z historycznego punktu widzenia do najwcześniej wyodrębnionych modeli
przystosowania do życia z nabytą niepe nosprawnością należą stadialno-fazo-
we. Ich prekursorem jest N. Cohn (1961), której publikacja Understanding the
process of adjustment to disability jest pierwszym zwartym opracowaniem na
temat reakcji przeżywanych przez osoby doznające nag ej utraty sprawności
fizycznej. Do przedstawicieli tego podejścia należą także: A. Falek, S. Britton
(1974); J.R. Stewart, A.B. Rossier (1978); F. Hughes (1980); B. Wright (1983);
R. Roessler, B. Bolton (za: H. Livneh, 1986); R.G. Frank i in. (1987);
M.E. Dunn; F.C. Schontz, T. Dembo, G.L. Leviton, (za: J. Kirenko, 1991).
Podstawowe za ożenie, na którym opierają się modele stadialno-fazowe, wyraża
się w przekonaniu, że tendencja do akceptacji niepe nosprawności i przystoso-
wania się do życia z ograniczeniami kszta tuje się wraz z up ywem czasu
(Z.J. Linkowski, 1971). Nag e pojawienie się niesprawności organizmu powodu-
je bowiem zak ócenie równowagi psychologicznej, a jej odzyskanie wymaga
stopniowej, czasowej reintegracji (R. Russel, 1981). Charakterystyczną cechą
tego typu modeli jest więc linearność co oznacza, że przystosowanie do
nabytych ograniczeń przebiega wed ug określonych, następujących po sobie
stadiów (etapów). Ta sekwencja etapów w sytuacji doświadczania niepe no-
sprawności porównywana jest wielokrotnie do przeżyć doznawanych przez
jednostkę po stracie ukochanej osoby (np. w wyniku nag ej śmierci), ze wzglę-
du na znacznie zbliżony mechanizm reagowania (por. D. Cairns, J. Baker, 1993;
B. Stelcer, 2000). Następujący sekwencyjnie proces ma charakter progresywny.
Sekwencyjność oznacza, że kolejne stadia ich struktura i stopień natężenia
warunkowane są wystąpieniem i pomyślnym przebiegiem poprzednich. Przebieg
określonego stadium zatem można przewidywać na podstawie etapów zacho-
dzących wcześniej. Z kolei progresywność wyraża się w przechodzeniu osoby
przez kolejne etapy, rozpoczynając od etapu przeżyć negatywnych związanych
z pojawieniem się niepe nosprawności/doświadczeniem straty i zmierzając
w kierunku akceptacji zaistnia ej sytuacji. Niektórzy (np. R.G. Frank i in.,
1987), analizując poszczególne stadia, wprowadzają rozróżnienie pomiędzy
stadiami i fazami. Do pierwszych z nich zalicza się doświadczenia psychospo-
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eczne jednostki, czasowo niepokrywające się (kategorycznie wykluczające się),
natomiast do drugich te przeżycia i reakcje, które częściowo zachodzą na
siebie i wzajemnie się nie wykluczają.

Wśród twórców i zwolenników modeli stadialno-fazowych panuje raczej
zgodność, co do natury reakcji przejawianych przez osoby z nabytą niespraw-
nością, natomiast w kwestii ich ilości, kolejności, czasu trwania nie ma jedno-
znacznych rozstrzygnięć. Na przyk ad N. Kerr (za: S. Kowalik, 1998) wyodręb-
ni a sześć następujących po sobie etapów: szok, oczekiwanie poprawy, lament,
obrona A (obrona zdrowa) i obrona B (obrona neurotyczna), przystosowanie.
Z kolei S.L. Fink (za: H. Larkowa, 1987) wyróżni cztery stadia: szok, obronne
wycofywanie się, uznanie faktu i przystosowanie. Podobnych klasyfikacji,
różniących się liczbą wymienianych stadiów, przez które przechodzi osoba po
doznaniu uszkodzenia cia a, jest w literaturze znacznie więcej. W obliczu braku
porozumienia w tym zakresie, podejmowane są próby ich grupowania albo
w bardziej rozbudowane stadia z podstadiami (tj. początkowe dzia ania; mobili-
zacja obrony; początkowe uświadomienie sobie; odwet; reintegracja) lub też ze
względu na czas ich pojawiania się 1) szok i następujące po nim wyparcie/za-
przeczanie (reakcje wczesne); 2) reakcje o zróżnicowanym natężeniu, sk adają-
ce się na szeroko pojęty dystres (reakcje pośrednie); 3) określona forma finalne-
go przystosowania, np. akceptacja (reakcje późne) (H. Livneh, 1986; 2001).
Określona liczba stadiów koniecznych do zaistnienia i doświadczenia wydaje
się niemożliwa do ustalenia ze względu na wysoce indywidualny charakter tego
procesu. Jak zauważają G.G. Garske i J.O. Turpin (1998), tyle jest wzorów
przystosowania do zmienionych warunków życia, ile przystosowujących się
osób z niesprawnością.

Wraz z rozwojem badań empirycznych oraz coraz bardziej zaangażowanej
praktyki rehabilitacyjnej scharakteryzowane modele podlega y krytyce w odnie-
sieniu do pewnych kwestii. Nie znalaz a potwierdzenia, w postaci dowodów
klinicznych, cecha sekwencyjności stadiów sk adających się na proces przysto-
sowania (R.L. Silver, C.B. Wortman, 1984). Podważono uznawaną niezbędność
doświadczania niektórych reakcji w tym procesie w kategorii koniecznych
odpowiedzi na nag e pojawienie się niepe nosprawności, np. wyparcia czy
depresji (R. Russel, 1981; R. Trieschmann, 1988; C.B. Wortman, R.L. Silver,
1989; J. Friedland, M. McColl, 1992; B. Caplan, za: H. Livneh, R. Antonak,
1997). Jak podkreślają C.B. Wortman i R.L. Silver (1989), za ożenie o warun-
kującym charakterze wcześniejszych etapów, istotnym dla zaistnienia później-
szych, może prowadzić do skrajnie paradoksalnych wniosków. Osoby bowiem
nieprzeżywające np. stadium wyparcia i depresji albo przejawiające tego typu
objawy w odmiennych stadiach, mogą być traktowane jako abnormalne wy-
raźnie niepoddające się przewidywanej prawid owości przebiegu procesu przy-
stosowania. Z tego za ożenia mogą być wysunięte niekonstruktywne wnioski
dla praktyki rehabilitacyjnej. Przyjęcie nieuniknionego charakteru następstwa
serii etapów, zdaniem niektórych badaczy (np. J.R. Stewart, 1996), sprzyja pa-
sywności zarówno osób z nabytymi ograniczeniami, jak i pracujących z nimi
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rehabilitantów. Może to przejawiać się w opóźnianiu (czy w ogóle braku wdra-
żania) interwencyjnych oddzia ywań rehabilitacyjnych, przy uwzględnieniu
naturalności sekwencji etapów prowadzącej w konsekwencji do pozytywnych
rezultatów rozwojowych. Krytyce poddawany jest ponadto czysto opisowy
charakter tego typu modeli, wyznaczający jego niewielką moc predyktywną,
niepozwalający tym samym przewidzieć, jakie osoby są w stanie się przysto-
sować, a u których jest to niemożliwe (R.L. Silver, C.B. Wortman, 1984).
Natomiast za najs abszą cechę modeli stadialno-fazowych uznawane jest nie-
uwzględnienie czynników intra- i interindywidualnych (oraz zachodzących
między nimi relacji) różnicujących proces przystosowania (np. w zakresie struk-
tury poszczególnych etapów/stadiów oraz regulacji ich następstwa), a jedno-
cześnie wyznaczających efektywność oddzia ywań rehabilitacyjnych (K. Yoshi-
da, 1993; E. Kendall, D. Terry, 1996, E. Kendall, N. Buys, 1998; H. Livneh,
R. Parker, 2005). Zwrócenie uwagi na indywidualne cechy osób przystosowują-
cych się do życia z niepe nosprawnością pozwoli oby, po pierwsze w więk-
szym stopniu wyjaśnić, dlaczego nie wszystkie osoby osiągają „teoretyczny
punkt końcowy procesu adaptacji” zatrzymując się na wcześniejszych nieadap-
tacyjnych stadiach (H. Livneh, R. Antonak, 1997, s. 19). Po drugie natomiast,
na co zwraca uwagę R. Trieschmannn (1988) w swojej krytyce modeli stadial-
no-fazowych, w niewielkim stopniu podkreśla się w nich mocne strony osób
przystosowujących się.

Modele wahad owe

Znaczne ograniczenia etapowych modeli przystosowania do niepe nospraw-
ności sk oni y badaczy do spojrzenia na tę problematykę z innej perspektywy,
zawartej w tzw. modelach wahad owych. Podważono linearny charakter prze-
biegu procesu przystosowania się i sekwencyjność tworzących go stadiów i faz.
Przyjęcie odmiennej interpretacji zjawiska przystosowania do życia z niepe no-
sprawnością oparte jest przede wszystkim na uznaniu p ynności granic pomię-
dzy określonymi stadiami reagowania na sytuację utraty sprawności fizycznej,
wyznaczonej czynnikami intra- oraz interindywidualnymi. Przebieg procesu nie
ma tutaj charakteru nieodwracalnego, ale zak ada możliwość powracania (regre-
su) do poprzednich stadiów (czy faz) lub progresywnego przeskakiwania jed-
nego lub więcej etapów. Ma więc charakter serii powtarzających się doświad-
czeń (reakcji, przeżyć) osoby, wyrażających stopniową asymilację napotyka-
nych ograniczeń i doznawanej straty (K. Yoshida, 1993; K. Charmaz, 1995;
E. Kendall, N. Buys, 1998).

Przystosowanie do życia z nabytą niepe nosprawnością w modelach waha-
d owych podlega analizie g ównie w odniesieniu do kszta towania się tożsamoś-
ci osoby jej doświadczającej i określane jest jako proces stopniowych zmian
we w asnej tożsamości (self-identity) wzd uż wahad owego toru/trajektorii
(E. Kendall i N. Buys, 1998). Proces ten cechuje się niezwyk ą z ożonością
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angażującą wiele elementów osobowości i mechanizmów nimi rządzących. Za
jego swoisty punkt ciężkości uznawana jest rekonstrukcja podstawowego ele-
mentu tożsamości jednostki, jakim jest self. Mechanizm zmian w obrazie siebie
(self-image), oparty na dokonującej się stopniowo integracji pomiędzy prze-
obrażeniami w ciele a jego poznawczą reprezentacją, leży u podstaw akceptacji
niepe nosprawności w tym podejściu/modelu.

Zak ada się, że osoba w procesie rekonstruowania się selfu doświadcza swo-
istych wahań/huśtawek, przechodząc w ruchu wahad owym od aspektów selfu
ukszta towanych przed nabyciem niepe nosprawności (self pre-disability) po
jego elementy rekonstruujące się wskutek nagle doświadczonej straty spraw-
ności (self post-disability) (K. Yoshida, 1993, por. D. Barnard, 1990). Oscylo-
wanie między skrajnymi postaciami selfu (self pre-disability self disability),
charakterystyczne dla początkowego okresu po nabyciu niepe nosprawności,
zdaniem zwolenników tego modelu, wraz z up ywem czasu zmniejsza swoją
rozpiętość i zmierza do osiągnięcia stanu względnej równowagi (self post-disa-
bility). Nie stanowi to jednak końcowego etapu tego procesu, gdyż rekonstru-
ująca się tożsamość post-disability (z selfem post-disability) jest strukturą dyna-
miczną, wyznaczoną przez permanentny ruch wahad owy pomiędzy poczuciem
doświadczenia straty a radzeniem sobie z doznawanymi ograniczeniami wynika-
jącymi z niepe nosprawności. Najbardziej istotnym momentem tak wyjaśnia-
nego procesu przystosowania się jest utworzenie (w wyniku zmniejszającej się
huśtawki i „tymczasowego” zatrzymania się wahade ka), middle self, które stop-
niowo integruje nabytą przez jednostkę niepe nosprawność (K. Yoshida, 1993).

Szczegó owy opis tego procesu (kszta towania się post-disability identity)
zawierają prace K. Yoshidy (1993) i K. Charamaz (1983, 1995). Zwracają one
uwagę na skomplikowany charakter doświadczanej przez osoby niepe nospraw-
ne huśtawki przeżyć i reakcji, co niejednokrotnie może prowadzić do wytworze-
nia się sk onności do sytuowania się na przeciwleg ych biegunach wraz z ten-
dencją powracania do wcześniejszego selfu pre-disability. Podkreślają tym
samym, że funkcjonowanie osoby przyjmującej skrajne postaci tożsamości
(pre-disability identity lub disability identity) nigdy nie ma charakteru adapta-
cyjnego (tamże; R. Newsome, E. Kendall, 1996; J.R. Stewart, 1996; E. Kendall,
N. Buys, 1998, por. S.E. Taylor, 1983).

Dla wyjaśnienia wahad owej natury przystosowania do życia z niepe no-
sprawnością wykorzystuje się także poznawcze teorie psychospo ecznego do-
brostanu jednostki, a rekonstrukcję tożsamości i selfu osoby doświadczającej
fizycznych uszkodzeń analizuje się za pomocą centralnego dla tych teorii poję-
cia schematów1). Przedmiotem zainteresowania czyni się tutaj sposób i zakres,

1) Najogólniej schematy można zdefiniować jako podstawowe przekonania i przypuszczenia
na temat w asnej osoby, innych i świata. Ich struktura i zakres kszta tują się g ównie w oparciu
o zdobywane przez jednostkę doświadczenia i ciąg e przetwarzanie przyswajanych informacji
(M. Kofta, D. Doliński, 2005).
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w jakim zmieniają się schematy u osób doświadczających uszkodzeń cia a.
Zasadność analiz podejmowanych w tym kierunku poparta jest specyficznym
tokiem postępowania. Nag a zmiana sytuacji życiowej w wyniku nabycia nie-
pe nosprawności powoduje, że posiadane przez jednostkę schematy stają się
niewystarczające. Boleśnie przeżywa ona wówczas poczucie niezdolności do
adekwatnej interpretacji zdarzeń, rzeczywistości, rozumienia siebie i innych.
Niejednokrotnie towarzyszą temu negatywne reakcje emocjonalne. Osoba ta
z konieczności będzie więc dążyć do zmodyfikowania tych schematów, niejako
ich dostosowania, „wyrównania” do zaistnia ych warunków, w tym kierunku,
aby coraz bardziej adekwatnie umożliwia y one rozumienie otaczającej rzeczy-
wistości. Schematy, wraz z up ywem czasu i nabywania coraz większej ilości
informacji, mogą być rozwijane (zwiększa się ich zakres po w ączeniu nowych
aspektów), korygowane, modyfikowane (odmienna interakcja sk adających się
na nie elementów) albo ca kowicie restrukturyzowane na podstawie indywidual-
nych doświadczeń osoby i cechujących ją sposobów poznawania rzeczywistości
(K. Charmaz, 1995; R. Newsome, E. Kendall, 1996).

Zaproponowany przez badaczy wahad owy model przystosowania do życia
z niepe nosprawnością, wyrażający się w dążeniu do uzyskania względnie
stabilnej tożsamości post-disability (post-disability identity) jednostki, wskazuje
na niezwykle skomplikowany charakter tego procesu, w który wpisana jest
powtarzająca się natura wielu z ożonych reakcji i przeżyć. Jego swoistość,
w znacznym stopniu nacechowana subiektywnością, wyznaczona jest nieprzewi-
dywalną kombinacją powracających przeżyć. Taki sposób ujmowania przeżyć
i reakcji osób doświadczających nabytej niepe nosprawności różni się zasadni-
czo od przyjmowanego w modelach linearnych. Stanowi nie tylko alternatywne
ich ujęcie, ale, zdaniem przedstawicieli modelu wahad owego, bardziej zgodne
z rzeczywistością. Jedną z przyk adowych reakcji wyjaśniających sygnalizowa-
ną różnicę między modelami jest żal po stracie. W modelach linearnych loko-
wany jest on w początkowych fazach, a jego pojawienie się w późniejszych
etapach uznawane jest za objaw patologiczny. Wahad owa postać procesu
przystosowania zak ada możliwość powrotu żalu (z pewnym stopniem regular-
ności) nawet wówczas, gdy osoba zaczyna powoli akceptować zaistnia ą sytua-
cję. Niemniej za zjawisko niemożliwe do zaistnienia uznaje się akceptację
absolutną, pozbawioną emocji negatywnych, związanych chociażby z koniecz-
nością wydatkowania większej ilości energii przy pokonywaniu trudności wyni-
kających z niepe nosprawności. Jak zauważają E. Kendall i N. Buys (1998,
s. 17), przystosowanie do życia z niepe nosprawnością należy traktować jako
proces „stopniowego uczenia się tolerancji warunków prawie niemożliwych do
zaakceptowania”. Ma on charakter permanentny, stale obecny w życiu osoby,
a nie czasowo ograniczony (A.J. Stewart, 1982; S.E. Taylor, 1983). Towarzy-
szący mu chroniczny żal nie jest tutaj ujmowany jako patologiczny, ale niejako
nieod ącznie związany, wpisany w ten proces, wyznaczający jego swoistość.
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Podstawową zaletą wahad owego modelu przystosowania do życia z niepe -
nosprawnością jest postulowana przez badaczy i klinicystów znaczna zbieżność
formu owanych w jego obrębie za ożeń z rzeczywistością. Obserwacje osób
doznających nag ej utraty sprawności fizycznej wskazują, że zdecydowana
większość z nich doświadcza wahad owego procesu przystosowania do życia
w zmienionych warunkach (K. Yoshida, 1993; K. Charmaz, 1995; E. Kendall,
N. Buys, 1998). Niebagatelne znaczenie posiada również wyakcentowany aspekt
subiektywności tego procesu, co pozwala uwzględniać różnice indywidualne
w przeżywaniu reakcji sk adających się na proces rekonstruowania tożsamości.
Niemniej przyjmowana w modelu wahad owość i subiektywność procesu przy-
stosowania, jakkolwiek pozytywnie wartościowane, wyznaczają pewną s abość
takiej interpretacji. Zak adana indywidualna permanentność dokonujących się
zmian w tożsamości osoby po nabyciu fizycznych uszkodzeń, jedynie przypusz-
czalna kombinacja sk adających się na nie reakcji, uniemożliwia przewidywanie
(albo w niewielkim stopniu) ostatecznych wyników procesu przystosowania.

Chronologicznie zbieżną perspektywą wyjaśniania zjawiska przystosowania
do życia z niepe nosprawnością do zaproponowanej w modelu wahad owym
by a jego interpretacja w obrębie za ożeń usytuowanych w modelach ekologicz-
nych, stanowiących źród o popularnych wspó cześnie modeli interakcyjnych.

Modele ekologiczne

Za podstawowe źród a ekologicznych modeli przystosowania do życia
z niepe nosprawnością opierające się na koncepcji pola K. Lewina, uznawane
są wczesne poglądy m.in. F.C. Schontza (za: J. Kirenko, 1991) (przystosowanie
jako dynamiczne wzajemne dostosowanie subiektywnych doświadczeń i warun-
ków otoczenia zewnętrznego); R. Roesslera i B. Boltona (za: H. Livneh, 1986)
(syntetyczny model behavioral coping obejmujący: zdolność przetrwania, poten-
cjalne zasoby jednostki, zgodność w relacji: osoba-otoczenie); R. Russella
(1981) (przystosowanie jako wynik interakcji między osobą, sytuacją i otocze-
niem) (por. H. Livneh, R. Antonak, 1997; H. Livneh, R. Parker, 2005). Za oże-
niem wyznaczającym odmienny kierunek w spojrzeniu na przystosowanie się
by przyjmowany w nich paralelizm czynników intra- i interpersonalnych.
W konstruowanych modelach ekologicznych odwo ywano się także do za ożeń
wysuwanych w ramach koncepcji psychospo ecznej adaptacji do kryzysów
życiowych czy przejściowych okresów życiowych, (zw aszcza zaproponowa-
nych przez M.E. Scofield i in., 1980; N.K. Schlossberg 1981; C. Coulton, 1981)
utrzymujących, że proces przystosowania wyraża się w utrzymywaniu równo-
wagi pomiędzy dostępnymi zasobami i deficytami osobistymi, spo ecznymi oraz
środowiskowymi. Reprezentantami ekologicznego podejścia w wyjaśnieniu
przystosowania do życia z niepe nosprawnością są modele stworzone przez
C.L. Vasha oraz R.H. Moss i J.A. Schaefer (za: H. Livneh, R. Antonak, 1997).
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Przyjmuje się w nich, że psychospo eczne reakcje na niepe nosprawność są
determinowane trzema grupami czynników związanych z: 1) niepe nosprawnoś-
cią, 2) cechami i w aściwościami osoby oraz 3) elementami środowiskowymi.
Podstawowa różnica między tymi modelami oraz kolejnymi powstającymi
w ramach podejścia ekologicznego polega na odmiennej liczbie czynników
uwzględnianych w interpretacji zjawiska przystosowania, a także zróżnicowa-
nym wartościowaniu ich znaczenia dla osiągania pozytywnych rezultatów tego
procesu.

Modele interakcyjne

Wielowymiarowe i z ożone modele ekologiczne okaza y się niezwykle przy-
datne dla poznania i wyjaśnienia skomplikowanych i zmiennych zachowań osób
przystosowujących się do życia z niepe nosprawnością. Na ich podstawie zos-
ta y stworzone modele interakcyjne, reprezentowane m.in. przez H. Livneha
i R. Antonaka (1997; 2005; H. Livneh, 2001), w których g ównym przedmio-
tem analiz jest charakter relacji zachodzących pomiędzy różnorodnymi czynni-
kami wynikającymi z przyjęcia koncepcji cz owieka jako ca ości biopsychospo-
ecznej. W proponowanym modelu przyjmuje się wyraźne rozróżnienie pojęć:
adaptacja i przystosowanie. Pierwsze z nich traktowane jest jako dynamiczny,
rozwijający się proces, na który sk adają się hierarchicznie uporządkowane sta-
dia. Przystosowanie natomiast określane jest jako finalne stadium tego procesu.

W początkowym okresie konstruowania modelu H. Livneh i R. Antonak
(1997) uporządkowali przeżycia osób doświadczających nag ej utraty spraw-
ności, klasyfikując je w trzy grupy: 1) wczesne reakcje (szok, lęk, wyparcie);
2) reakcje pośrednie (depresja, wewnętrzny gniew, wrogość wyrażana na ze-
wnątrz); 3) późniejsze końcowe reakcje (uznanie/pogodzenie się z niepe no-
sprawnością, przystosowanie). Natomiast w ostatnim czasie, w ramach wielo-
p aszczyznowej analizy z uwzględnieniem z ożonych zmiennych, wprowadzili
ich kategoryzację na: adaptacyjne, nieadaptacyjne i pośrednie (H. Livneh,
S.M. Lott, R. Antonak, 2004; H. Livneh, R. Antonak, 2005; H. Livneh, 2005).

W obrębie tego modelu przyjmuje się nie linearny, ale hierarchiczny cha-
rakter procesu przystosowania, a wyróżniające się w jego ramach reakcje osa-
dzone są w kompleksie różnorodnych czynników. Przyjmuje się bowiem za o-
żenie, że geneza stadiów i faz tego procesu oraz ich hierarchiczne następstwo
jest zdeterminowane wewnętrznie, ale pewne aspekty środowiska zewnętrznego
mogą modyfikować strukturę i tempo doświadczanych kolejno reakcji. Charak-
terystyce poddawane są w aściwości związane zarówno z samą niepe nospraw-
nością (np. rodzaj i stopień, czas nabycia, d ugość trwania, natężenie), z osobo-
wością (np. style radzenia sobie, self-concept), jak i ze środowiskiem spo ecz-
nym, w którym jednostka bytuje (warunki fizyczne, spo eczne, rodzinne, zawo-
dowe) (H. Livneh, R. Antonak, 1997; H. Livneh, 2001; H. Livneh, L.S. Wilson,
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2003; H. Livneh, R. Antonak, 2005). Wymienione czynniki natury psychospo-
ecznej analizowane są z punktu widzenia relacji mediacyjnych lub interakcyj-
nych. W wypadku relacji interakcyjnych proces adaptacji przebiega wzd uż
różnych trajektorii, na różnych poziomach oddzia ującej zmiennej. Na przyk ad
stosowanie strategii radzenia sobie (zorientowanej na problem vs. emocje)
dzia a jako moderator psychospo ecznej adaptacji do życia z niepe nosprawnoś-
cią. Natomiast w sytuacji relacji mediacyjnych zmienna towarzysząca (np. po-
stawa wobec choroby) jest postrzegana jako bezpośrednio powodowana lub
poddawana wp ywom wcześniejszych zmiennych (np. natężenie bólu), która
z kolei oddzia uje na proces adaptacji (H. Livneh, R. Antonak, 1997, 2005).

Interakcyjny i mediacyjny charakter powiązań pomiędzy zmiennymi pe ni
niejako funkcję regulacyjną, wyznaczając dynamikę zachodzenia następujących
po sobie stadiów (H. Livneh, R. Parker, 2005). Oczywiście, próby precyzyjnego
określenia czasu trwania tych stadiów, ze względu na fakt oddzia ywania tak
wielu różnorodnych czynników, okazują się nieskuteczne, chociażby z powodu
trudności w bezpośrednim kontrolowaniu zróżnicowanych zmiennych (ich mocy
wyjaśniającej) w obrębie konkretnego stadium.

W interakcyjnym modelu H. Livneha i R. Antonaka (1997; H. Livneh, 2001)
proces adaptacji do życia z niepe nosprawnością można scharakteryzować
w odniesieniu do trzech podstawowych obszarów: zdarzenia poprzedzające albo
wywo ujące stan niepe nosprawności (czynniki bezpośrednie i kontekstualne),
proces psychospo ecznej adaptacji oraz rezultaty tego procesu. W obrębie każ-
dego z tych obszarów zachodzą interakcje określonych zmiennych psychospo-
ecznych, tj. związanych z samą niepe nosprawnością, z socjodemograficzną
charakterystyką osoby, w aściwościami osobowości oraz cechami środowiska
fizycznego i spo ecznego. Specyfika tych interakcji w znacznym stopniu wyzna-
cza charakter, poziom, sekwencję temporalną i dynamikę procesu psychospo-
ecznej adaptacji do życia z niepe nosprawnością.

Wyróżniającą cechą tego modelu jest wielowymiarowy sposób ujmowania
wyników procesu psychospo ecznej adaptacji do życia z niepe nosprawnością.
Etap finalny przystosowanie, rozpatrywane jest zarówno w sensie globalnym,
jak i w postaci szczegó owych aspektów będących jednocześnie wskaźnikami
jakości życia osoby niepe nosprawnej. Wskaźniki te są zazwyczaj klasyfikowa-
ne zgodnie z ich funkcjonalnymi lub kontekstualnymi dziedzinami (np. intraper-
sonalne, interpersonalne, extrapersonalne lub związane z funkcjonowaniem
w danej spo eczności), wymiarami zadowolenia (poznawcze, afektywne lub
behawioralne) i specyficznymi źród ami pomiaru otrzymywanych przez osobę
wyników. Wysoka zatem subiektywna ocena w asnej sytuacji życiowej, wskazu-
jąca na pomyślną adaptację, wiąże się z przywróceniem (restrukturyzacją)
zak óconej przez fakt wystąpienia niepe nosprawności, psychospo ecznej ho-
meostazy organizmu oraz osiągnięciem harmonii w również zaburzonej relacji:
osoba-otoczenie (H. Livneh, R. Antonak, 2005). Jak postuluje H. Livneh
(2001), im wyższy stopień zgodności między subiektywną percepcją w asnej
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osoby i sytuacji życiowej, psychospo ecznymi doświadczeniami i obiektywną
rzeczywistością, tym bardziej satysfakcjonujące funkcjonowanie osób przystoso-
wujących się do życia z niepe nosprawnością.

Na gruncie polskim interpretację przystosowania w ramach modelu interak-
cyjnego zaproponowa m.in. K. Popielski (1986), wskazując na dynamiczny
uk ad relacji: cz owiek-środowisko, obejmujący wspó dzia anie czynników
biologicznych, psychologicznych i spo ecznych. W jej kontekście, szczegó ową
analizę procesu przystosowania do życia z niepe nosprawnością osób z uszko-
dzeniem rdzenia kręgowego przedstawi J. Kirenko (1991).

W opinii badaczy (E. Martz, H. Livneh, 2003; E. Martz, 2004; G.J. Treharne
i in., 2004), interakcyjne modele psychospo ecznej adaptacji do życia z niepe -
nosprawnością, wskazujące na wielowymiarowość, hierarchiczność, ale nieline-
arność tego procesu, mogą okazać się najbardziej w aściwe i pożądane dla
projektowania przysz ych badań empirycznych.

Zaprezentowane modele są najbardziej popularne i najczęściej wykorzysty-
wane do opisu i wyjaśniania zjawiska przystosowania do życia z niepe nospraw-
nością. G ówną cechą wspólną eksponowaną w nich jest dążenie jednostki do
utrzymania homeostazy w organizmie, natomiast cechą różnicującą charakter
przebiegu tego procesu. Zaznacza się wyraźna zbieżność poglądów badaczy
w zakresie procesualnego ujęcia przystosowania do życia z niepe nosprawnoś-
cią, ale wciąż problematyczne pozostaje ustalenie charakteru dynamiki tego
procesu i określenie, czy jest ona linearno-sekwencyjna, cykliczno-powtarzająca
się, wahad owa, przypadkowa, czy poddana oddzia ywaniu wielości czynników
moderujących i mediacyjnych.

Problemem do rozstrzygnięcia pozostaje także prawid owe uchwycenie
i wyczerpujące wyjaśnienie relacji zachodzącej pomiędzy procesem psychospo-
ecznej adaptacji a poziomem jakości życia osoby doświadczającej niepe no-
sprawności. W ostatnich latach konceptualizacja obu zjawisk opiera się na
dowodzeniu ich ścis ej zależności. Prowadzi to często do określania przystoso-
wania/adaptacji za pomocą wskaźników subiektywnej percepcji w asnego życia
dokonywanej przez osobę niepe nosprawną. Za przyk adową koncepcję opiera-
jącej się na analizie zależności pomiędzy adaptacją a jakością życia osoby
z niepe nosprawnością można uznać tę, która zosta a zaproponowana przez
M. Bishopa (M. Bishop, S. Feist-Price, 2001; M. Bishop, 2005). Proces adapta-
cji określany jest w niej w kategorii aktywnego zaangażowania jednostki, ukie-
runkowanego na osiąganie wysokiego poziomu globalnej jakości życia, co
przyjmuje postać dążenia do zmniejszania dystansu pomiędzy stanem teraźniej-
szym a przysz ym, upragnionym. Przyjmuje się za ożenie, że dynamika tego
procesu wyznaczana jest g ównie przez ten obszar życia, któremu jednostka
przypisuje centralne znaczenie ze względu na największe zmiany, jakie się
w nim dokona y, wraz z pojawieniem się niepe nosprawności. Wysuwane przez
M. Bishopa za ożenia mają jeszcze charakter postulatywny i wymagają empi-
rycznej weryfikacji potwierdzającej ich zasadność.
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W literaturze dotyczącej rehabilitacji nie s abnie zainteresowanie proble-
matyką przystosowania do życia osób z nabytą niepe nosprawnością. Wielość
nieporozumień w konceptualizacji tego zjawiska, wciąż dostrzegana rozbieżność
pomiędzy modelowymi ujęciami teoretycznymi a obserwowanym zachowaniem
osób przystosowujących się, wzbudza motywację do podejmowania kolejnych
przedsięwzięć badawczych. Zaawansowana weryfikacja empiryczna wysuwa-
nych za ożeń, g ównie w postaci badań pod użnych, może prowadzić do dosko-
nalenia tworzonych modeli, a w rezultacie przyczyniać się do optymalizacji
oddzia ywań rehabilitacyjnych. Jest to o tyle znaczące, że odkrycia badawcze
znajdujące odzwierciedlenie w praktyce rehabilitacyjnej, mogą zmienić życie
konkretnego cz owieka zmagającego się z permanentnymi trudnościami wynika-
jącymi z nabytej nagle niepe nosprawności.
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W: H. Sęk (red.), Spo eczna psychologia kliniczna (s. 446 471). Warszawa: PWN.

Kowalik, S. (1999). Psychospo eczne podstawy rehabilitacji osób niepe nosprawnych. Katowice:
Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
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EWOLUCJA POGLĄDÓW DOTYCZĄCYCH PRZYSTOSOWANIA DO ŻYCIA OSÓB
Z NABYTĄ NIEPE NOSPRAWNOŚCIĄ

Streszczenie

Przedmiotem zainteresowania niniejszego artyku u jest przegląd poglądów na temat przysto-
sowania do życia z niepe nosprawnością, ukszta towanych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu
lat. Rozwój badań empirycznych oraz koncepcyjnych podejść teoretycznych w obrębie tej
problematyki prowadzi do tworzenia modeli, wśród których najbardziej reprezentatywne to:
stadialno-fazowe, wahad owe, ekologiczne i interakcyjne. Ukazano ich specyfikę oraz podstawo-
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we za ożenia wyznaczające sposób opisu i wyjaśniania zjawiska przystosowania do życia z na-
bytą niepe nosprawnością. Wyakcentowano wspó cześnie preferowane podejście do interpretacji
tego zjawiska, zwracając uwagę na wciąż nierozwiązane trudności w ujmowaniu jego natury.

S owa kluczowe: przystosowanie, modele przystosowania, niepe nosprawność nabyta.

DEVELOPMENT OF THEORIES ON ADJUSTMENT TO ACQUIRED DISABILITY

Summary

The main objective of the article is to present the development of theories on adjustment to
acquired disability over the last decades. The development of both empirical and conceptual
theoretical approaches within the scope of the subject matter has led to creating several models,
with the most representative ones being: stage-phase, pendular, ecological and interactive models.
They are further examined in the article according to their specificity and fundamental assump-
tions determining their manner of describing and explaining the phenomenon of adjustment to
acquired disability. However, it is the most recent approach to this phenomenon that is stressed in
the article along with the emphasis put on the difficulties with defining its nature.

Key words: adjustment, models of adjustment, acquired disability.
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Zakres i formy opieki państwa nad osobami niepe nosprawnymi, a przede
wszystkim zapewnienie pe nej, powszechnie dostępnej rehabilitacji to zadania
niezwykle trudne do realizacji. Z jednej strony wynika to ze z ożoności proble-
matyki, jej interdyscyplinarności obejmującej swym zasięgiem prawie wszystkie
dzia y państwa od polityki począwszy, na budownictwie skończywszy. Z dru-
giej zaś z tego, że potrzeby osób niepe nosprawnych zarówno w ich środowis-
ku spo ecznym, jak i wśród elit politycznych, a więc tych, którzy w imieniu
państwa podejmują różnego rodzaju decyzje, są często niedostrzegane. Jak
nabrzmia y jest to problem, uzmys owi nam 2003 r., w którym z inicjatywy
Rady Europy obchodziliśmy Europejski Rok Osób Niepe nosprawnych. W ra-
mach tych obchodów, na tysiącach różnego rodzaju imprez, spotkań, spartakia-
dach, mityngach integracyjnych, nag aśnianych przez media, przedstawiano
spo eczeństwu problemy ludzi niepe nosprawnych. Wielu dzia aczy i polityków
odkrywa o, że w spo eczeństwie funkcjonują, obok pe nosprawnych osoby,
które często tak boleśnie dotkną los, że tworzą one drugi świat, istniejący
obok, i przez pe nosprawnych praktycznie nieznany. Europejski Rok, w sensie
nag ośnienia problemów osób niepe nosprawnych, trafi więc na dobry grunt.

Niepe nosprawność oraz dzia ania na rzecz ograniczenia jej skutków należą
do obszarów życia publicznego zdefiniowanych ustawowo i postrzeganych
politycznie, jednocześnie jednak s abo rozpoznanych, diagnozowanych zazwy-
czaj intuicyjnie lub na podstawie skąpego materia u badawczego. Brak kom-
pleksowej wiedzy o zakresie i dynamice zjawiska w ujęciu terytorialnym,
skutkuje fragmentarycznością i kampanijnością dzia ań, choć podejmowanych
zazwyczaj w dobrej wierze i z najlepszymi intencjami.



66 Kazimierz Libidzki

Istnieje zatem konieczność ściślejszego osadzenia dzia ań na rzecz osób
niepe nosprawnych w warunkach spo eczności lokalnych, opracowania progra-
mu równoważącego potrzeby i uwzględniającego realne możliwości na danym
terenie.

Metoda

W celu poznania sytuacji osób niepe nosprawnych Oddzia Mazowiecki
PFRON przeprowadzi w 2004 r. sondaż diagnostyczny. Badaniami objęto
wszystkie powiaty województwa mazowieckiego. Koordynatorem ca ości prac
w powiecie by y Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Wykorzystano technikę
ankiety, która zawiera a 180 pytań. Ankieta adresowana by a do wszystkich
terenowych, gminnych podmiotów dzia ających na rzecz osób niepe nospraw-
nych, co, z jednej strony, pobudzi o te podmioty do bilansowania potrzeb
i możliwości dzia ania, a z drugiej umożliwi o przeprowadzenie takiego
bilansu na szczeblu województwa, z pe nym uwzględnieniem skali występują-
cych zróżnicowań.

Badania realizowano od stycznia do marca 2004 r. Zebrany materia podda-
no analizie ilościowej oraz jakościowej, a wyniki przedstawiono w formie ra-
portu w zbiorczych zestawieniach statystycznych1). Jednocześnie, na podstawie
zgromadzonych informacji, powsta komputerowy bank danych o sytuacji osób
niepe nosprawnych w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego.

Zebrano podstawowe dane statystyczne o sytuacji osób niepe nosprawnych,
w tym m.in. dotyczące ich liczebności i struktury spo eczno-zawodowej, aktyw-
ności zawodowej, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej i zak adach
aktywizacji zawodowej, liczebności i charakterystyki instytucji dzia ających na
rzecz osób niepe nosprawnych, edukacji dzieci i m odzieży niepe nosprawnej,
korzystania z turnusów rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, stopnia likwidacji barier archi-
tektonicznych, urbanistycznych oraz barier w komunikowaniu się, spraw sportu,
kultury i rekreacji.

Spodziewano się, że uzyskane informacje pozwolą na:
1) wytyczenie priorytetowych kierunków dzia ań wobec osób niepe nospraw-

nych w zakresie rehabilitacji leczniczej, spo ecznej i zawodowej, aktywizacji
zawodowej, edukacji dzieci i m odzieży niepe nosprawnej, likwidacji barier
architektonicznych, urbanistycznych oraz w komunikowaniu się, zaopatrze-
nia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

2) dokonanie oceny struktury wydatkowania środków finansowych przekazywa-
nych przez PFRON;

3) ocenę wspó pracy z organizacjami pozarządowymi dzia ającymi na rzecz
osób niepe nosprawnych;

1) Dane zebrano w 52 zestawieniach statystycznych.
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4) ustalenie poziomu zainteresowania Europejskim Funduszem Spo ecznym
środowisk dzia ających na rzecz osób niepe nosprawnych.

Materia empiryczny poddany zosta weryfikacji poprzez porównanie danych
zebranych za pomocą ankiety z: 1) danymi ze „Sprawozdań rzeczowo–finanso-
wych z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepe no-
sprawnych finansowanych ze środków PFRON” przesy anymi do Zarządu
PFRON przez samorządy powiatowe; 2) informacjami z Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy; 3) wynikami Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. oraz
4) informacjami, które uzyskano po wyjaśnieniu z pracownikami PCPR nieścis-
ości. Ma o wiarygodne dane wy ączano z dalszej analizy. Dopiero po takiej
weryfikacji zgromadzony materia wprowadzano do bazy komputerowej i pod-
dano analizie. Baza danych zosta a za ożona za pomocą programu Access,
a wszystkie obliczenia oraz wykresy graficzne zosta y wykonane za pomocą
programu Excel.

Rozmiar i charakterystyka populacji osób niepe nosprawnych

Województwo mazowieckie plasuje się na pierwszej pozycji w kraju za-
równo pod względem terytorium, jak i liczby ludności. Zajmuje obszar
35,6 tys. km2, co stanowi 11,4% powierzchni Polski, przy czym największą po-
wierzchnię zajmuje powiat ostro ęcki, a najmniejszą powiat pruszkowski.
Liczba ludności wynosi 5,1 mln osób, w tym 2,5 mln (49,0%) stanowią męż-
czyźni, a 2,6 mln kobiety (51,0%). W miastach mieszka 64,7% ludności, na wsi
zaś 35,3%.

Wyniki narodowego spisu powszechnego wskazują, że w Polsce w 2002 r.
liczba osób niepe nosprawnych wynosi a 5 456,7 tys., co stanowi o 14,3% ogó u
ludności kraju (GUS NSP, 2003, s. 23). W krajach Unii Europejskiej przed
poszerzeniem, czyli w krajach dawnej „15”, wskaźnik ten oscylowa wokó
10% populacji2). Dla porównania: wskaźnik występowania niepe nosprawności
w 20 państwach Organizacji Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
w populacji od 20 64 roku życia waha się od 7 20%, średnio 14% (T. Maje-
wski, 2004)3).

Wed ug narodowego spisu powszechnego, w województwie mazowieckim
w 2002 r. liczba osób niepe nosprawnych wynosi a 580,7 tys., co stanowi o
11,3% ogó u ludności województwa. Warto zwrócić uwagę, że niepe nospraw-

2) Strona internetowa www.eypd2003.org, dotycząca Europejskiego Roku Osób Niepe no-
sprawnych 2003, pod patronatem Komisji Europejskiej. Zobacz także: Janusz Weso owski
„Mamy w asny model”, Dodatek Sponsorowany, Rzeczpospolita z 31 maja 2004 roku.

3) Artyku powsta na podstawie raportu: Organisation for Economic Co-operation and
Development: Participative Disability Policies for Working-Age population: Main Fings and
Policy Conclusions. Paris 2002.
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ność częściej występowa a na wsi niż w mieście. W kraju, na 1000 osób niepe -
nosprawnych, 136 stanowili mieszkańcy miast i 153 mieszkańcy wsi. W woje-
wództwie mazowieckim proporcje kszta towa y się odpowiednio: 110 i 120
osób (T. Majewski, 2004, s. 25). Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad
po owa (55%) niepe nosprawnych mieszkańców województwa mazowieckiego
mieszka w podregionie warszawskim i Warszawie (wykres 1).

Szczegó owa analiza danych w poszczególnych podregionach i powiatach

ciechanowsko - p³ocki
13%

ostro³êcko - siedlecki
17%

radomski
15%

warszawski
23%

Warszawa
32%

m.

Wykres 1. Osoby niepe nosprawne wed ug podregionów

wskazuje na znaczne zróżnicowanie liczby osób niepe nosprawnych na 1000
mieszkańców. W podregionie warszawskim stanowią one 9,6%, tj. 96 osób na
1000 mieszkańców. W pó nocno-wschodnich powiatach województwa, podre-
gionie ostro ęcko-siedleckim częstotliwość występowania niepe nosprawności
jest wyraźnie wyższa i wynosi 11,6% mieszkańców podregionu (w szczególnoś-
ci: powiat osicki 19,4%, żyrardowski 18,7%, ostro ęckie 17,3%).

W 2002 r. w województwie mazowieckim by o 1,9 mln gospodarstw domo-
wych, w tym prawie 0,5 mln gospodarstw z osobą niepe nosprawną. Oznacza
to, że prawie w co czwartej rodzinie by a co najmniej jedna osoba niepe no-
sprawna. Osoby niepe nosprawne stanowią znaczną część naszego spo eczeń-
stwa. W związku z tym integracja i aktywizacja spo eczna tej tak licznej części
spo eczeństwa jest niezwykle ważnym problemem, którego rozwiązanie warun-
kuje dalszy rozwój spo eczny i gospodarczy województwa. Wejście Polski do
Unii Europejskiej jest wydarzeniem, które pociąga za sobą nie tylko koniecz-
ność zmian w prawie, organizacji życia spo ecznego i gospodarczego, ale wy-
maga też zmian w świadomości spo ecznej, m.in. w zakresie problematyki
niepe nosprawności.

Spo eczny wizerunek osoby niepe nosprawnej oraz stan wiedzy spo eczeń-
stwa na temat problemów osób niepe nosprawnych ujawniają istnienie poważ-
nych barier w świadomości spo ecznej. Świadczą o tym badania OBOP (2004),
z których wynika, że:

kontakt z osobami niepe nosprawnymi deklaruje obecnie tylko 40% Polaków,
68% badanych sądzi, że niepe nosprawni mogą w naszym kraju czuć się
osobami gorszej kategorii,
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88% Polaków uważa, że osoby niepe nosprawne nie mają takich samych
możliwości zatrudnienia jak inni.

Istnieje pilna potrzeba systematycznego, a nie tylko okazjonalnego propagowa-
nia problematyki osób niepe nosprawnych, a także pomocy osobom niepe no-
sprawnym w integracji spo ecznej i prze amywaniu barier w tym zakresie.

Wed ug prognoz GUS, liczba ludności województwa mazowieckiego do
2020 r. wzrośnie o 73 tys., i to g ównie w podregionie warszawskim. W pozo-
sta ych podregionach będzie następowa ubytek ludności, w tym największy
w podregionie ostro ęcko-siedleckim.

Systematycznie rośnie liczba osób niepe nosprawnych, szczególnie widoczna
w d uższych przedzia ach czasowych. Na Mazowszu, podobnie jak w ca ym
kraju i większości krajów na świecie, wyraźnie zaznacza się proces starzenia się
spo eczeństwa. Zaawansowany wiek jest cechą demograficzną wyróżniającą
populację osób niepe nosprawnych. Wraz z wiekiem zwiększa się odsetek osób
niepe nosprawnych. Prognozowany jest wzrost liczby ludności w wieku popro-
dukcyjnym. W związku z tym zwiększa się zapotrzebowanie na us ugi medycz-
ne i opiekuńcze funkcje państwa.

Oko o 25% ogó u niepe nosprawnych na Mazowszu nie posiada orzeczenia
lekarskiego o stopniu niepe nosprawności, ale odczuwa ca kowicie lub poważ-
nie ograniczoną zdolność do wykonywania podstawowych czynności. Istnieje
pilna potrzeba prawnego uporządkowania problemu niepe nosprawności wśród
dużej części mieszkańców Mazowsza, m.in. dlatego że brak orzeczenia lekar-
skiego uniemożliwia indywidualizowanie pomocy spo ecznej i w aściwe jej
adresowanie.

Edukacja osób niepe nosprawnych

Jednym z czynników, który korzystnie stymuluje osobę niepe nosprawną
oraz stwarza jej szanse na lepsze dostosowanie się do istniejących warunków,
jest wykszta cenie. W badaniach w asnych Oddzia u Mazowieckiego PFRON
nie analizowano jednak problemu wykszta cenia osób niepe nosprawnych.
W związku z tym skorzystano z danych GUS.

W ostatnim dziesięcioleciu wzrós ogólny poziom wykszta cenia ludności
naszego kraju, w tym również osób niepe nosprawnych: gdy w 1988 r. co
trzecia osoba niepe nosprawna posiada a wykszta cenie ponadpodstawowe,
w 2002 r. już co druga. Jednak odsetek osób niepe nosprawnych posiadających
wykszta cenie ponadpodstawowe by znacznie niższy niż w zbiorowości osób
sprawnych, odpowiednio 47,8% oraz 74,4% (OBOP, 2004, s. 28). Z zestawie-
nia danych wynika, że niepe nosprawni mieszkańcy Mazowsza charakteryzują
się relatywnie wyższym wykszta ceniem niż niepe nosprawni mieszkańcy z tzw.
ściany pó nocno-wschodniej.

Należy jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że wed ug danych GUS, w odróżnie-
niu od ogó u ludności w wieku 15 lat i więcej, wśród osób niepe nosprawnych
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w porównywalnej grupie (zarówno w 1988 r., jak i 2002 r.) mężczyźni charak-
teryzowali się wyższym poziomem wykszta cenia niż kobiety (OBOP, 2004,
s. 28).

W województwie mazowieckim struktura wykszta cenia osób niepe nospraw-
nych przedstawia a się następująco:

wykszta cenie wyższe posiada o 7,1% ogó u niepe nosprawnych,
średnie i policealne 27,0%,
podstawowe i zasadnicze zawodowe 56,1%,
podstawowe nieukończone i bez wykszta cenia szkolnego 9,2%4).

Odsetek osób niepe nosprawnych posiadających wykszta cenie ponadpodsta-
wowe by o prawie 27 punktów niższy niż w zbiorowości osób sprawnych
i wynosi odpowiednio 47,8% i 74,4%. Osoby niepe nosprawne zatem są gorzej
wykszta cone niż pozosta a część spo eczeństwa.

Niekorzystna struktura wykszta cenia wynika prawdopodobnie z mniejszych
możliwości zdobycia wykszta cenia przez osoby niepe nosprawne. Wed ug
danych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, ponad 3% populacji ucz-
niów wymaga specjalnych form kszta cenia. Zapotrzebowanie spo eczne na
kszta cenie integracyjne jest kilkakrotnie większe niż liczba dostępnych miejsc.
W zakresie edukacji dzieci i m odzieży, na terenie województwa mazowieckie-
go występują „bia e plamy”. Najtrudniejsza sytuacja pod tym względem wystę-
puje w podregionie radomskim, gdzie brak jest placówek kszta cenia integracyj-
nego i specjalnego zarówno na poziomie przedszkolnym, jak i podstawowym.

Gospodarstwa domowe z osobami niepe nosprawnymi osiągają na ogó
niskie dochody, szczególnie gospodarstwa domowe z niepe nosprawnymi dzieć-
mi. Sytuacja materialna tych rodzin jest uwarunkowana aktywnością zawodową
rodziców, a także stanem zdrowia dziecka, często uniemożliwiającym podjęcie
pracy przez rodziców. Sytuacja pogarsza się, gdy oprócz niepe nosprawnych
dzieci także rodzice są niepe nosprawni lub gdy rodzina jest biologicznie nie-
pe na.

Wykszta cenie jest czynnikiem, który osobie niepe nosprawnej daje szanse
na autonomię, osiągnięcie wyższego standardu życia, na integrację spo eczną.
Należy zatem dzieciom niepe nosprawnym stworzyć możliwości kszta cenia
w ogólnodostępnych placówkach oświatowych z alternatywną możliwością
kszta cenia integracyjnego.

Wspieranie edukacji studentów niepe nosprawnych

Oddzia Mazowiecki PFRON w ramach programów zatwierdzonych przez
Radę Nadzorczą PFRON od 2002 r. wspomaga finansowo studentów niepe no-
sprawnych na warszawskich i mazowieckich uczelniach.

4) Wyliczenia w asne na podstawie cyt. opracowania s. 65. Nie sumuje się do 100%, ponie-
waż nie uwzględniono kategorii „nie ustalono wykszta cenia”.
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W ramach programu Student pomoc osobom niepe nosprawnym w zdoby-
ciu wykszta cenia na poziomie wyższym Oddzia Mazowiecki dofinansowa :

w 2002 r. 416 osób na kwotę 675 991,00 z ,
w 2003 r. 684 osób na kwotę 1 097 579,00 z ,
w 2004 r. 1132 osoby na kwotę 1 973 845,00 z ,
w 2005 r. 1814 osób na kwotę 3 791 948,00 z ,
w 2006 r. 2349 osób na kwotę 4 851 280,00 z .
Począwszy od 2002 r. potrzeby wszystkich niepe nosprawnych studentów,

którzy z ożyli wnioski o dofinansowanie i spe niali kryteria dofinansowania, są
zaspokajane. Struktura wydatków od kilku lat jest niezmienna i przedstawia się
następująco:

czesne stanowi 48,8% ogó u dofinansowania,
zakwaterowanie i wyżywienie 30,7%,
przedmioty u atwiające naukę 15,8%,
dojazdy 4,1%.

W 2003 r. dofinansowaniem objęci byli niepe nosprawni studenci z ponad
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Wykres 2. Kierunki na jakich studiują osoby niepe nosprawne korzystające z programu Student

40 szkó wyższych, natomiast w 2006 r. już ze 112 uczelni, w tym m.in. z:
Akademii Podlaskiej w Siedlcach z programu Student korzysta 140 osób,
Uniwersytetu Warszawskiego 167 osób,
Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 123 osoby,
Uniwersytetu Kardyna a Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 54 osoby,
Wyższej Szko y Humanistycznej w Pu tusku 46 osób,
Szko y Wyższej im. Paw a W odkowica w P ocku 45 osób,
Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego 32 osoby,
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Szko y G ównej Handlowej w Warszawie 15 osób,
Politechniki Warszawskiej 43 osoby,
Wyższej Szko y Handlu i Prawa w Warszawie 14 osób.
Kierunki studiów wybieranych przez niepe nosprawnych studentów przedsta-

wia wykres 2.

Rehabilitacja i aktywizacja zawodowa

W ostatnich latach nastąpi o bardzo wyraźne pogorszenie sytuacji osób
niepe nosprawnych, zarówno w skali kraju, jak i na Mazowszu. Aktywni zawo-
dowo w województwie stanowią populację liczącą 62 865 osób, tj. 12,5% ogó u
niepe nosprawnych. Większość niepe nosprawnych (47%) z województwa
mazowieckiego pracuje już na otwartym rynku pracy. Pod koniec 2003 r. w wo-
jewództwie mazowieckim funkcjonowa o 341 zak adów pracy chronionej,
w których pracowa o ponad 18 tys. osób niepe nosprawnych. Od kilku lat nastę-
puje proces zmniejszania się liczby zak adów pracy chronionej.

Struktura aktywnych zawodowo przedstawia się następująco: pracujący
stanowią 73,3%, zaś bezrobotni i poszukujący pracy 26,7% aktywnych za-
wodowo.

Spada aktywność zawodowa i wskaźnik zatrudnienia osób niepe nospraw-
nych. W zastraszającym wprost tempie rośnie bezrobocie wśród tej grupy
spo ecznej. Stopa bezrobocia na Mazowszu wśród niepe nosprawnych wynosi
26,7%, co oznacza, że oko o 17 tys. osób niepe nosprawnych jest bezrobotnych
i poszukujących pracy5). W niektórych powiatach, szczególnie w podregionie
ostro ęcko-siedleckim, zatrudnienie osób niepe nosprawnych jest w zasadzie
śladowe i stopa bezrobocia wynosi nawet 90% (zob. mapka).

Prawie co drugi bezrobotny lub poszukujący pracy pozostaje bez pracy dwa
i więcej lat. Prawie co piąty bezrobotny posiada umiarkowany i znaczny sto-
pień niepe nosprawności, co znaczy, że bez pomocy państwa wielu z nich nie
będzie mog o rozwiązywać samodzielnie swoich problemów życiowych.

Wed ug danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, liczba bezrobotnych od
stycznia 2003 r. do grudnia 2004 r. zwiększy a się aż o 17,1% i bezrobocie
wśród niepe nosprawnych jest wyraźnie wyższe (o 11 punktów procentowych)
niż ogó u mieszkańców Mazowsza.

W powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych jest oko o 10 tys. niepe -
nosprawnych jako bezrobotnych i poszukujących pracy, co świadczy, że pośred-

5) Osoba niepe nosprawna może być zarejestrowana jako bezrobotna, jeżeli nie posiada prawa
do świadczeń rentowych na warunkach określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdzia aniu
bezrobociu. Jeżeli osoba niepe nosprawna ma przyznane świadczenia rentowe, to wed ug nomen-
klatury przyjętej w systemie urzędów pracy jest osobą poszukującą pracy i nieposiadającą
zatrudnienia.
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nictwu pracy podlega tylko 60% bezrobotnych i poszukujących pracy, zaś poza
pośrednictwem pozostaje aż 40%, tj. oko o 7 tys. osób.

Reasumując należy stwierdzić, że niskie wskaźniki zatrudnienia i wysokie

Stopa bezrobocia wśród osób niepe nosprawnych w powiatach województwa mazowieckiego
wg stanu na 31.12.2003 roku

stopy bezrobocia prowadzą do spo ecznego wykluczenia i marginalizacji osób
niepe nosprawnych.

Samorządy powiatowe prowadzą ma o aktywną politykę zatrudniania osób
niepe nosprawnych i zwalczania bezrobocia w tej grupie spo ecznej. W bardzo
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niewielkim stopniu kredytują dzia alność gospodarczą osób niepe nosprawnych
i organizują szkolenia z zakresu podnoszenia kwalifikacji czy przekwalifiko-
wywania się zawodowego. Wydaje się, że w aśnie z tego powodu angażowane
od kilku lat środki publiczne nie powodują zwiększenia zatrudnienia osób
niepe nosprawnych. Dzia alność samorządów powiatowych sprowadza się, po
potrąceniu kosztów w asnych, do prostej redystrybucji środków finansowych
przekazywanych przez PFRON na rzecz rehabilitacji zawodowej i spo ecznej.

Ogólny wniosek, jaki można wyprowadzić z przeprowadzonych badań i ana-
liz, to stwierdzenie, że dotychczasowa polityka wobec osób niepe nosprawnych
w wieku aktywności zawodowej jest ma o skuteczna i powinna ulec zmianie.

Istnieje pilna potrzeba przystąpienia do budowy tolerancyjnego, otwartego na
potrzeby osób niepe nosprawnych rynku pracy. Jeżeli celem strategicznym
polityki spo ecznej jest wyrównywanie szans, przeciwdzia anie wykluczeniu
spo ecznemu osób niepe nosprawnych i ich rodzin oraz integracja spo eczna, to
należy przyjąć zasadę wspólnej odpowiedzialności w adz administracyjnych,
samych zainteresowanych i pracodawców za realizację tego celu. Zasada ta
zak ada, że spo eczeństwo uznaje zatrudnienie osób niepe nosprawnych i ich
integrację spo eczną za naczelny cel dzia ania. Aby zosta a wprowadzona w ży-
cie, osoby niepe nosprawne powinny otrzymać odpowiednią pomoc i wsparcie,
w przeciwnym wypadku skazane będą na izolację i wykluczenie.

Potrzebę zaangażowania państwa w aktywizację zawodową osób niepe -
nosprawnych potwierdza opinia znacznej części spo eczeństwa na temat pracy
niepe nosprawnych. Z badań wynika, że:

78% spo eczeństwa opowiada się za podejmowaniem pracy zawodowej przez
zdolne do niej osoby niepe nosprawne. Pracująca osoba niepe nosprawna
powinna zdaniem 50% badanych zachować dotychczasową rentę;
87,05% Polaków ocenia, że niepe nosprawni otrzymują zbyt ma e wsparcie
ze strony państwa. Państwo jest g ównym adresatem finansowych postulatów
poprawy jakości życia osób niepe nosprawnych. To w aśnie z budżetu pań-
stwa zdaniem 84% Polaków powinno się pokryć koszty wyrównywania
szans zawodowych osób niepe nosprawnych. Środki finansowe przeznaczane
przez państwo na potrzeby osób niepe nosprawnych w pierwszej kolejności
ankietowani wydaliby na rehabilitację zdrowotną, a w drugiej na wspiera-
nie zatrudnienia, następnie na podwyżkę rent i emerytur, likwidację barier
architektonicznych, na końcu zaś na rehabilitację spo eczną. Co interesujące,
osoby aktywne zawodowo, a także prywatni przedsiębiorcy, inaczej niż
pozostali ankietowani, na pierwszym miejscu stawiają aktywizację zawo-
dową niepe nosprawnych, a na drugim miejscu rehabilitację zdrowotną
(OBOP, 2004)6).

6) Komunikat prasowy TNS OBOP z 3 marca 2004 r. z badań „Polacy o niepe nosprawności”
przeprowadzonych 19 22 lutego 2004 r. przez OBOP na ogólnopolskiej próbie losowej obejmującej
1005 osób w wieku 15 lat i więcej, techniką bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego.
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Rehabilitacja spo eczna

Rehabilitacja spo eczna ma na celu umożliwienie osobom niepe nosprawnym
jak najpe niejsze uczestnictwo w życiu spo ecznym. Przede wszystkim realizo-
wana jest ona przez:

wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności spo ecznej osoby
niepe nosprawnej;
wyrabianie umiejętności samodzielnego wype niania ról spo ecznych;
likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, tech-
nicznych, transportowych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji;
kszta towanie w spo eczeństwie w aściwych postaw i zachowań sprzyjają-
cych integracji z osobami niepe nosprawnymi.
Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji spo-

ecznej zalicza się uczestnictwo tych osób w warsztatach terapii zajęciowej
i turnusach rehabilitacyjnych. Warsztaty terapii zajęciowej są szczególną formą
rehabilitacji osób niepe nosprawnych. Ich zadaniem jest przede wszystkim
rehabilitacja osób o znacznym stopniu niepe nosprawności, które wed ug orze-
czenia lekarskiego nie są zdolne do wykonywania pracy zawodowej nawet na
chronionym rynku pracy. Warsztaty terapii zajęciowej realizują zadania zmie-
rzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności osób niepe nosprawnych.

Warsztat to placówka dziennego pobytu, czas trwania zajęć wynosi od
35 godzin tygodniowo do 7 godzin dziennie. Zajęcia rehabilitacyjne są prowa-
dzone zgodnie z indywidualnym programem przygotowanym dla uczestników
przez radę programową warsztatu, którą tworzą pracownicy. Uczestnik warszta-
tu otrzymuje kieszonkowe na osobiste wydatki w ramach tzw. treningu ekono-
micznego, które może wynosić do 20% najniższego wynagrodzenia pracowni-
ków określonego na podstawie kodeksu pracy, a sposób gospodarowania nim
ustala rada programowa. Warsztaty terapii zajęciowej nie prowadzą dzia alności
zarobkowej, a ewentualny dochód ze sprzedaży produktów i us ug wykonywa-
nych w ramach programu terapii przeznaczają na pokrycie wydatków związa-
nych ze zbiorowym dzia aniem uczestników w życiu spo ecznym organizowa-
nym przez warsztat.

W ca ym kraju funkcjonowa o w 2003 r. 505 warsztatów terapii zajęciowej,
korzysta o z nich prawie 15 tys. osób niepe nosprawnych, w tym oko o 8%
m odzieży. Nadal jednak w 108 powiatach w kraju, tj. 28,5% ogó u powiatów
i miast na prawach powiatu, nie by o ani jednego warsztatu terapii zajęcio-
wej7). Na terenie województwa mazowieckiego dzia a o 55 warsztatów terapii
zajęciowej (10,9% ogó u WTZ w skali kraju), a w 14 powiatach, tj. 30,9%
ogó u powiatów, nie by o ani jednego WTZ.

7) Wyliczenia w asne, por. także Biuletyn Informacyjny BIFRON, 1(47), Wydanie specjalne.
Warszawa luty 2004, s. 9.
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Rozmieszczenie warsztatów na Mazowszu jest nierównomierne. Najwięcej
warsztatów dzia a w Warszawie i P ocku. Wyjątkowo ma o jest ich w podregio-
nie ostro ęcko-siedleckim, w którym aż w ośmiu powiatach nie ma ani jednej
takiej placówki.

Nadal istnieje pilna potrzeba zorganizowania warsztatów terapii zajęciowej
dla oko o tysiąca osób w kilkunastu powiatach, w tym zw aszcza w powiatach
z podregionu ostro ęcko-siedleckiego.

Większość obiektów użyteczności publicznej jest niedostępna lub dostępna
w ograniczonym zakresie dla osób niepe nosprawnych, w tym zw aszcza poru-
szających się na wózkach. W ostatnich latach wiele zrobiono w zakresie likwi-
dacji barier funkcjonalnych, ale nadal na terenie zdecydowanej większości
powiatów nie prowadzi się nawet prac koncepcyjnych obejmujących program
„Miasto bez barier” lub „Miasto przyjazne osobom niepe nosprawnym”. Nie
opracowuje się również „map dostępności” dla osób niepe nosprawnych. Z ba-
dań wynika, że tylko 14% urzędów publicznych jest w pe ni dostępnych dla
osób niepe nosprawnych, 30% w sposób niepe ny, a 60% obiektów posiada
bariery architektoniczne.

Stopień zaspokojenia potrzeb osób fizycznych w zakresie likwidacji barier
architektonicznych i urbanistycznych należy uznać za niezadowalający, gdyż
każdego roku oko o 25% wniosków o likwidację barier rozpatruje się nega-
tywnie, a w co drugim przypadku kwoty przeznaczone na ten cel by y niewy-
starczające. Podobnie przedstawia się sprawa zaspokojenia potrzeb w zakresie
dofinansowania uczestnictwa osób niepe nosprawnych w turnusach rehabilitacyj-
nych. Prawie co piąte starostwo uważa, że środki finansowe przeznaczone na
turnusy by y niewystarczające.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że pracownicy zak adów pracy chro-
nionej stanowili jedynie 4,2% ogó u doros ych osób niepe nosprawnych, którzy
skorzystali z dofinansowania. Pozostali to najczęściej osoby niepe nosprawne
w wieku poprodukcyjnym.

Rehabilitacja lecznicza

Na terenie Mazowsza istnieje duże zróżnicowanie w zakresie dostępu osób
niepe nosprawnych do rehabilitacji leczniczej. Szczególnie uboga w tym zakre-
sie jest pó nocno-wschodnia część województwa. W czterech powiatach (zwo-
leńskim, soko owskim, p ockim i siedleckim) brak poradnictwa w zakresie
rehabilitacji leczniczej.

Profilaktyka lecznicza dzieci w wieku od 0 do 7 lat wymaga podjęcia na-
tychmiastowych dzia ań, gdyż w bardzo wielu powiatach nie prowadzi się
żadnych dzia ań w tym zakresie.

Stopień zaspokojenia potrzeb osób fizycznych związanych z dofinansowa-
niem sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych
ze środków NFZ i PFRON należy uznać za bardzo wysoki. Pomoc finansową
uzyskali wszyscy, którzy o nią występowali.
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Dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji

Znaczna część samorządów powiatowych nie posiada wiedzy, które podmio-
ty, organizacje sportowe, kluby, fundacje itp. prowadzą na ich terenie dzia al-
ność na rzecz osób niepe nosprawnych w zakresie sportu, kultury, rekreacji
i turystyki. Nasycenie poszczególnych powiatów jednostkami organizacyjnymi
zajmującymi się sportem, kulturą, rekreacją i turystyką osób niepe nospraw-
nych jest również zróżnicowane. Na terenie województwa mazowieckiego aż
w 54,8% powiatach nie ma organizacyjnych możliwości realizowania zadań
z zakresu sportu, kultury czy turystki osób niepe nosprawnych. Istnieje zatem
konieczność wyrównania dysproporcji w tworzeniu sieci podmiotów zajmu-
jących się omawianą problematyką.

Wspó praca z organizacjami pozarządowymi

Samorządy powiatowe podejmują wspó pracę z różnymi organizacjami
pozarządowymi dzia ającymi na rzecz osób niepe nosprawnych. Intensywność
tej wspó pracy zaznacza się najbardziej na poziomie struktur terenowych du-
żych organizacji krajowych o wieloletnim doświadczeniu i tradycji, takich jak
PZN, Związek Emerytów i Rencistów, a także jednostek organizacyjnych Koś-
cio a katolickiego. Wspó praca ta dotyczy najczęściej szeroko rozumianej inte-
gracji spo ecznej, dofinansowania turnusów i różnego rodzaju imprez okolicz-
nościowych oraz dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Natomiast w zakresie rehabilitacji zawodowej wyraźny jest brak pomys ów
na wspólne dzia ania w adz powiatowych i organizacji pozarządowych. Nieste-
ty, wspó praca samorządów z organizacjami pozarządowymi najczęściej ograni-
cza się do zakresu określonego zadaniami ustawowymi. Organizacje pozarzą-
dowe nie uczestniczą również w ustalaniu powiatowych programów dzia ania
na rzecz osób niepe nosprawnych. Blisko po owa powiatów s abo zna zakres
dzia alności organizacji funkcjonujących na ich terenie.

Wykorzystanie środków PFRON

Każdego roku PFRON przekazuje na rzecz osób niepe nosprawnych na
Mazowszu pośrednio lub bezpośrednio oko o 139 mln z . Zdecydowaną
większość środków finansowych wydatkują samorządy terytorialne, w tym
zw aszcza samorządy powiatowe. Starostowie wydatkują przekazane środki fi-
nansowe g ównie na zadania z zakresu rehabilitacji spo ecznej, a zw aszcza na:

pokrycie kosztów dzia alności warsztatów terapii zajęciowej;
dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycz-
nych i środków pomocniczych na indywidualne wnioski osób niepe nospraw-
nych;
dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych;
dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych.
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Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej przeznacza się znikomy pro-
cent oko o 2 3% ogó u wykorzystanych środków. W tym miejscu należy
wyrazić nadzieję, uznając suwerenność decyzji samorządów, że struktura wy-
datkowania środków będzie ulegać zdecydowanej zmianie i, zgodnie z polityką
państwa, priorytetem będą dzia ania skierowane na rehabilitację zawodową
i wzrost zatrudniania osób niepe nosprawnych.

Europejski Fundusz Spo eczny

Przygotowanie samorządów powiatowych do skorzystania ze środków finan-
sowych Unii Europejskiej by o niewystarczające. Zainteresowanie szkoleniami
w zakresie Europejskiego Funduszu Spo ecznego deklarowa o 40% powiatów na
Mazowszu, jednocześnie po owa ankietowanych powiatów nie zna a potrzeb
szkoleniowych na swoim terenie.

Większość powiatów (2/3) na Mazowszu nie posiada a informacji identyfi-
kujących podmioty, które mia yby w przysz ości podjąć się realizacji projektów
przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Spo ecznego otrzyma-
nych za pośrednictwem PFRON.

Poważnym problemem w zakresie wykorzystania środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego by brak odpowiedniej liczby
dobrze przygotowanych projektów, spe niających kryteria Dzia ania 1.4.

W latach 2004 2006 do PFRON, jako instytucji wdrażającej, z ożono 939
wniosków, z tego przyjęto do realizacji 208 projektów. Mazowsze pilotuje
70 projektów na kwotę 118 mln z . W latach 2007 2013 w ramach EFS reali-
zowanego poprzez program operacyjny „Kapita ludzki” pula środków będzie
10-krotnie wyższa i wynosić będzie 9 mld euro. Jest to szczególne wyzwanie
dla PFRON.

Implikacje praktyczne badań

Szczegó owa analiza i interpretacja materia u empirycznego pozwoli a na
wytyczenie priorytetowych dzia ań (zoperacjonalizowanych w zadaniach szcze-
gó owych) wobec osób z niepe nosprawnością na lata 2004 2008. Priorytety te
Sejmik Województwa Mazowieckiego przyją do realizacji, a dotyczą one dzie-
więciu zakresów:
1) Wspierania przemian świadomości spo ecznej odnośnie problematyki osób

niepe nosprawnych.
2) Zwiększania dostępu osób niepe nosprawnych do kszta cenia i podnoszenia

kwalifikacji.
3) Zwiększania dostępu do leczenia, opieki i rehabilitacji medycznej.
4) Aktywizacji i rehabilitacji zawodowej osób niepe nosprawnych.
5) Zwiększania dostępu do dóbr i us ug umożliwiających rehabilitację spo ecz-

ną, pe ne uczestnictwo w życiu spo ecznym, kulturalnym, artystycznym,
sportowym, rekreacji i turystyce.
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6) Zwiększania aktywności podmiotów i organizacji dzia ających na rzecz osób
niepe nosprawnych.

7) Wyrównywania różnic w podregionach spo eczno-gospodarczych wojewódz-
twa mazowieckiego.

8) Podejmowania dzia ań zmierzających do wykorzystania środków z europej-
skich funduszy strukturalnych.

9) Usprawnienia systemu monitorowania i diagnozowania sytuacji osób niepe -
nosprawnych na Mazowszu.

Oparcie programów i prac w aściwych urzędów, instytucji i organizacji spo-
ecznych na zgromadzonej wiedzy empirycznej oraz monitorowanie skutków
tych dzia ań, tworzą warunki do ich racjonalizacji i większej efektywności oraz
umożliwiają ich perspektywiczne planowanie i koordynację.

Zakończenie

Po raz pierwszy skompletowano taką liczbę danych o sytuacji osób niepe -
nosprawnych w ramach poszczególnych powiatów województwa mazowieckie-
go, dlatego też materia ten stanowi jedno z najbardziej kompleksowych
i obszernych źróde informacji o populacji osób niepe nosprawnych w poszcze-
gólnych powiatach województwa mazowieckiego, o ich sytuacji edukacyjnej,
aktywności ekonomicznej, rehabilitacji leczniczej, zawodowej i spo ecznej.

Ponadto uzyskano wiedzę o terytorialnym zróżnicowaniu nasilenia zjawiska
niepe nosprawności w poszczególnych powiatach, strukturze wiekowej i spo-
eczno-zawodowej niepe nosprawnych, a także o zakresie przeciwdzia ania
następstwom niepe nosprawności.

Zebrane dane pozwoli y na określenie poziomu rzeczywistych potrzeb
w obszarach określonych w badaniach. Mogą być one podstawą dalszych prac
koncepcyjnych i planistycznych na poszczególnych szczeblach w perspektywie
najbliższego pięciolecia. Stworzono również podstawę do uruchamiania proce-
dur związanych z wykorzystywaniem środków finansowych możliwych do
pozyskania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych
oraz Europejskiego Funduszu Spo ecznego i funduszy regionalnych.

Autorzy badań i autor niniejszego opracowania mają świadomość jego nie-
doskona ości metodologicznej. Badanie mia o charakter pionierski, obję o bo-
wiem wszystkie najważniejsze sfery życia osób niepe nosprawnych, a źród em
informacji by o szerokie spektrum urzędów, instytucji i organizacji dzia ających
na Mazowszu na rzecz osób niepe nosprawnych. W wyniku badania opracowa-
no raport pt. „Wyrównywanie szans osób niepe nosprawnych i przeciwdzia anie
ich wykluczeniu spo ecznemu”, który stanowi podstawę wojewódzkiego progra-
mu dzia ań wobec osób niepe nosprawnych. Można zatem stwierdzić, że po raz
pierwszy w Polsce program taki zbudowano na dobrze rozpoznanym gruncie
i na trwa ych fundamentach.
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Intencją Oddzia u Mazowieckiego PFRON jest cykliczne powtarzanie son-
dażu diagnostycznego, mającego na celu systematyczne pog ębianie wiedzy
o badanych zjawiskach, uchwycenie ich dynamiki oraz ocenę skuteczności
podejmowanych dzia ań.
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SYTUACJA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH NA MAZOWSZU
OCENA I PERSPEKTYWY WYRÓWNYWANIA SZANS

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 2004 r. przez Oddzia Mazo-
wiecki PFRON. Ich celem by o poznanie sytuacji osób niepe nosprawnych na Mazowszu. Popula-
cję osób niepe nosprawnych scharakteryzowano pod względem liczebności, struktury spo eczno-
-zawodowej, poziomu wykszta cenia, rehabilitacji leczniczej, zawodowej i spo ecznej. Ponadto
dokonano oceny:
1) struktury wydatkowania środków finansowych przekazywanych przez PFRON;
2) wspó pracy z organizacjami pozarządowymi dzia ającymi na rzecz osób niepe nosprawnych;
3) zainteresowania Europejskim Funduszem Spo ecznym.

Badania pozwoli y na wytyczenie priorytetowych kierunków dzia ań wobec osób niepe no-
sprawnych, przyjętych do programu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

S owa kluczowe: osoba niepe nosprawna, rehabilitacja, wyrównywanie szans.

SITUATION OF DISABLED PEOPLE IN MAZOVIA PROVINCE
EVALUATION AND PROSPECTS FOR EQUALIZATION OF OPPORTUNITIES

Summary

The article presents the results of the research conducted in 2004 by the Mazovian Depart-
ment of the PFRON (State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons), the aim of which was to
examine the situation of disabled people living in Mazovia. The disabled people population was
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characterized by number, social and professional structure, education and therapeutic, vocational
and social rehabilitation. Moreover, the following aspects were evaluated: 1. expenditure’s
structure of financial means provided by the PFRON; 2. cooperation with nongovernmental
institutions working for the welfare of disabled people; 3. interest in the European Social Fund.

The research permitted to chart some priority directions in the actions for the welfare of
disabled people that were then included in the program of the Mazovian Regional Council.

Key words: disabled person, rehabilitation, equalization of opportunities.
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ADAPTACJA DZIECI I M ODZIEŻY
DO WARUNKÓW SANATORIUM

RAPORT Z BADAŃ

Zagadnienie adaptacji dzieci oraz m odzieży z zaburzeniami w obrębie
narządu ruchu do warunków placówki leczniczo-wychowawczej, jaką jest sana-
torium, stanowi kwestię nieczęsto podejmowaną w pracach z zakresu pedago-
giki. Problem ten jest jednak godny uwagi, gdyż przebieg procesu adaptacji
dziecka do nowych warunków, jakie ta placówka stwarza, jest bardzo ważnym
czynnikiem zarówno kszta towania się jego osobowości, jak i przebiegu lecze-
nia. Im szybciej adaptacja nastąpi, tym większą przynosi korzyść dziecku,
pomaga mu w akceptacji tego, czego przynajmniej na razie nie może zmienić
(B. Arusztowicz, W. Bąkowski, 2001).

Pobyt w zak adzie leczniczym wymaga od cz owieka chorego reorganizacji
swojego życia, stwarza konieczność podejmowania nowych ról spo ecznych
w tym roli pacjenta. Wydaje się, że problem jest szczególnie ważny w przypad-
ku dzieci i m odzieży. Dla pacjentów przebywających w placówkach szpital-
nych, sanatoryjnych, rehabilitacyjnych, w zupe nie nowym, obcym środowisku,
z dala od swoich rodziców, szybka i pomyślna adaptacja staje się istotną kwes-
tią dla pozytywnego przetrwania roz ąki z domem rodzinnym. B. Szczupa
(1998) pisze: „Dziecko chore (...) znajduje się równocześnie w szczególnie
trudnych warunkach. Zmiana środowiska, strach przed leczeniem i jego skutka-
mi (...) bardzo mocno oddzia ują na zachowanie się dzieci. Przebieg leczenia,
który wymaga umieszczenia w szpitalu, prowadzi do częściowej izolacji od
rodziny, wywo uje poczucie zagrożenia, stanowi źród o lęków i frustracji”. Jak
zauważa autorka, hospitalizacja może wp ywać destrukcyjnie na osobowość
pacjenta, rozwój jego procesów poznawczych, możliwość zaspokajania potrzeb,
g ównie psychicznych (szczególnie potrzeby pomocy i opieki).

Sanatorium dziecięce, jako instytucja nie tylko lecznicza, ale i opiekuńczo-
-wychowawcza, sprawująca czasowo opiekę ca kowitą nad dziećmi i m odzieżą,
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powinno umożliwiać swoim wychowankom jak najszybsze przystosowanie.
Tym zaś jednostkom, które przejawiają różnorodne symptomy zaburzeń zacho-
wania zorganizować pomoc w adaptacji.

Dane statystyczne podawane prze GUS informują o stale wzrastającej liczbie
osób niepe noprawnych. Szacuje się, że stanowią one oko o 12% spo eczeństwa
(por. A. Juros, 1997; M. Ostrowska, 2001). Ponieważ problem ludzi niepe no-
sprawnych, chorych i kalekich staje się coraz bardziej aktualny we wspó czes-
nym spo eczeństwie, podję am się próby zbadania możliwości adaptacyjnych
dzieci i m odzieży do środowiska sanatoryjnego.

Adaptacja analiza pojęcia

Pojęcie „adaptacji” nie jest atwe do zdefiniowania, co wynika z jego inter-
dyscyplinarnego charakteru. Możliwości i zdolności przystosowawcze cz owieka
stanowią od lat przedmiot badań psychologów, pedagogów, socjologów, leka-
rzy, fizjologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Znaczenie
etymologiczne terminu wiąże się z acińskim adaptatio, które w języku polskim
t umaczy się jako „dostosowanie” lub „przystosowane”. Wspó cześnie najczęś-
ciej nadaje się temu pojęciu sens w pe ni odpowiadający angielskiemu s owu
adjustment, które oznacza proces zarówno świadomej, jak i podświadomej
modyfikacji spo ecznie nabytych cech tak, aby by y one zgodne ze wzorem
cech uznawanych w danym środowisku za normalne i pożądane, a jednocześnie
aby pozwala y na rozwiązanie problemów wspó życia w sposób możliwie bez-
konfliktowy (D. Maszczyk, 1976).

Pojęcie „adaptacja” w naukach pedagogicznych często stosowane jest za-
miennie z terminem „przystosowanie”. J. Doroszewska (1989) pisze na przyk ad
o zjawisku „przystosowania (adaptacji) w znaczeniu dążenia do równowagi,
jako podstawowym zjawisku życia i funkcjonowania jednostki”.

Walter B. Cannon stworzy tak zwane prawo homeostazy, które mówi
„o utrzymywaniu się względnej sta ości organizmu mimo zmiennego otoczenia,
sta ości, którą warunkują procesy fizjologiczne i biologiczne. Organizm dąży
do równowagi procesów wewnętrznych z zewnętrznym otoczeniem i każde
zachwianie tej równowagi natychmiast jest regulowane przez mechanizmy
przystosowawcze” (tamże).

Można zatem przyjąć, że kryterium biologicznym adaptacji organizmu do
środowiska jest zakres, w jakim potrafi on owo środowisko zająć, wykorzystu-
jąc z pożytkiem jego zasoby i rozmnażając się (R. Dubos, 1970).

Dla fizjologów to „mechanizm, za pomocą którego organizm utrzymuje swój
stan zdolności do adaptacji na bodźce p ynące z wiecznie zmieniającego się
środowiska” (tamże).

Psycholodzy zwracają uwagę na czynniki filogenetyczne, ale i ontogenetycz-
ne, czyli indywidualne w aściwości organizmu nabyte w ciągu życia. Ta indy-
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widualna wizja świata oraz w asnej osoby to osobowość cz owieka. W prze-
ciwieństwie do zjawisk homeostatycznych typu fizjologicznego, w których
reakcje przystosowawcze zachodzą po zachwianiu równowagi, w homeostazie
psychologicznej przywracanie równowagi opiera się na antycypowaniu, ponie-
waż występuje ono przed jej zaburzeniem (J. Doroszewska, 1989).

Psycholog J. Nuttin (1966) określi adaptację jako „aktywność autokonstruk-
cji przy pomocy środowiska zewnętrznego. (...) Przystosowanie to strategia
podporządkowana dynamizmowi istoty żywej w celu zrealizowania w taki lub
inny sposób jej w asnych struktur w granicach wymogów środowiska i plastycz-
ności organizmu”. Wed ug T. Tomaszewskiego, adaptacja polega na zmianach
samego podmiotu stosownie do stanu sytuacji zewnętrznej (M. Maruszewski,
J. Reykowski, T. Tomaszewski, 1967).

Z punktu widzenia pedagogiki i psychologii należy spojrzeć na adaptację
także od strony spo ecznej i kulturowej. Cz owiek, jako istota znajdująca się na
wysokim szczeblu rozwoju filogenetycznego, ma możliwość dzia alności celo-
wej, która może znosić lub neutralizować dzia anie szkodliwych bodźców,
odsunąć się z kręgu ich dzia ania lub bodźce owe zmieniać wed ug w asnych
potrzeb. Dla cz owieka charakterystyczna jest forma regulacji stosunków z oto-
czeniem, polegająca na jego przekszta caniu zgodnie z w asnymi oczekiwania-
mi, których pod oże stanowią potrzeby (por. R. Dubos, 1970).

Nauki spo eczne koncentrują swoją uwagę g ównie na przystosowaniu
spo ecznym jednostki. Przystosowanie spo eczne może być rozumiane wielora-
ko: jako pe nienie ról spo ecznych, uzyskiwanie równowagi pomiędzy potrzeba-
mi jednostki a warunkami otoczenia spo ecznego, w którym się znajduje, jako
realizacja w asnych potrzeb spo ecznych i zaspokajanie potrzeb innych bądź też
jako wspó praca, wspó dzia anie i wspó tworzenie (J. Lubowiecka, 2000). Adap-
tację zatem w ujęciu spo ecznym należy rozumieć jako „harmonijne wspó życie
jednostki ludzkiej z otoczeniem biologicznym, klimatycznym, spo ecznym
i kulturalnym. Tak pojęta adaptacja uwarunkowana jest rozwojem fizycznym,
umys owym, uczuciowym, wolicjonalnym i kulturalnym jednostki, stosownie do
zadań czekających ją w określonych warunkach środowiskowych. Jednostka
musi wykazać się optymalną sprawnością fizyczną, si ą, odpornością na trud,
wytrzyma ością. Musi mieć zdolność i umiejętność oceny sytuacji, wyciągania
z niej pragmatycznych wniosków” (B. Arusztowicz, W. Bąkowski, 2001).

Przy braku adaptacji w sferze kontaktów spo ecznych mamy do czynienia
z brakiem wspó dzia ania przy realizacji zadań grupowych, unikaniem kontak-
tów spo ecznych, os abieniem aktywności intelektualnej i spo ecznej, a także
z pojawianiem się mechanizmów obronnych (J. Lubowiecka, 2000).

Klasyfikując zjawiska adaptacyjne, można wyróżnić dwa jej rodzaje: adapta-
cję wewnątrzustrojową oraz adaptację środowiska wewnętrznego do środowiska
zewnętrznego, czy to biofizycznego, czy spo ecznego. Adaptacja wewnątrzu-
strojowa to wspó praca wszystkich funkcji organizmu, dostosowana do w aści-
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wości morfologicznych i fizjologicznych poszczególnych tkanek, narządów oraz
ich roli dla funkcjonowania ca ego organizmu. Przez adaptację do środowiska
zewnętrznego, biologicznego rozumie się przystosowanie organizmu do otacza-
jącej go temperatury, ciśnienia atmosferycznego, pożywienia, powietrza itd.
Chodzi więc tu o zjawisko homeostazy fizjologicznej.

Adaptacja do warunków spo ecznych, czyli homeostaza psychiczna, to dosto-
sowanie się do pe nienia określonych ról spo ecznych, do panujących w spo-
eczności norm moralnych, przekonań i zwyczajów (por. J. Lubowiecka, 2000).

Na czynny udzia jednostki w procesie jej adaptowania się zwraca uwagę
także W. Pilecka (2002). Autorka pisze: „Nie oznacza ona (adaptacja) biernego
dopasowania się do zaistnia ych wymagań poprzez zmiany zachowania (...),
lecz twórczą reakcję na występujące utrudnienia i zagrożenia, która w końco-
wym efekcie ma doprowadzić do korzystnego bilansu zysków i strat”. Adapta-
cja aktywna polega na przystosowywaniu się cz owieka do warunków zewnętrz-
nych tak, by odpowiada y jego potrzebom, by chroni y go przed niebezpieczeń-
stwem oraz wspomaga y osobiste zadowolenie. Jest przeciwieństwem adaptacji
pasywnej, która przybiera formę przystosowywania się jednostki do warunków
zewnętrznych, których z jakichś przyczyn zmienić nie może (J. Lubowiecka,
2000).

Specyfika środowiska leczniczo-wychowawczego

Specyficznego przystosowania się wymaga zak ad leczniczo-wychowawczy.
Prawid owe funkcjonowanie dziecka na terenie placówki w dużej mierze zależy
od tego, „jak przebiega proces jego adaptowania się do nowych warunków,
w jaki sposób poznaje wymagania internatu i stosunki panujące pomiędzy
rówieśnikami, a także od jego w asnej aktywności w pokonywaniu różnego
rodzaju trudności i problemów” (H. Paszkowska, 2002). Im szybciej nastąpi
przystosowanie, tym większą korzyść przyniesie dziecku, pomagając w akcepta-
cji tego, czego przynajmniej na razie nie można zmienić.

Wiadomo, że dzieci z tym samym nawet rodzajem oraz stopniem niepe no-
sprawności odmiennie przystosowują się do nowych warunków i stawianych im
przez takie same sytuacje życiowe wymagań. Za najczęstsze stresory odczuwa-
ne przez m odych pacjentów uważa się: separację od matki i rodziny w ogóle,
ból oraz ograniczenie aktywności. Nie pozwalają one zaspokoić najbardziej
podstawowych potrzeb dziecka, w tym bliskości matki, komfortu fizycznego
i swobodnej aktywności.

Pomyślne wyniki w zakresie rehabilitacji oraz kierowaniu rozwojem dziecka
przebywającego w sanatorium mogą być osiągane jedynie wówczas, kiedy
zaspokojone zostaną najistotniejsze dla wychowanka potrzeby: potrzeba kontak-
tu uczuciowego z innymi ludźmi, potrzeba przynależności i bezpieczeństwa.



Adaptacja dzieci i m odzieży do warunków sanatorium 87

To w aśnie zaspokojenie emocjonalne spo ecznych potrzeb decyduje o pomyśl-
ności adaptacji dziecka do warunków życia w środowisku zinstytucjonalizo-
wanym.

Zważywszy na temat niniejszej pracy, której przedmiotem badań by a adap-
tacja dzieci do życia w warunkach sanatoryjnych, szczególnie przydatna jest
definicja adaptacji zaproponowana przez D. Maszczyk. Autorka uważa, że pe na
adaptacja jednostki następuje wówczas, gdy „wejdzie ona w nową rolę spo ecz-
ną, tzn. dokona modyfikacji swych postaw i zachowań w kierunku obowiązują-
cych w nowym środowisku wzorów i norm, będzie aktywnie uczestniczyć
w życiu tego środowiska oraz będzie wype niać wszystkie zadania, jakie nowa
rola z sobą wiąże, realizując zarówno oczekiwania i wymagania otoczenia, jak
i w asne dążenia i aspiracje” (D. Maszczyk, 1976). Przedstawiona definicja
zak ada zarówno realizację w asnych potrzeb, jak i potrzeb i oczekiwań otocze-
nia, co stanowi istotę procesu i pojęcia adaptacji.

Metodologia badań

Badania, których wyniki opisano w artykule, przeprowadzono w czerwcu
2003 r. wśród uczniów Zespo u Szkó Specjalnych przy Sanatorium Rehabili-
tacji dla Dzieci Niepe nosprawnych Ruchowo w Gocza kowicach-Zdroju, dzia a-
jącego w ramach Szpitala Uzdrowiskowego dla Dzieci „Stokrotka”. Grupa
badawcza liczy a 120 dzieci w wieku od 8 do 15 lat. By y to osoby przebywa-
jące na leczeniu sanatoryjnym w ramach 27-dniowego turnusu rehabilitacyjne-
go, u których wystąpi y zaburzenia uk adu narządów ruchu o charakterze mięś-
niowym, ortopedycznym lub nerwowym. Badania przeprowadzono w ostatnim
tygodniu ich pobytu w sanatorium.

Oceny poziomu adaptacji badanych do życia i funkcjonowania w warunkach
środowiska sanatoryjnego dokonano w oparciu o Arkusz Zachowań Adaptacyj-
nych. Pozwoli on wyróżnić trzy stopnie adaptacji: wysoki, średni i niski, dają-
ce się zinterpretować w sześciu kategoriach spo ecznego przystosowania, mia-
nowicie:
1. Dostosowanie zachowań oraz postaw do obowiązujących norm i zasad

brak dostosowania zachowań oraz postaw do obowiązujących norm i zasad.
2. Aktywne uczestnictwo w życiu ośrodka brak uczestnictwa w życiu

ośrodka.
3. Wywiązywanie się z powierzonych zadań brak wywiązywania się z po-

wierzonych zadań.
4. Realizowanie oczekiwań otoczenia brak realizowania oczekiwań otoczenia.
5. Realizowanie potrzeb w asnych brak realizacji potrzeb w asnych.
6. Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych z rówieśnikami

brak umiejętności nawiązywania kontaktów personalnych z rówieśnikami.
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Kwestionariusz sk adający się z 48 stwierdzeń określających sposoby za-
chowania się poszczególnych dzieci dano do wype nienia wychowawcom pracu-
jącym na oddzia ach sanatorium.

Wyniki badań empirycznych

Na wykresie pokazano dane dotyczące liczby uczniów o niskim, średnim
i wysokim stopniu adaptacji.

67,5%

22,5%

10%

Niski stopieñ adaptacji

Œredni stopieñ adaptacji

Wysoki stopieñ adaptacji

Wykres 1. Uczniowie o różnych stopniach adaptacji

Jak wynika z powyższych danych, wśród 120 pacjentów objętych badaniami
67,5% uzyska o wysoki stopień adaptacji. Co dziesiąty badany wykazywa
zaburzenia przystosowawcze, w efekcie czego uzyska najniższy stopień adapta-
cji; 22,5% to dzieci zaadaptowane w stopniu średnim.

Badania pokaza y także, że udzia procentowy dzieci zaadaptowanych
w stopniu niskim, średnim i wysokim jest porównywalny w grupie dziewcząt
i ch opców. Najbardziej zbieżne wyniki dotyczą niskiego stopnia adaptacji,
który osiągnę o 9,9% populacji dziewcząt, oraz 10,2% populacji ch opców.
Nieco więcej dziewcząt (70,4%) niż ch opców (63,3%) osiągnę o wysoki sto-
pień adaptacji. Nie są to różnice na tyle istotne, by można uznać p eć za czyn-
nik wp ywający na poziom przystosowania badanych.

Z zebranego materia u można wnioskować, że chore dzieci w tym samym
czasie w różnym stopniu adaptują się do takich samych warunków. Ponadto,
zważywszy na proporcjonalnie niski odsetek zaadaptowanych w stopniu niskim
w stosunku do zaadaptowanych w stopniu wysokim i średnim (stanowiących
ącznie aż 90% ogó u), można za ożyć, że dzieci generalnie nie mają dużych
problemów z przystosowywaniem się do nowego środowiska.

Aby dok adniej rozpatrzyć problem, osobnej analizie poddano każdą z sześ-
ciu kategorii spo ecznego przystosowania się. Zauważono pewne prawid owości.

KATEGORIA I: W grupie zaadaptowanych w stopniu niskim nie by o
osoby, która otrzyma aby ocenę pozytywną, świadczącą o zadowalającym
poziomie dostosowania w asnych zachowań oraz postaw do obowiązujących
w zak adzie norm, zasad i regu . Badani naruszali swoim zachowaniem regu y
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wspó życia spo ecznego, nie przestrzegając zasad dobrego wychowania, nie
dbając o porządek i higienę osobistą, zachowując się w sposób wulgarny,
manifestując przejawy zachowań antyspo ecznych. M. Brach (2000) pisze: „Na
nieprzystosowanie spo eczne ucznia wskazują te jego zachowania, które są nie-
adekwatnymi, powtarzającymi się uporczywie reakcjami na wymogi i nakazy
w przypisanych mu rolach spo ecznych. Nieadekwatność reagowania ujawnia
się w amaniu norm spo ecznych i lekceważeniu powszechnie uznawanych
oczekiwań”. Ocenę negatywną w tym zakresie uzyska o aż 41,7% badanych;
2/3 ogó u zaadaptowanych w stopniu najniższym uzyska o ocenę przeciętną.

Jednocześnie w zespole dzieci przystosowanych na najwyższym poziomie
odsetek osób, które uzyska y ocenę pozytywną, by bardzo wysoki i wyniós
97,5. Jedynie dwie osoby otrzyma y notę przeciętną, nie by o ocen negatyw-
nych.

Można by zatem wysnuć wniosek, że generalnie dzieci z atwością dostoso-
wują się do zasad obowiązujących w środowisku, w którym aktualnie się znaj-
dują, a czterotygodniowy okres pobytu w sanatorium jest wystarczający, by
zapoznać się z panującymi w nim regu ami i zastosować się do nich.

KATEGORIA II: Pacjenci zaadaptowani w stopniu niskim mieli spore
problemy w tym zakresie. Ponad 40% badanych uzyska o ocenę negatywną,
świadczącą o przejawianiu zachowań nacechowanych tendencją do trzymania
się na marginesie życia spo ecznego, zbytnią nieśmia ością, uleg ością i bra-
kiem pewności siebie. Zaledwie 8,5% uzyska a ocenę wysoką. W grupie za-
adaptowanych w stopniu wysokim 39,5% badanych otrzyma o notę przeciętną,
a tylko jeden badany notę negatywną. Zdecydowana większość (60%) bada-
nych uzyska a ocenę wysoką. Dostrzeżono u nich takie cechy, jak pewność
siebie, umiejętność zabiegania o swoje dobro, chęć wspó uczestniczenia w zaję-
ciach grupowych, umiejętność swobodnego komunikowania się. W aśnie na tę
kompetencję zwraca uwagę A. Robakiewicz (1996). Ma a dojrza ość psychiczna
m odych ludzi sprawia, że drobne nawet sprawy urastają do rangi problemów,
w których rozwiązaniu mog aby pomóc możliwość nawiązania szczerych wer-
balnych relacji z innymi osobami. Dzieci z regu y niechętnie mówią o swoich
myślach i uczuciach z dwóch powodów: po pierwsze chronią w ten sposób
w asny intymny świat przed doros ymi, po drugie nierzadko nie potrafią ująć
ich w s owa (I. Obuchowska, 1996).

KATEGORIA III: Dane liczbowe wskazują, że by to ten wymiar, który
sprawia badanym najwięcej problemów. W grupie zaadaptowanych w stopniu
niskim nie by o przypadków ocen pozytywnych czy choćby przeciętnych.
Również osoby, które ostatecznie zyska y status zaadaptowanych, w najwyż-
szym stopniu mia y problemy w zakresie wywiązywania się z powierzonych
zadań. Co dziesiąty badany otrzyma notę niską, 53,1% notę przeciętną, a tylko
37% notę pozytywną.

KATEGORIA IV: Kolejne kryterium dotyczy o realizacji oczekiwań oto-
czenia związanych z umiejętnością wspó pracy w zespole, prezentowaniem
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zrównoważonej postawy, dążeniem do uznania, umiejętnością zmiany zachowa-
nia pod wp ywem konstruktywnej krytyki i uwag. Oceny negatywne otrzyma o
75% uczniów z grupy zaadaptowanych w stopniu niskim i żadna osoba spośród
zaadaptowanych w stopniu wysokim. Na podstawie otrzymanych danych można
przypuszczać, że dzieci zaadaptowane w stopniu niskim niechętnie pomaga y
innym, cechowa a je z ośliwość i arogancja, szorstkość i opryskliwość, sk on-
ność do obrazy, a zdanie otoczenia nie mia o dla nich dużego znaczenia.

KATEGORIA V: W kwestionariuszu znalaz y się pytania dotyczące wystę-
powania ewentualnych zaburzeń somatycznych oraz innych zachowań na tle
nerwowym (np. ogryzanie paznokci itp.). W grupie osób zaadaptowanych
w stopniu wysokim nie by o dziecka, które otrzyma oby ocenę negatywną
w tym zakresie. Aż 81,5% badanych zadba o o realizację potrzeb w asnych na
wysokim poziomie. Również zaadaptowani w najniższym stopniu uzyskali
pozytywne wyniki w tej kategorii. Można by zatem za ożyć, że realizacja po-
trzeb w asnych, a więc dbanie o dobre samopoczucie i komfort psychiczny, to
kwestia priorytetowa dla badanych, bez względu na stopień w jakim zaadapto-
wali się do warunków sanatorium.

KATEGORIA VI: Badania pokaza y, że osoby zaadaptowane w niskim
stopniu mają duże problemy z nawiązywaniem pozytywnych relacji interperso-
nalnych z rówieśnikami. Lepiej wypadli w tym względzie uczniowie zaadapto-
wani w stopniu średnim; 18,5% z nich otrzyma o ocenę negatywną, ponad 40%

ocenę przeciętną, a 37% pozytywną. Najlepszymi kompetencjami w tym
względzie wykazali się pacjenci zaadaptowani w stopniu wysokim. Odsetek
osób, u których nie stwierdzono problemów w zakresie relacji interpersonal-
nych, wyniós aż 85,2. Pozostali otrzymali oceny przeciętne (13,6%), a tylko
jedna osoba z 81 ocenę negatywną.

Wykres 2 ilustruje, jak rozk ada się średni procentowy udzia ocen negatyw-
nych i pozytywnych wśród badanych.

Dokonawszy analizy stopni adaptacji badanych pacjentów pod kątem pozio-
mu ich funkcjonowania w każdej z sześciu kategorii można stwierdzić, że
badani otrzymywali najniższe oceny w kategorii „wywiązywanie się (nie wy-
wiązywanie się) z powierzonych zadań”. Podobne spostrzeżenia odnotowa y
M. Lasok i D. Sacha (1994). Autorki zauważają, że jednym z obszarów, w któ-
rych występują zaburzenia zachowania u osób z trudnościami adaptacyjnymi
jest w aśnie relacja zadaniowa: ja-zadanie. Potwierdzi y to przeprowadzone
przeze mnie badania. Możliwe, że wejście w nowe środowisko t umi o aktyw-
ność badanych, skoncentrowanych być może w większym stopniu na innych
aspektach funkcjonowania w placówce o charakterze leczniczym.

Średni procentowy udzia ocen pozytywnych okaza się najwyższy w przy-
padku kategorii pierwszej, dotyczącej dostosowania zachowań oraz postaw do
obowiązujących norm i zasad. Przypuszcza się, że dzieci stosunkowo atwo
przystosowują swoje zachowania do wymagań stawianych przez nową sytuację,
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akceptując regulaminy i narzucone normy. Czterotygodniowy pobyt w szpitalu
stanowi wystarczający okres przystosowania chorych dzieci do warunków
lokalowych oddzia u szpitalnego oraz regulaminu szpitalnego (R. Szczupa ,
1998).

6,7%

79,2%

15,8%

42,5%

27,5% 25,8%

12,5%

71,7%

5%

69,2%

15%

65,8%

I II III IV V VI

Oceny negatywne Oceny pozytywne

Wykres 2. Udzia ocen negatywnych i pozytywnych wśród badanych

Podsumowanie

Pomimo że badania pokaza y, iż statystycznie dzieci mających trudności
w adaptacji jest niewiele, nie wolno o nich zapominać i pozostawiać samym
sobie bez udzielenia pomocy. Oczywiście osiąganiu pomyślnych wyników
w zakresie rehabilitacji oraz kierowaniu rozwojem dziecka przebywającego
w placówce sanatoryjnej sprzyjają takie sytuacje, które umożliwiają zaspokoje-
nie najistotniejszych dla niego potrzeb. Dlatego też należy zadbać o stworzenie
jak najdogodniejszych warunków, pozwalających na jak najszybszą adaptację
dziecka do placówki. Dopiero pe na adaptacja pozwoli m odemu pacjentowi na
poprawę samopoczucia i wspó dzia anie w terapii.

Uważam, że problematyką funkcjonowania dzieci i m odzieży na terenie
placówki leczniczo-wychowawczej należa oby zainteresować zarówno zak ady
opieki zdrowotnej, w których poddaje się je hospitalizacji i rehabilitacji, jak
i środowiska rodzinne, z których pochodzą. Instytucje trzeba uczulić na ko-
nieczność dbania o zapewnienie przysz ym pacjentom odpowiednich warunków
do i rozwoju. Na terenie zak adu nie powinno stosować się nadmiernego rygo-
ryzmu, który lepiej zastąpić klimatem sympatii i wspó dzia ania tak, by dosto-
sowanie oddzia ywań do indywidualnych potrzeb każdego wychowanka sta o
się priorytetem. Uwagę rodziców należa oby z kolei zwrócić na potrzebę nale-
żytego przygotowania dzieci do konieczności tymczasowego pobytu poza środo-
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wiskiem domowym. Zadaniem rodziny staje się wychowywanie dziecka do
samodzielności, zaradności, uspo ecznienia, życzliwości, wiary we w asne si y
oraz możliwości, jak również przekonania o skuteczności pobytu w placówce
leczniczej.

Hospitalizacja, czy to w szpitalu, klinice, czy na oddziale sanatoryjnym, jest
dla dziecka sytuacją trudną. O. Kondas (1984) pisze: „Fakt hospitalizacji zmie-
nia podstawową sytuację życiową chorego, oznacza na ogó poważną chorobę,
przekonuje pacjenta o powadze jego stanu. Chory musi się wyrzec swoich
codziennych zwyczajów i upodobań, musi się podporządkować szpitalnemu
reżymowi i poddać diagnostycznym i terapeutycznym procedurom, z których
większość przeżywa nieprzyjemnie”. Dziecko umieszczone w sanatoriom wcho-
dzi w zupe nie nowe, nieznane mu otoczenie. Opuszczenie domu rodzinnego
może powodować pewnego rodzaju zagubienie i osamotnienie do momentu
zaakceptowania zarówno nowego środowiska, jak i opiekunów. Starajmy się
więc pomagać m odym pacjentom, by proces ich adaptacji przebiega szybko
i pomyślnie.

Wyrażam g ęboką nadzieję, że zaprezentowane w artykule wyniki badań
przyczynią się do większego zainteresowania problemem adaptacji dzieci i m o-
dzieży do środowiska sanatoryjnego i g ębszej analizy zagadnienia.
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czo-Wychowawcze, 3, 41 42.

Doroszewska, J. (1989). Pedagogika specjalna t. I i II. Warszawa: Zak ad Narodowy Ossoliń-
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ADAPTACJA DZIECI I M ODZIEŻY DO WARUNKÓW SANATORIUM
RAPORT Z BADAŃ

Streszczenie

Celem artyku u jest dokonanie analizy możliwości adaptacyjnych dzieci i m odzieży do
warunków, jakie stwarza sanatorium dziecięce. Na początku starano się wyjaśnić znaczenie
pojęciowe terminu „adaptacja”, zwracając uwagę na jego pedagogiczno-psychologiczno-socjolo-
giczny charakter. Następnie scharakteryzowano pokrótce specyfikę środowiska leczniczo-wycho-
wawczego. Danych empirycznych dostarczy y badania przeprowadzone w czerwcu 2003 r. wśród
pacjentów gocza kowickiego sanatorium dla dzieci „Stokrotka”. Analiza danych pozwoli a
potwierdzić przekonanie, że zdolności adaptacyjne są kwestią indywidualną cz owieka, ponieważ
chore dzieci w tym samym czasie adaptowa y się w różnym stopniu do takich samych warunków
sanatorium.

S owa kluczowe: niepe nosprawność, sanatorium, adaptacja.

ADAPTATION OF CHILDREN AND YOUTH TO SANATORIUM CONDITIONS
REPORT ON THE RESEARCH

Summary

This article aims to conduct an analysis of adaptation abilities in children and youth in the
circumstances of sanatorium life. At the beginning, the author tries to explain what the term
„adaptation” means while taking into consideration its pedagogical, psychological and sociologi-
cal nature. Subsequently, a therapeutic and educational environment is briefly characterized.
The article includes empirical data from the research conducted in June 2003 among young
patients of the sanatorium „Stokrotka” in Gocza kowice-Zdrój. The analysis of the data permits to
confirm the conviction that adaptation abilities are an individual issue as the children who were
sick at the same time adapted differently to similar sanatorium conditions.

Key words: disability, sanatorium, adaptation.





„CZ OWIEK-NIEPE NOSPRAWNOŚĆ-SPO ECZEŃSTWO”
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WP YW STYMULACJI NA ROZWÓJ WIDZENIA
U DZIECI Z NIEPE NOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ
POCHODZENIA MÓZGOWEGO W WIEKU 0 6 LAT

Część teoretyczna

Wszelkie uszkodzenia uk adu nerwowego we wczesnym okresie życia,
zachodzące w trakcie dynamicznych zmian plastycznych, prowadzą do poważ-
nych funkcjonalnych skutków. Nawet ma e, ogniskowe uszkodzenia powsta e
we wczesnym okresie życia mają wp yw na funkcjonowanie uk adu nerwowego
w doros ym życiu (K. Burnat, 2005). Jednym z ważnych objawów wczesnego
uszkodzenia mózgu są występujące u dziecka anomalie wzroku (Z. Ku ako-
wska, 2003). W piśmiennictwie polskim dotyczącym zaburzeń widzenia pocho-
dzenia mózgowego spotkać można wiele różnych określeń, najczęściej stosowa-
nych przez badaczy zamiennie, a mianowicie: upośledzenie widzenia pochodze-
nia mózgowego, niesprawność wzrokowa pochodzenia mózgowego, ślepota
korowa, niepe nosprawność wzrokowa zależna od mózgu, zaburzenia pozaga -
kowej części uk adu wzrokowego itp., zaś w publikacjach anglojęzycznych
najczęściej proponowanym terminem jest korowe uszkodzenie widzenia (CVI
Cortical Visual Impairment). Wszystkie te określenia odnoszą się do stanu,
w którym zachowana jest percepcyjna funkcja oczu, ale występują zaburzenia
w interpretacji informacji wzrokowych; jest więc to taki rodzaj zaburzenia wi-
dzenia, które nie dotyczy uszkodzeń struktur oka, lecz zaburzonego funkcjono-
wania tych części kory wzrokowej, które odpowiadają za analizowanie i inter-
pretowanie informacji wzrokowych.

Typ niesprawności wzrokowej związanej z uszkodzeniem mózgowym zależy
od wielu czynników, m.in. od (L. Hyvärinen, 1994):
1) lokalizacji uszkodzenia (uszkodzenie dróg wzrokowych między cia em ko-

lankowatym bocznym a korą wzrokową, w dodatkowych drogach wzroko-
wych lub w polach asocjacyjnych kory mózgowej);



96 Kornelia Czerwińska

2) wieku osoby w momencie uszkodzenia (p ód, noworodek, niemowlę, dziec-
ko, nastolatek, doros y, osoba starsza);

3) typu uszkodzenia (niedokrwienie, wylew u p odu, niedotlenienie, przepuk-
lina, uraz, uszkodzenie toksyczne, uszkodzenie hipoglikemiczne, wrodzone
wady rozwojowe, choroby degeneracyjne mózgu, guzy).

Jeżeli drogi wzrokowe są uszkodzone blisko skrzyżowania nerwów wzroko-
wych, co oznacza zniszczenie w ókien idących do cia a czworaczego i cia a
kolankowatego bocznego, nie występuje odruch źreniczny i odruch obronny
przy zbliżaniu obiektu do oczu; osoba z takim uszkodzeniem dróg wzrokowych
jest ca kowicie niewidoma (A. Krawczyk, 1997). Przy uszkodzeniu występują-
cym tuż przed cia em kolankowatym bocznym informacja wzrokowa dociera do
cia a czworaczego górnego i innych struktur podkorowych, a przez nie do kory
ciemieniowej i czo owej oraz do jąder ruchowych. Taka lokalizacja uszkodzenia
powoduje, że informacja wzrokowa nie wp ywa na świadome funkcje wzroko-
we; osoby z tego typu uszkodzeniami uważane są za ca kowicie niewidome,
pomimo że występuje u nich reakcja źrenic na świat o, reakcja obronna, oczo-
pląs optokinetyczny. Niektórzy autorzy (L. Hyvärinen, 1994; A. Krawczyk,
1997) wskazują na prawdopodobne zachowanie pewnej liczby funkcji wzroko-
wych w tylnych drogach u osób z opisanym uszkodzeniem, jednak nie jest to
możliwe do zarejestrowania w badaniach elektrofizjologicznych. Większość
badaczy zajmujących się obszarem neurookulistyki traktuje uszkodzenia wystę-
pujące w korze potylicznej jako przyczyny ca kowitego niewidzenia. L. Hyväri-
nen (1994) podkreśla jednak, że jeżeli informacja wzrokowa jest przenoszona
do pola wzrokowego V5 z ominięciem V1, to może występować świadomość
ruchu i jego kierunku, brak jest natomiast informacji o kszta cie. Pomimo
stwierdzonego w badaniach elektrofizjologicznych braku aktywności w obsza-
rze V1, niektóre w ókna dochodzące do tego obszaru i wychodzące z niego
mogą wykazywać pewną aktywność (A. Krawczyk, 1997). Natomiast uszkodze-
nie promienistości wzrokowej może spowodować częściową utratę funkcji
wzrokowych (najczęściej jest to utrata po owy pola widzenia lub wielu drob-
nych obszarów pola widzenia); jeśli uszkodzenie takie wystąpi w życiu p odo-
wym lub we wczesnym okresie noworodkowym, prawdopodobnie rozwiną się
nowe po ączenia między w óknami nerwowymi w miejscu z zaburzonym dop y-
wem informacji (M. Walkiewicz, 2002). Zniszczenia dotyczące obszarów kory
nieprążkowanej powodują utratę lub zaburzenia pewnych wyższych funkcji
wzrokowych. Często zniszczenie jest nieznaczne anatomicznie, jednak powo-
duje znaczne zmiany w określonych w aściwościach sposobu widzenia, np.
utratę widzenia barw (A. Krawczyk, 1997). U starszych dzieci i doros ych po-
mocny w interpretacji obserwowanych zachowań jest podzia na dwa typy
zaburzeń korowych:
A. utrata drogi potyliczno-skroniowej (strumień brzuszny = droga percepcji =

= droga „co”),
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B. utrata drogi potyliczno-ciemieniowej (strumień grzbietowy = widzenie dla
ruchu = droga „gdzie”).
Przy ca kowitej lub prawie ca kowitej utracie drogi ciemieniowo-skroniowej

dziecko może chwytać przedmioty bazując na informacjach wzrokowych, ale
nie utrzymuje fiksacji na obiektach i osobach, manipuluje bez kontroli wzroko-
wej; z powodu specyficznej manipulacji i braku kontaktu wzrokowego takie
dzieci dość często są diagnozowane jako autystyczne lub niepe nosprawne
intelektualnie (L. Hyvärinen, 2000). Przy częściowych uszkodzeniach drogi
ciemieniowo-skroniowej dziecko może mieć niemal prawid ową ostrość widze-
nia w wysokim i niskim kontraście, ale występuje u niego nieadekwatna orien-
tacja w przestrzeni allocentrycznej. W badaniach neuropsychologicznych ujaw-
niają się trudności w wykonywaniu zadań związanych z przerysowywaniem
kszta tów, uk adaniem puzzli i umiejscowieniem przedmiotów w przestrzeni
(A. Krawczyk, 1997)1). Utrata funkcji w drodze ciemieniowo-potylicznej może
być częściowo kompensowana przez dop yw informacji z drogi wzrokowej
przez cia o czworacze i opuszkę; droga grzbietowa pozwala na koordynację
wzrokowo-ruchową i analizę ruchu, więc zaburzenia tych funkcji mogą prowa-
dzić do zmian w dok adności ruchów ga ek ocznych, koordynacji oko-g owa,
ruchów kończyn. W praktyce klinicznej rzadko spotyka się uszkodzenia wyraź-
nie odgraniczone, zwykle występuje zajęcie obu dróg, z przewagą jednej.
Zarówno w typie A, jak i B niesprawność jest najczęściej wywo ana leukomala-
cją, czyli utratą istoty bia ej wokó komór. Tkanka znajdująca się w tej okolicy
jest utworzona z delikatnych komórek macierzystych w ókien nerwowych, two-
rzących bardzo miękką i niestabilną podporę dla przechodzących tam naczyń
krwionośnych. Najmniejszy wylew w tamtej okolicy uniemożliwia rozwój przy-
leg ych dróg wzrokowych, ruchowych i s uchowych (L. Hyvärinen, 2000).

Rozwój widzenia u dzieci z niepe nosprawnością wzrokową pochodzenia
mózgowego we wczesnym okresie życia stosunkowo niedawno sta się obsza-
rem zainteresowań badawczych, prawdopodobnie zarówno z powodu niezwyk e-
go zróżnicowania zaburzeń występujących w badanej populacji, jak i braku
wystandaryzowanych narzędzi i procedur badawczych. Żernicki i Burnat (2005)
przedstawiają wyniki badań obejmujących grupę kilkudziesięciu 5-letnich dzieci
z oko oporodowymi uszkodzeniami korowymi, które to badania dotyczy y
jedynie zaburzeń widzenia kszta tów. Poszczególne dzieci mia y na ogó zabu-
rzenia widzenia tylko w jednym z testów identyfikacji wzrokowej, np. identyfi-
kacji kszta tu zamaskowanego przez na ożone na niego kropki. M. Walkiewicz
(1999) podda a badaniom grupę 8 dzieci s abo widzących, z dodatkowymi
uszkodzeniami, w wieku 3 10 lat, z których u 7 występowa a ślepota korowa;
w oparciu o funkcjonalną diagnozę widzenia skonstruowa a dla każdego bada-

1) Szerzej na temat testów badających kognitywną zdolność widzenia u dzieci z CVI na
stronie internetowej fińskiej okulistki Lei Hyvarinen www.lea-test.fi.
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nego indywidualny program rehabilitacyjny, wed ug którego prowadzi a zajęcia
terapeutyczne przez 18 miesięcy. U wszystkich dzieci wystąpi wyraźny postęp
w rozwoju widzenia, jak również zmiany jakościowe podstawowych funkcji
wzrokowych. Dane eksperymentalne i kliniczne dowodzą dużego znaczenia
wczesnej stymulacji wzroku u dzieci z niepe nosprawnością wzrokową pocho-
dzenia mózgowego. Payne i Cornwell (1994, za: Z. Ku akowska 2003) dowied-
li, że doświadczenie wzrokowe modyfikuje ewentualne konsekwencje uszkodze-
nia. Także wed ug Sonksen (1991, za: Ku akowska 2003), u dzieci z tego typu
problemami programy wczesnej interwencji oddzia ywają skutecznie na rozwój
funkcji wzrokowych. O niezwyk ej plastyczności mózgu świadczą wyniki badań
zespo u Groenenvelda (1992), które wykaza y, że system wzrokowy u dzieci
z encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną ma możliwość poprawy funk-
cjonalnej nawet kilka lat po uszkodzeniu. W tych przypadkach mechanizmy
kompensacyjne mogą polegać na:

wykorzystaniu szlaków alternatywnych dla dróg wzrokowych (Atkinson
1992, Payne i Cornwell 1994, za: Z. Ku akowska 2003);
odzyskaniu normalnej pobudliwości neuronów, które przeży y uraz;
rekrutacji neuronów z obszarów sąsiadujących z uszkodzeniem (Lambert
1987, za: Z. Ku akowska 2003).
Należy jednak podkreślić, że badania prowadzone przez zespó Groenenvelda

nie by y replikowane, jak również nie zosta przedstawiony dok adny opis
badanej grupy dzieci.

Część badawcza

Przedmiot i cel badań

Dotychczas przeprowadzono w Polsce niewiele systematycznych badań
określających wp yw stymulacji wzroku w pierwszych latach życia na rozwój
widzenia u dzieci z niepe nosprawnością wzrokową pochodzenia mózgowego,
zaś podjęte dociekania badawcze dotyczy y na ogó pojedynczych przypadków
lub obejmowa y stosunkowo niewielkie próby; zagadnienie to wymaga więc
przeprowadzenia szerszych badań i pog ębionej analizy, zw aszcza w świetle
wchodzącego w życie od stycznia 2006 r. rządowego programu wczesnej inter-
wencji, który w znacznym stopniu ma rozszerzyć obszar dzia ania placówek
rehabilitacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku 0 6 lat.

Na podstawie wyników dotychczasowych badań polskich i zagranicznych
sformu owano następujący problem badawczy: w jakim stopniu oddzia ywania
w zakresie usprawniania widzenia dzieci w wieku 0 6 lat z korowymi proble-
mami wzrokowymi wp ywają pozytywnie na ich rozwój widzenia? Oddzia ywa-
nia te polegają na systematycznej realizacji indywidualnego programu wspoma-
gania rozwoju widzenia skonstruowanego indywidualnie dla każdego dziecka
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w oparciu o funkcjonalną diagnozę widzenia oraz strategię wspó pracy z rodzi-
cami. Jako zmienną niezależną przyjęto realizowanie indywidualnych progra-
mów wspomagania rozwoju widzenia (dalej jako IPWRW) przez rodziców
badanych dzieci. Na poziomie operacyjnym by o to wykonywanie przez rodzi-
ców w ścis ej wspó pracy z autorką badań i innymi cz onkami zespo u terapeu-
tycznego odpowiednio zaplanowanych ćwiczeń z zastosowaniem odpowiednio
dobranych bodźców wzrokowych, m.in. poprzez wyposażenie najbliższego
otoczenia dziecka we wzmocnione bodźce wzrokowe, zabawy stymulujące
rozwój poszczególnych funkcji wzrokowych itp. Należy wyraźnie podkreślić, że
zaproponowane oddzia ywania stanowi y integralną część ogólnorozwojowego
programu terapeutycznego wdrażanego przez wszystkich specjalistów tworzą-
cych zespó , m.in. okulistę, terapeutę widzenia, psychologa klinicznego, fizjo-
terapeutę, logopedę. Zmienna zależna to skuteczność realizowania IPWRW
w osiąganiu kolejnych etapów rozwoju widzenia. Operacjonalizacja tej zmien-
nej polega a na określeniu etapu rozwoju widzenia w stosunku do wieku kalen-
darzowego i w aściwości jakościowych występujących funkcji wzrokowych.

Opis próby

Badaniami objęto grupę 35 dzieci (19 ch opców i 16 dziewczynek) w wieku
0 6 lat z niepe nosprawnością wzrokową pochodzenia mózgowego, mieszkają-
cych w Warszawie lub okolicach. Próba zosta a dobrana z zachowaniem warun-
ków losowości; podczas dobierania próby znalaz y się w niej wszystkie dzieci,
u których widzenie zosta o medycznie i funkcjonalnie zdiagnozowane przez
zespó terapeutyczny Poradni Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji,
Terapii i Rehabilitacji2) w chwili rozpoczęcia badań, tj. w listopadzie 2004 r.,
i których rodzice bezpośrednio wspó pracowali z autorką badań.

U wszystkich dzieci stwierdzono, poza problemami wzrokowymi, występo-
wanie również innych uszkodzeń (tab. 1), przy czym większość badanych
wykazywa a więcej niż jedno dodatkowe schorzenie. Uzupe nieniem charakte-
rystyki badanej próby jest podzia ze względu na kryterium wiekowe (tab. 2)
i etiologię występujących problemów wzrokowych (tab. 3). Konsekwencją tak
dużego zróżnicowania problemów medycznych w badanej próbie by o prezento-
wanie w chwili rozpoczęcia badań odmiennych możliwości wynikających ze
stanu uk adu wzrokowego i niejednakowych umiejętności pos ugiwania się
posiadanymi możliwościami wzrokowymi; taki stan rzeczy wydaje się być

2) Poradnia Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji dzia a od
01.08.1996 r. przy Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjació Dzieci Niewidomych i S abo Widzą-
cych „TĘCZA” w Warszawie, świadcząc us ugi rehabilitacyjne przeznaczone dla dzieci z pro-
blemami wzrokowymi w wieku 0 6 lat z woj. mazowieckiego i woj. ościennych, m.in. w formie
wizyt domowych.
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naturalny (m.in. badania L. Hyvärinen, 1994; M. Walkiewicz, 1999), ponieważ
bardzo rzadko występują przypadki podobnych co do rodzaju, wielkości, typu
i lokalizacji uszkodzeń części pozaga kowej uk adu wzrokowego, a nawet
gdyby takowe stwierdzono, to prawdopodobnie warunkowa yby one u dziecka
odmienne widzenie funkcjonalne. Warto również podkreślić, że wczesne uszko-
dzenie uk adu nerwowego powoduje z regu y szereg wielorakich zaburzeń, nie
tylko wzrokowych.

Tabela 1. Wykaz dodatkowych schorzeń i uszkodzeń towarzyszących niepe nosprawności wzro-
kowej pochodzenia mózgowego w badanej próbie

Dodatkowe uszkodzenie Liczba badanych % badanych

padaczka 21 60

nieprawid owe
napięcie mięśniowe

hipotonia 11 31,4

hipertonia 11 31,4

opóźnienie psychoruchowe 9 25,7

niedos uch 8 22,8

encefalopatia niedokrwienno-niedotlenieniowa 8 22,8

zaburzenia metaboliczne 3 8,5

zaburzenia gastryczne 3 8,5

refluks żo ądkowo-prze ykowy 3 8,5

problemy urologiczne 2 5,7

stridor krtaniowy 1 2,8

niedow ad kończyn dolnych 1 2,8

zaburzenia mowy 1 2,8

rozszczep podniebienia 1 2,8

martwicze zapalenie jelit 1 2,8

zaburzenia endokrynologiczne 1 2,8

dysplazja stawów biodrowych 1 2,8

zespó zaburzeń krzepnięcia 1 2,8

oty ość 1 2,8
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Tabela 2. Zróżnicowanie wiekowe w badanej próbie

Przedzia y wiekowe (w latach) Liczba badanych % badanych

0 1 5 14,2

1 2 8 22,8

2 3 11 31,4

3 4 6 17,1

4 5 4 11,4

5 6 1 2,8

Tabela 3. Etiologia niepe nosprawności wzrokowej w badanej próbie

Przyczyny wystąpienia
niepe nosprawności wzrokowej

pochodzenia mózgowego
Liczba badanych % badanych

uszkodzenia oko oporodowe 12 34,2

wady wrodzone 9 25,7

zespo y genetyczne 5 14,2

nieznane 9 25,7

Przebieg badania i narzędzia badawcze

Przeprowadzone badanie ma charakter eksperymentalny, jednak autorka ze
względów etycznych nie zdecydowa a się na wy onienie grupy kontrolnej, czyli
dokonania podzia u wy onionej próby badawczej na dwie grupy i zastosowania
dzia ań terapeutycznych jedynie w grupie eksperymentalnej. Brak grupy kon-
trolnej uniemożliwia przeprowadzenie porównań osiągnięć, może nasuwać
również wątpliwości, co do rzeczywistego wp ywu manipulacji eksperymental-
nej na uzyskane wyniki; wydaje się jednak ma o prawdopodobne, aby dziecko
z niepe nosprawnością wzrokową pochodzenia mózgowego w pierwszych latach
życia mog o samoczynnie, bez odpowiednio zaplanowanej i systematycznie
prowadzonej interwencji z zewnątrz, pokonać ograniczenia i odnajdując drogi
kompensacyjne, osiągnąć optymalny poziom rozwoju widzenia3).

3) Potwierdza to dotychczasowa praktyka kliniczna autorki badań, w której można odnotować
kilkanaście przypadków braku choćby minimalnego rozwoju widzenia u dzieci w CVI nie
poddawanych stymulacji widzenia do 6 r.ż. (m.in. z powodu zbyt późnego rozpoznania proble-
mów wzrokowych, braku dostępu do specjalistów itp.). Należy zaznaczyć, że niektóre z tych
dzieci by y poddawane w pierwszych latach życia wielorakim oddzia ywaniom terapeutycznym,
które jednak nie uwzględnia y aspektu wzrokowego.
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Badanie trwa o od listopada 2004 r. do listopada 2005 r. i obejmowa o
następujące etapy:
• Pomiar początkowy (pretest listopad 2004 r.): analiza dostępnej dokumen-

tacji medycznej badanej próby, ze szczególnym uwzględnieniem danych
okulistycznych i neurologicznych; dokonanie funkcjonalnej diagnozy widze-
nia z zastosowaniem różnych narzędzi i testów diagnostycznych; zawarcie
kontraktu z rodzicami ustalającego strategie wspó pracy z autorką badań;
konstruowanie w oparciu o diagnozę funkcjonalną IPWRW dla 35 dzieci
objętych badaniem.

• Realizacja IPWRW (grudzień 2004 r. październik 2005 r.): zapoznanie
rodziców dzieci z IPWRW i monitorowanie przez autorkę badań ich wdra-
żania poprzez 2-godz. domowe wizyty konsultacyjne z częstotliwością
1 × tyg.; prowadzenie zajęć stymulujących widzenie w ramach 1-godz. do-
mowych wizyt z częstotliwością 1 × 2 tyg.

• Pomiar końcowy (posttest listopad 2005 r.): dokonanie powtórnej funkcjo-
nalnej diagnozy widzenia z zastosowaniem różnych narzędzi i testów dia-
gnostycznych; porównanie wyników w zakresie zmian ilościowych i jakoś-
ciowych w procesie rozwoju widzenia w badanej grupie.

W badaniach diagnostycznych autorka wykorzysta a informacje z przygoto-
wanych i przeprowadzonych przez siebie wywiadów z rodzicami, obserwacji
zachowań wzrokowych dzieci w sytuacjach naturalnych i zaaranżowanych,
dokonywanych przy użyciu kamery VHT, oraz wersji eksperymentalnej przesie-
wowej skali „POZIOMY” opracowanej przez dr Walkiewicz na podstawie
Functional Scheme, SIKON autorstwa Lilii Nielsen; w przypadku diagnozy
5 dzieci (14,2%) zosta y wykorzystane elementy The Insite Development Check-
list autorstwa Elizabeth Morgan. W opracowywaniu IPWRW dla badanej grupy
pos użono się matrycą modelowego programu wspomagania rozwoju widzenia
dzieci z problemami wzrokowymi autorstwa M. Walkiewicz (2005)4). W mo-
delu wyodrębniono cel i formę oddzia ywań dla każdej umiejętności wzroko-
wej, a w każdej umiejętności wyróżniono poziomy jej rozwoju; zaproponowana
kolejność ćwiczeń usprawniających opiera się na etapach rozwoju widzenia
i uwzględnia różne poziomy funkcjonowania wzrokowego s abo widzącego
dziecka (np. poziom reakcji tylko na źród a świat a i podświetlane obiekty,
poziom reakcji na obiekty silnie kontrastowe i dobrze oświetlone, poziom
reakcji na ma o- i niskokontrastowe obiekty wzrokowe).

4) Dok adny opis struktury i zasad wykorzystywania tego modelu w: Walkiewicz M. (2005):
Model programu wspomagania rozwoju widzenia dzieci z zaburzeniami widzenia. Szko a Spec-
jalna, 2.
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Wyniki badań

Pierwsze badanie diagnostyczne (pretest) wykaza o u wszystkich badanych
znaczne opóźnienie rozwoju widzenia w stosunku do wieku kalendarzowego
(wykres 1), aż 57,1% dzieci prezentowa o funkcjonowanie wzrokowe na pozio-
mie 0 1 miesiąca życia, zaś żadne nie przekroczy o poziomu 9 miesiąca życia;
warto podkreślić, że zgodnie z normami wiekowymi 85,7% badanych powinno
funkcjonować wzrokowo znacznie powyżej 12 miesiąca życia. Obserwacje
zachowań wzrokowych badanych w sytuacjach naturalnych i wystandaryzowa-
nych pozwoli y wyróżnić następujące specyficzne cechy funkcjonowania wzro-
kowego: znaczne opóźnienie czasu reakcji (57,1%), znaczna fluktuacja widzenia
(54,2%), problemy z percepcją g ębi będące przyczyną nieprecyzyjnego sięga-
nia po obiekt (45,7%), trudności z lokalizacją bodźców statycznych (31,4%),
trudności ze spostrzeganiem bodźców dwóch modalności (28,6%), nadmierna
koncentracja na źród ach świat a (8,6%). Wszystkie wymienione powyżej cechy
funkcjonowania wzrokowego badanych są charakterystyczne dla korowego
uszkodzenia widzenia. Niezwykle ciekawą w aściwość, również typową dla
wzrokowych uszkodzeń mózgowych, zaobserwowano u 5 dzieci (14,2%), u któ-
rych wystąpi y duże trudności z jednoczesnym patrzeniem na obiekt i wykony-
waniem czynności motorycznej: 2 dzieci po wzrokowej lokalizacji bodźca
odwraca o spojrzenie podczas sięgania po niego, 3 dzieci utrzymywa o fiksację
na zlokalizowanym obiekcie, ale wyciąga o rękę będącą dalej od bodźca
i uporczywie próbowa o uchwycić go w przeciwnym obszarze pola widzenia.

Drugie badanie diagnostyczne (posttest) wykaza o znaczną zmianę w pozio-

57%

17%

17%
9%

0-1 m. ¿.
2-3 m. ¿.
3-6 m. ¿.
6-9 m. ¿.

Wykres 1. Poziom rozwoju widzenia listopad 2004 r.

mie rozwoju widzenia u 82,8% badanych (wykres 2). Rozwój widzenia tylko
u 4 dzieci (11,4%) pozosta na poziomie 0 1 miesiąca życia, zaś u pozosta-
ych 16 zanotowano wyraźny postęp: 2 badanych (5,7%) osiągnę o poziom 2 3
miesiąca życia, 6 (17%) poziom 3 6 miesiąca życia, 2 (5,7%) poziom
6 9 miesiąca życia, 1 (2,8%) poziom 9 12 miesiąca życia, 2 (5,7%) po-
ziom 15 18 miesiąca życia, 3 (8,5%) poziom 18 24 miesiąca życia. U 3 z 4
badanych będących w preteście na poziomie 0 1 miesiąca życia, u których nie
wystąpi y zmiany w poziomie rozwoju widzenia, zaobserwowano zmiany jakoś-
ciowe w aściwości posiadanych sprawności wzrokowych: zwiększenie częstotli-
wości występowania reakcji wzrokowych, wyd użenie czasu fiksacji, nieznaczne
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zwiększenie zasięgu widzenia, zmniejszenie czasu oczekiwania na reakcję
w odpowiedzi na bodziec wzrokowy. Obserwowane u badanych specyficzne
w aściwości w funkcjonowaniu wzrokowym również uleg y zmianom: znaczne
opóźnienie czasu reakcji występowa o w powtórnej diagnozie tylko u 31,4%,
problemy z percepcją g ębi będące przyczyną nieprecyzyjnego sięgania po
obiekt u 34,2%, trudności ze spostrzeganiem bodźców dwóch modalności
(22,8%), nadmierna koncentracja na źród ach świat a (5,7%). Na wcześniejszym
poziomie utrzyma y się takie trudności wzrokowe, jak znaczna fluktuacja wi-
dzenia (54,2%) i trudności z lokalizacją bodźców statycznych (31,4%). Podczas
powtórnej diagnozy zaobserwowano bardzo dużą fluktuację w reakcjach bada-
nych, u których pretest wykaza trudności z ączeniem czynności wzrokowych
z motorycznymi, co uniemożliwi o jednoznaczną ocenę osiągnięć, jednak
świadczy o pozytywnych zmianach w tym zakresie. Warto podkreślić, że naj-
większy postęp w rozwoju widzenia i poprawę jakości prezentowanych funkcji
wzrokowych odnotowano w dwóch grupach wiekowych: 0 1 r.ż. i 1 2 r.ż., co
prawdopodobnie związane jest z największą plastycznością uk adu nerwowego
w tym okresie życia, jak również najbardziej dynamicznym rozwojem widzenia;
nie można wykluczyć także szczególnego wp ywu manipulacji eksperymental-
nej, gdyż rodzice dzieci z tych grup wiekowych wydawali się być najbardziej
zmotywowani podczas realizacji IPWRW5). Ciekawy jest również związek
postępów w rozwoju widzenia z etiologią zaburzeń wzrokowych największe
zmiany odnotowano u badanych, u których problemy wzrokowe by y związane
z uszkodzeniami oko oporodowymi lub etiologia by a nieznana, najmniejsze
w przypadku wad wrodzonych; należy jednak pamiętać, że uszkodzenia oko o-
porodowe i etiologia nieznana występowa y u znacznej większości badanych
(59,9%).

11%
22%

30%

14%

3%

6% 11% 3% 0-1 m. ¿.
2-3 m. ¿.
3-6 m. ¿.
6-9 m. ¿.
9-12 m. ¿.
15-18 m. ¿.
18-24 m. ¿.
30-36 m. ¿.

Wykres 2. Poziom rozwoju widzenia listopad 2005 r.

5) Postawy i motywacje rodziców nie by y poddawane badaniom; stwierdzenie to jest więc
jedynie sugestią wynikającą z bezpośrednich obserwacji zachowań rodziców podczas monito-
rowania ich dzia ań przez autorkę badań.
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Podsumowanie

Wyniki przeprowadzonych badań dowiod y, że stymulacja wzroku u dzieci
z niepe nosprawnością wzrokową pochodzenia mózgowego w wieku 0 6 lat
powoduje pozytywne zmiany w poziomie rozwoju widzenia. Z pewnością warto
by oby uzupe nić badania o powtórną diagnozę stanu okulistycznego (VEP,
badanie dna oka) oraz neurologicznego (MRI, CT), jednak z przyczyn organiza-
cyjnych możliwy by pomiar jedynie w obszarze funkcjonalnym.
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Czerwińska, K. (2003). Diagnoza i terapia ma ego dziecka niewidomego i s abo widzącego ze
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WP YW STYMULACJI NA ROZWÓJ WIDZENIA U DZIECI Z NIEPE NOSPRAWNOŚCIĄ
WZROKOWĄ POCHODZENIA MÓZGOWEGO W WIEKU 0 6 LAT

Streszczenie

Celem artyku u jest analiza wp ywu oddzia ywań rehabilitacyjnych na rozwój widzenia
u ma ych dzieci z niepe nosprawnością sprzężoną, u których problemy wzrokowe związane są
z uszkodzeniem pozaga kowej części uk adu wzrokowego.

W pierwszej części artyku u przedstawiono charakterystyczne dla problemów korowych
zaburzenia w rozwoju widzenia oraz wyniki polskich i zagranicznych badań nad skutecznością
programów wczesnej interwencji przeznaczonych dla dzieci z mózgową niepe nosprawnością
wzrokową.

Następnie omówiono przebieg i wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę w poradni
wczesnej interwencji dla niewidomych i s abo widzących w Warszawie, na grupie 35 dzieci
z zaburzeniami rozwoju widzenia pochodzenia mózgowego. W oparciu o funkcjonalną diagnozę
widzenia, której celem by o ustalenie poziomu rozwoju widzenia oraz trudności i możliwości
wzrokowych każdego dziecka, autorka opracowa a indywidualne programy terapeutyczne. Zapro-
ponowane oddzia ywania stanowi y integralną część ogólnorozwojowego programu terapeutycz-
nego wdrażanego przez rodziców dzieci oraz wszystkich specjalistów zespo u wczesnej interwen-
cji. Wyniki przeprowadzonych badań dowiod y, że stymulacja wzroku u dzieci z niepe nospraw-
nością wzrokową pochodzenia mózgowego w wieku 0 6 lat powoduje pozytywne zmiany
w poziomie rozwoju widzenia.

S owa kluczowe: wczesna interwencja, diagnoza funkcjonalna, korowe uszkodzenie widzenia,
rozwój wzrokowy.

THE INFLUENCE OF STIMULATION ON VISUAL DEVELOPMENT
IN 0 6 YEAR-OLD CHILDREN WITH CORTICAL VISUAL IMPAIRMENT

Summary

The paper analyzes the influence of vision therapy on visual development of young multiply
impaired children whose vision problems are related to a defect in the postbulbar part of the
visual system.

First, the article presents visual development disorders characteristic of cortical impairment,
as well as the results of Polish and international studies on the effectiveness of early intervention
curricula designed for children with cortical visual impairment.
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Next, the results of the research carried out by the author are presented. The study was
conducted at an early intervention center for blind and visually impaired children in Warsaw.
The sample was a group of 35 children with visual development disorders related to cortical
problems. A functional vision assessment was carried out in order to establish their level of
visual development, as well as their visual capabilities and problems. Based on the assessment,
the author designed individual intervention curricula. The proposed intervention was an integral
part of the general developmental therapeutic program implemented by the parents and all the
early intervention team members. The results of the study show that vision stimulation in children
0 6 with cortical visual impairment positively effects visual development in those children.

Key words: early intervention, functional assessment, cortical visual impairment, vision
therapy in low vision multiply impaired children, visual development.
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ALERGIA I ASTMA AURA CHOROBY PRZEWLEK EJ
I JEJ WP YW NA FUNKCJONOWANIE RODZINY

W roku akademickim 2005/2006, w ramach stażu odbytego w Zak adzie
Pedagogiki Terapeutycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej, zajmowa am się
zagadnieniem choroby przewlek ej. Zespó pracowników Zak adu Pedagogiki
Terapeutycznej realizowa projekt badawczy: Ból, cierpienie, choroba przewle-
k a w świadomości osób zdrowych i chorych1). Tematyka moich badań sku-
piona by a wokó problematyki choroby przewlek ej oraz jej oddzia ywania na
funkcjonowanie rodziny, w której wychowują się dzieci przewlekle chore.

Choroba przewlek a jest definiowana przez Komisję Chorób Przewlek ych
przy Światowej Organizacji Zdrowia jako wszelkie zaburzenia i odchylenia od
normy, które mają jedną lub więcej cech charakterystycznych: są trwa e, pozo-
stawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami
patologicznymi, wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo,
wed ug wszelkich oczekiwań, wymagać będą d ugiego okresu nadzoru, obser-
wacji czy opieki (W. Pilecka, 2002).

Choroby przewlek e mogą powodować obniżenie sprawności organizmu
i samopoczucia fizycznego, pogorszeniu może ulec samopoczucie psychiczne.
Mogą nastąpić zmiany w hierarchii wartości, a niektóre choroby prowadzą do
zmian w wyglądzie zewnętrznym. To, co mnie interesuje w aurze choroby
przewlek ej, to zmiana rytmu życia związana z jej wystąpieniem i przebiegiem.
Rytm ten zostaje podporządkowany chorobie: zażywaniu leków, wizytom
lekarskim, zabiegom. W związku z pojawieniem się choroby przewlek ej w ro-
dzinie, zmienia się nie tylko rytm życia, zmieniają się pe nione role i zadania,
istnieje często konieczność przeorganizowania wielu spraw.

1) Praca ta wykonana zosta a w ramach projektu badawczego BW04/06-I Ból, cierpienie,
choroba przewlek a w świadomości osób zdrowych i chorych.
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U dzieci w wieku szkolnym choroba może w istotny sposób wp ynąć na
ograniczenie możliwości poznawczych, a dynamika choroby odbija się na sferze
poznawczej dziecka. Przewlek a choroba utrudnia dziecku wype nianie roli
przedszkolaka czy też ucznia. W szkole dziecko przewlekle chore może napot-
kać rozmaite trudności związane z organizacją i tempem procesu uczenia się.
Od dziecka, które wraca do szko y po d uższej nieobecności związanej z choro-
bą, oczekuje się, że jak najszybciej nadrobi wszelkie zaleg ości. Często przekra-
cza to możliwości dzieci. Wtedy czują się zmęczone nie tylko chorobą, ale
i szko ą.

Chorobą przewlek ą, którą wybra am do realizacji tych badań, by a alergia
oraz astma, gdyż często jej występowanie ma pod oże o charakterze alergicz-
nym (A. Maciarz, 2005).

Alergia i astma obraz choroby

W 2006 r. up ywa 100 lat od wprowadzenia określenia alergia. Po raz
pierwszy pojawi o się ono w dwustronicowym artykule autorstwa Clemensa von
Pirqueta (1874 1929), opublikowanym w 1906 r. na amach Muenchener medi-
zinische Wochenschrift. S owo allergia, które d ugo w języku polskim mia o
taką pisownię, powsta o poprzez po ączenie dwóch s ów greckich: allos
zmieniony i ergon reakcja (J. Kruszewski, 2005).

Odwo ania dotyczące alergii datowane są na 2640 r. p.n.e, w którym to
egipski faraon Menes zmar na skutek reakcji alergicznej wywo anej przez
ukąszenie owada. Już 400 lat p.n.e. Hipokrates opisa stany alergiczne,
a ok. 100 lat p.n.e. Lukrecjusz pisa : „Co dla jednej osoby jest wspania ą potra-
wą, dla innej może być śmiertelną trucizną” (K. Ass, 1977).

Na opisy astmy natrafiono także już w starożytnych papirusach egipskich
oraz w starożytnych pismach z terenu Chin i Indii. Jej opisy, a także opisy
zalecanego leczenia, znajdowa y się w pismach Celsusa i Aretaeusa z Kapadocji
z I w. W 1860 r. Henry Hyde Salter (1823 1871) w dziele On Astma: Its
pathology and treatment, przedstawi opisy przypadków astmy wywo anej
czynnikami „zewnętrznymi” (astma prowokowana opium) oraz „wewnętrznymi”
(astma nerwowa). Na początku XIX i XX wieku astma by a traktowana raczej
jako choroba „nerwowa” (J. Kruszewski, 2005).

Jak bardzo aktualnym problemem jest występowanie zarówno alergii, jak
i astmy wskazują statystyki. Alergię określoną jako obecność przeciwcia uczu-
leniowych przeciw alergenom (tzn. swoistej immunoglobulinie E IgE) ma od
25 do 50% ludzi. Oczywiście, nie u wszystkich występują objawy alergii
(W. Janowicz). Immunoglobuliny E są wytwarzane przez komórki uk adu
immunologicznego limfocyty B (B. Niggemann, U. Wahn, C. Pohl, 2001).
Immunoglobuliny te znajdują się w organizmie w niewielkich ilościach, u osób
z alergią stwierdza się ich wyższe stężenia (A. Kowalewska, 2001). Amerykań-
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ska Akademia Alergii Astmy i Immunologii podaje, że choroby alergiczne
stanowią trzecią (po chorobach zakaźnych i nowotworach) grupę schorzeń
o największym przyroście zachorowań i związanej z tym największej aktywnoś-
ci badawczej, zarówno w dziedzinie nauk podstawowych, jak i badań klinicz-
nych i epidemiologicznych (A.M. Fal, 2004).

Dane Światowej Organizacji Zdrowia WHO podawane przez Polskie Towa-
rzystwo Alergologiczne wskazują, że aż 22% populacji świata cierpi z powodu
choroby alergicznej. Oko o 66 milionów ludzi choruje na alergiczny nieżyt
nosa, 150 milionów cierpi na astmę, a 180 tysięcy rocznie umiera w aśnie
z powodu tej choroby. Polskie Towarzystwo Alergologiczne prowadzi narodo-
wy Program Prewencji i Leczenia Alergii i Astmy. Badania epidemiologiczne
ukończone w 2001 r. pod patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
wykazują, że blisko 20% dzieci i 10% doros ych cierpi z powodu chorób aler-
gicznych, w tym prawie 10% dzieci i 5% doros ych choruje na astmę oskrzelo-
wą (http://www.pta.med.pl/index).

Dane te przedstawi am, aby choć w najmniejszym skrócie pokazać, jak
poważny staje się to problem. O rozmiarach i znaczeniu tego zjawiska świadczy
także fakt, że dzień 3 maja ustanowiono Międzynarodowym Dniem Astmy
i Alergii (http://pl.wikipedia.org/wiki/).

Alergia to odbiegająca od normy (nadmierna, niewspó mierna do bodźca)
reakcja uk adu immunologicznego na specyficzny związek alergen, na który
dany organizm się uczuli (W. Respondek, M. Ryżko-Skiba, 2004). Antygen
przenikający po raz pierwszy do wnętrza ustroju zostaje wch onięty do wnętrza
komórki fagocytującej, gdzie zostaje zniszczony bądź styka się w tkankach
z komórkami limfatycznymi. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku
budowa antygenu zostaje rozpoznana i zapamiętana przez uk ad odpornościowy
(B. Romański, 1991). Pierwsze spotkanie z alergenem tylko uczula organizm na
dany alergen. Reakcje alergiczne ujawniają się dopiero przy następnym zetknię-
ciu z nim (W. Respondek, M. Ryżko-Skiba, 2004).

W zasadzie u każdego cz owieka, bez względu na wiek, może wystąpić aler-
gia. Jej pojawienie się zależy w dużej mierze od ekspozycji na określony aler-
gen, tzn. od tego, jak d ugo i z jakim nasileniem oddzia uje on na organizm.
Ryzyko rozwoju alergii w dużym stopniu zależy także od uwarunkowań gene-
tycznych. U dzieci zdrowych waha się od 5 do 15%, gdy jedno z rodziców
jest chore, wzrasta ono do 40%, a gdy oboje rodzice są chorzy, sięga nawet
60 80% (tamże).

Alergia jest jednym z czynników rozwoju astmy. Astma oskrzelowa jest
przewlek ym procesem zapalnym dróg oddechowych. Zmiany zapalne są przy-
czyną powtarzających się epizodów świstów, uczucia braku tchu, ciężaru
w klatce piersiowej oraz kaszlu, zw aszcza w nocy i nad ranem. Oskrzela ast-
matyka są bardzo wrażliwe. Stan ten określa się jako nadreaktywność oskrzeli.
Zmiany zapalne dróg oddechowych, spowodowane dzia aniem alergenów, po-
wodują nadreaktywność oskrzeli na różne bodźce, np. zimne powietrze może
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spowodować zwężenie oskrzeli i uczucie duszności2). Uczucie to porównywal-
ne jest do przebiegnięcia 500 metrów, zatkania nosa i oddychania przez s omkę
(O. Woźniak, 2005).

Astma, w której za napad duszności odpowiedzialne są czynniki środowiska,
to astma oskrzelowa zewnątrzpochodna, tzw. atopowa. Jak podaje dr A. Zawa-
dzka-Krajewska, atopowa astma oskrzelowa stanowi 90% zachorowań na astmę
u dzieci3).

Astma oskrzelowa dotyka najczęściej dzieci w krajach wysoko rozwiniętych.
Do tej pory sądzono, że bardziej zagrożone zapadnięciem na tą chorobę są
dzieci mieszkające w miastach lub regionach o większym zanieczyszczeniu
powietrza. Jednak badania lekarzy z Akademii Medycznej w Lublinie wykaza y,
że częstość objawów astmy wzrasta również w środowisku wiejskim. W latach
1995 2001 częstość rozpoznawania astmy u dzieci z rejonów wiejskich w Pols-
ce zwiększy a się z 3,4% w roku 1995 do 9,6% w roku 2001 (A. Emeryk,
E. Chojna, M. Bartkowiak-Emeryk, J. Postępski, 2004)4).

Naukowcy brytyjscy na podstawie przeprowadzonych badań dowiedli, że
pacjenci z atopową astmą oskrzelową reagują pogorszeniem się parametrów
spirometrycznych oraz nasileniem objawów astmy po kontakcie w wysokimi
stężeniami alergenów, nawet jeśli nie mają dodatnich testów skórnych lub pod-
wyższonych poziomów specyficznych IgE przeciwko tym alergenom (S.J. Lang-
ley i wspó ., 2005)5).

Od kwietnia 2004 r. prowadzano pilotażowy Program Edukacyjny „Wolność
Oddechu Zapobiegaj Astmie”. Program ten zosta zorganizowany przez Pań-
stwową Inspekcję Sanitarną, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Polskie
Towarzystwo Alergologiczne i firmę AstraZeneca. Konsultantem medycznym
by a prof. dr hab. E. Piontek z Centrum Zdrowia Dziecka. Edycje pilotażową
prowadzono w trzech województwach: mazowieckim, śląskim, lubelskim.
Udzia wzię o w nim 22 tys. dzieci z 85 szkó oraz ich rodzice i nauczyciele.
Stwierdzono, że aż 15% przebadanych dzieci ma astmę lub wymaga obserwacji
z powodu zagrożenia tą chorobą. To pierwszy program w Polsce, w którym
przeprowadzono badania jednolitą metodą na szeroką skalę. Celem programu
Wolność Oddechu Zapobiegaj Astmie jest poszerzenie wiedzy na temat astmy
oskrzelowej oraz wczesne wy onienie dzieci zagrożonych tą chorobą, a co się
z tym wiąże, także zapobieganie konsekwencjom medycznym, kosztom spo ecz-
nym i ekonomicznym tej choroby (http://www.wolnoscoddechu.pl/article).

2) Więcej informacji można znaleźć w broszurze Astma oskrzelowa u dzieci. Poradnik dla
rodziców autorstwa A. Zawadzkiej-Krajewskiej, wydanej przez GlaxoSmiithKline, s. 4 i dalsze.

3) Tamże.
4) Artyku jest również dostępny na stronie internetowej http://www.forumpediatryczne.pl/txt/

/a,514,0, autorem opracowania jest J. Kwiecień.
5) Artyku jest również dostępny na stronie internetowej http://www.forumpediatryczne.pl/txt

/a,2357,0, autorem opracowania jest J. Kwiecień.
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Konsultant medyczny programu, profesor E. Piontek z Kliniki Pediatrii Cent-
rum Zdrowia Dziecka, potwierdza, że problem chorób alergicznych w populacji
ciągle narasta. W latach 80. ubieg ego wieku liczba notowanych przypadków
astmy alergicznej wzros a dwukrotnie. E. Piontek podaje, że prawdopodobnie
w 2020 r. osób wykazujących cechy uczulenia będzie więcej niż osób zdro-
wych (http://www.wolnosc oddechu.pl/article).

Z końcem marca 2006 r. rozpoczę a się II edycja Programu Edukacyjnego
„Wolność Oddechu Zapobiegaj Astmie”. Programem objętych zostanie
ponad 26 tys. uczniów w wieku 7 9 lat ze 129 szkó w 15 powiatach woje-
wództw: podkarpackiego, ma opolskiego i warmińsko-mazurskiego
(http://www.wolnoscoddechu.pl/article)6).

Wzrasta także częstość występowania alergii pokarmowej. W ca ej populacji
stwierdza się ją u ok. 1 3% osób, zaś wśród dzieci u ok. 6 8%. To trzecia co
do częstości występowania alergia po alergiach na py ki roślinne (49%) i roz-
tocze znajdujące się w kurzu domowym (19%). Obecnie obserwuje się tenden-
cję wzrostu zachorowań na alergię pokarmową w wielu krajach na świecie
(M. Jarosz, J. Dzieniszewski, 2004). Poszerza się również gama substancji
powodujących różnego rodzaju uczulenia, czyli alergenów. Organizm cz owieka
traktuje je jako cia o obce, a broniąc się przed nimi, wytwarza przeciwcia a
(W. Markiewicz-Wujec, M. Koz owska-Wojciechowska, 2001)7).

Alergią pokarmową nazywamy niepożądane reakcje po spożyciu pokarmów,
u pod oża których leżą mechanizmy immunologiczne. Jest ona wynikiem zabu-
rzenia prawid owej odpowiedzi immunologicznej na bia ka pokarmowe, czyli
rozwija się w skutek defektu doustnej tolerancji. Za większość, bo aż 90%
reakcji alergicznych, odpowiedzialnych jest zaledwie kilka alergenów, takich
jak: mleko krowie, jaja, orzechy, soja, pszenica, ryby i owoce morza (K. Wąso-
wska-Królikowska, 2004).

Objawy alergii pokarmowej obserwowane są przede wszystkim w okresie
niemowlęcym i w pierwszych trzech latach życia. Dr hab. n. med. Anna Za-
wadzka-Krajewska z Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego
Akademii Medycznej w Warszawie podaje, że wynika to z szeregu czynników
sk adających się na rozwój alergii pokarmowej. Należą do nich m.in. niedoj-
rza ość immunologiczna, niedojrza ość bariery śluzowej jelit, obniżenie wydzie-
lania soku żo ądkowego, upośledzenie produkcji śluzu przez komórki kubkowe
nab onka jelitowego. Duże znaczenie w rozwoju alergii pokarmowej mają także
czynniki środowiskowe, takie jak zbyt wczesne wprowadzenie do diety niemo-

6) III edycja programu realizowana w roku szkolnym 2005/2006 obję a swym zasięgiem trzy
nowe województwa: opolskie, zachodniopomorskie i ódzkie; http://www.wolnoscoddechu.pl/
article/514532.aspx.

7) Artyku znajduje się również w Żyjmy d użej, 3/2001.
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wlęcia pokarmów potencjalnie uczulających, nieprawid owe żywienie kobiety
karmiącej, zakażenia jelitowe i inne stany wymagające doustnej antybiotykote-
rapii (A. Zawadzka-Krajewska, 2005). Objawy kliniczne alergii pokarmowej
mogą mieć charakter jedno-, dwu- lub wielonarządowy. Objawy ze strony
jednego narządu manifestuje jedynie 8 10% dzieci, zdecydowanie częściej, bo
u ponad 70%, alergia przejawia się w postaci wielonarządowej. Alergia pokar-
mowa może manifestować się objawami ze strony wszystkich narządów. Naj-
częściej są to objawy ze strony uk adu pokarmowego, skóry i dróg oddecho-
wych, znacznie rzadziej ze strony ośrodkowego uk adu nerwowego, moczo-
-p ciowego, krwiotwórczego, mięśniowo-stawowego. Reakcje wczesne pojawia-
ją się do 2 godzin od spożycia pokarmu, opóźnione w ciągu 2 12 godzin,
późne powyżej 12 godzin (tamże).

Najlepszym zabezpieczeniem przed rozwojem choroby alergicznej u niemo-
wląt jest karmienie piersią. Mimo to u 0,5% niemowląt tak karmionych wystę-
pują objawy alergii pokarmowej (tamże).

Alergia pokarmowa może powodować wzrost nadreaktywności oskrzeli
i indukować zaostrzenia u pacjentów chorych na astmę. Zależność tę potwier-
dzają badania przeprowadzone przez lekarzy z Kliniki Gasteroenterologii i Aler-
gologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w odzi (A. Krogulska i wspó .,
2005)8). Chociaż objawy ze strony uk adu oddechowego powodowane pokar-
mem są rzadsze niż ze strony uk adu pokarmowego czy skóry, to przebieg ich
jest bardzo groźny. Wykazano, że pokarmy stanowią najczęstszą przyczynę
reakcji anafilaktycznych. Alergia pokarmowa powoduje objawy w obrębie
uk adu oddechowego u 2 8% dzieci i doros ych z astmą. Stwierdzono, że
reakcja uk adu oddechowego na alergeny pokarmowe może stanowić zagrożenie
dla życia lub wręcz zakończyć się zgonem. Czasami może też manifestować się
katarem czy astmą (K. Wąsowska-Królikowska, 2004).

Osoby, u których występują reakcje alergiczne na py ki roślinne, mogą być
narażone na występowanie tego samego rodzaju reakcji alergicznych również
po spożyciu warzyw i owoców. Wiąże się to z reakcją krzyżową między rośli-
nami spokrewnionymi botanicznie lub po prostu z obecnością py ków roślin-
nych w produktach spożywczych. W alergiach krzyżowych alergicy reagują nie
tylko na jeden alergen z określonego źród a, ale także na ten sam alergen lub
alergen o bardzo podobnym sk adzie z innego źród a (M. Jarosz, 2004). Do
alergenów reagujących krzyżowo należą m.in. py ki brzozy, traw, lateks, sierść
kota, roztocze kurzu domowego, a także jady owadów b onkoskrzyd ych, leki
i metale (B. Cudowska, M. Kaczmarski, 2003).

8) Autorem opracowania artyku u, który dostępny jest na stronie internetowej http://www.
forumpediatryczne.pl/txt/a,2522,0, jest J. Kwiecień.
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Aspekt medyczny alergii oraz astmy jest tak duży, że zaprezentowanie go
choćby w największym skrócie przekracza rozsądne ramy tego artyku u, dlatego
też przytoczone przeze mnie informacje, to tylko niewielki fragment wiedzy
z tego obszaru. Moim zamiarem by o przedstawienie informacji, które pokazują
narastanie częstości występowania tych chorób, oraz nowych doniesień na
tematy przyczyn ich występowania i leczenia.

Przyczyn tych chorób upatruje się m.in. w coraz większym zanieczyszczeniu
powietrza, rosnącej wśród spo eczeństwa świadomości istnienia problemu,
chemizacji życia oraz zwiększonej ekspozycji na alergeny (W. Janowicz).

Coraz częstsze są doniesienia z ca ego świata na temat związku między
obecnością karaluchów a występowaniem astmy. Pochodzą one z różnych rejo-
nów świata, m.in. Stanów Zjednoczonych, Tajwanu, Japonii, Tajlandii, Singapu-
ru, Indii, Afryki Po udniowej, Brazylii i części Europy. W Europie ta częstotli-
wość waha się od 13 do 24,5%, w zależności od kraju (I. Stelmach, 2004).
Populacje karaluchów zasiedlają centra wielkich miast i budynki wielorodzinne.
Wytwarzają one silne alergeny, które mogą być bezpośrednią przyczyną chorób
alergicznych. Zarówno części cia a karaluchów, jak i ich odchody, wydzieliny
czy jaja mogą stać się sk adnikami kurzu i stanowić o ich alergizującym poten-
cjale (tamże).

W Stanach Zjednoczonych częstotliwość występowania alergii na karaluchy
sięga w różnych badaniach od 17 do 41%. W Polsce niewiele jest badań na
temat udzia u karaluchów w chorobach alergicznych. W latach 70. B. Romański
wykaza związek pomiędzy antygenami karalucha a wystąpieniem objawów
alergii (tamże).

Opublikowane zosta y prace9), w których badano stężenie antygenów kara-
lucha w kurzu. Uwzględniając p eć i rodzinną historię astmy ustalono, że
dzieci, które by y uczulone na alergen karalucha oraz narażone na wysokie
stężenie tego alergenu, znacznie częściej wymaga y hospitalizacji, dodatkowych
wizyt lekarskich z powodu zaostrzeń astmy, częściej opuszcza y szko ę, nie
przesypia y nocy niż dzieci chore na astmę, ale bez uczulenia na karaluchy
(I. Stelmach, 2004).

Przyczyny występowania alergii t umaczy również tzw. hipoteza higieniczna.
Mówi ona o tym, że winę za stale powiększającą się liczbę przypadków astmy
ponosi zami owanie do czystości. Powstawaniu choroby sprzyjają: nadmierne
sprzątanie, dezynfekowanie i życie w sterylnych warunkach. Organizm każdego
cz owieka zamieszkuje 1014 różnych mikroorganizmów. Tymczasem liczba
komórek ludzkiego cia a to 1013. Zbyt duże przywiązywanie wagi do higieny

9) Jedną z nich jest praca D.L. Rosenstreich, P. Eggleston, M. Kattan (1997), The role of
cockroach allergy and exposure to cockroach allergen in causing morbidity among inner-city
children with astma. N. Engl J. Med.
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może sprawić, że mikroorganizmy, które zasiedlają dziecięce organizmy, zasie-
dlą je z opóźnieniem. Tylko dzięki mikroorganizmom uk ad odpornościowy
może dzia ać sprawnie, a bakterie probiotyczne, które żyją z cz owiekiem
w symbiozie, bronią go przed chorobotwórczymi mikroorganizmami, chronią
także przed alergią (O. Woźniak, 2005). Zbyt higieniczny tryb życia skutkuje
os abieniem uk adu immunologicznego. W krajach gorzej rozwiniętych, gdzie
standardy higieniczne są niższe niż w krajach bardziej rozwiniętych, zachoro-
walność na alergie jest niższa. Profesor E. Zawisza z Poradni Chorób Zapalnych
i Alergicznych Szpitala Bielańskiego twierdzi, że dzisiaj co trzeci mieszkaniec
dużej aglomeracji miejskiej, takiej jak Warszawa, boryka się z katarem sien-
nym. Dla porównania: w Nowym Jorku ten odsetek jest wyższy i wynosi 39
(I. Redlińska, 2006).

Profesor E. Zawisza zwraca także uwagę na „zespó chorych budynków”,
który na świecie zosta uznany za jednostkę chorobową. W nowoczesnych,
przeszklonych budynkach, gdzie zamknięty obieg powietrza zapewnia wentyla-
cja z klimatyzacją, 20 30% ludzi tam pracujących skarży o się na rozdrażnienie
i depresję. U części z nich występowa y napady duszności, u innych zaś po-
krzywki. Wielu odczuwa o dyskomfort, niepokój, a nawet chęć wybiegnięcia
z budynku. Sprawcami tych problemów zdrowotnych okaza y się grzyby, które
znajdowa y się na wentylatorach klimatyzatorów. Mia y one silne dzia anie
toksyczne i alergizujące (A. Pop awska)10).

Badacze amerykańscy poszukując przyczyn alergii, zbadali zależność mię-
dzy występowaniem chorób alergicznych a typem porodu. Po badaniach prze-
prowadzonych na grupie ok. 9 tys. dzieci ustalili, że u urodzonych przez cesars-
kie cięcie ryzyko rozwoju alergicznego nieżytu nosa by o zwiększone o 37%,
średnie ryzyko rozwoju astmy ros o o ok. 24%. Żadnych związków nie wykaza-
no między typem porodu a atopowym zapaleniem skóry i alergią pokarmową.
Badacze ci sugerowali, że może mieć to związek z brakiem naturalnej koloniza-
cji bakteryjnej dziecka, zachodzącej podczas porodu si ami natury, kiedy to
cia o dziecka przechodzi przez drogi rodne kobiety (H. Renz-Polster i wspó .,
2005)11).

Jeśli dane schorzenie uznaje się za tak powszechne, że określa się je mianem
„choroby spo ecznej”, to przestaje ono być zjawiskiem medycznym i staje się
problemem spo ecznym. Do zmagania się z konsekwencjami tych chorób po-
winni być przygotowani lekarze, rodzice, nauczyciele, a także ogó spo eczeń-
stwa.

10) Informacje pochodzą z wywiadu z prof. E. Zawiszą.

11) Autorem opracowania artyku u, który dostępny jest na stronie internetowej http://www.
forumpediatryczne.pl/txt/a,3164,2,2, jest J. Kwiecień.
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Metody badań

Do realizacji moich badań dotyczących funkcjonowania rodziny w sytuacji
przewlek ej choroby dzieci, konieczne by o pozyskanie rodziny, która wyrazi-
aby zgodę ma moje towarzyszenie przez d uższy czas. Znalaz am taką rodzinę.
Sk ada się ona z 4 osób: rodziców i dwojga dzieci dziewczynek. Starsza ma
6 lat, m odsza 4 lata, obie uczęszczają do przedszkola. Rodzice dziewczynek
pracują zawodowo. Badania mają charakter studium przypadku. Informacje na
temat funkcjonowania dziewczynek i przebiegu ich choroby zdobywa am takimi
metodami, jak: obserwacja, wywiad i rozmowa, analiza dokumentów oraz zaba-
wy projekcyjne. Badania prowadzi am od września 2005 r. do marca 2006 r.
Mia am możliwość obserwacji dziewczynek w domu, jaki i na zajęciach otwar-
tych w przedszkolu. Podczas gromadzenia materia u badawczego wielokrotnie
rozmawia am z mamą dziewczynek zarówno na temat ich choroby, jak również
ich życia rodzinnego i funkcjonowania rodziny. Przeprowadzi am z mamą trzy
wywiady. Analizowanymi przeze mnie dokumentami by a dokumentacja lekar-
ska oraz wiadomości mailowe, poprzez które mama informowa a mnie o waż-
niejszych wydarzeniach związanych z występowaniem objawów choroby. Ten
sposób wymiany informacji, z powodu odleg ości ok. 30 km między naszymi
miejscami zamieszkania, by bardzo dogodny dla obu stron. Przeprowadzi am
także kilka zabaw projekcyjnych z dziewczynkami. Dotyczy y one takich sytua-
cji jak gotowanie czy przygotowywanie przyjęcia. Dzięki tej metodzie chcia am
poznać również, jakie sytuacje z życia codziennego dziewczynki uważają za
niebezpieczne.

Pokrótce przedstawię historię choroby dwóch dziewczynek, których losy
śledzi am przez 7 miesięcy.

Justyna12) (ur. wrzesień 1999 r.) wiek 6 lat od 4. roku życia często
chorowa a. Najczęściej stawiano diagnozę: zapalenie górnych dróg oddecho-
wych bądź zapalenie oskrzeli. Dziecko by o leczone antybiotykami. Kolejno
przyjmowane, po pewnym czasie, nie powodowa y już poprawy stanu zdrowia.

Lekarka, pod opieką której pozostawa o dziecko, nie widzia a potrzeby, by
skierować dziecko na testy alergiczne o co zabiega a mama dziewczynki
lecz przepisywa a kolejne antybiotyki.

Testy, na które dziewczynka zosta a skierowana po pobycie w szpitalu we
wrześniu 2004 r., który spowodowany by atakiem duszności podczas zbierania
liści w lesie, zosta y wykonane w tym samym miesiącu i wykaza y, że dziew-
czynka jest uczulona na trawy, sierść zwierząt futerkowych, pleśń, grzyby oraz
kurz. Podczas pobytu w szpitalu 14 czerwca 2005 r. spowodowanego atakiem
duszności oraz dalszej diagnostyce stwierdzono u dziecka atopową astmę
oskrzelową. Po wykonaniu kolejnych testów alergicznych potwierdzono, że
dziecko jest uczulone na wymienione alergeny, a także py ki brzozy i lipy.

12) Imiona dziewczynek zosta y zmienione na prośbę rodziców.
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Obecnie jest pod sta ą opieką lekarza pediatry i alergologa. Regularnie przyj-
muje leki wziewne oraz w postaci tabletek.

Marta (ur. sierpień 2001 r.) wiek 4 lata ma alergię pokarmową. Pierw-
sze objawy wystąpi y, gdy dziecko mia o 2 lata, tj. w 2003 r. By a to wysypka,
która pojawia a się w różnych miejscach na ciele. Po wysypce zostawa y czer-
wone, uszczące się place. Kiedy rodzice zorientowali się, że problemy derma-
tologiczne mogą być wynikiem alergii pokarmowej, zaczęli dok adnie przyglą-
dać się temu, co zjada ich m odsza córka. Ponieważ dziecko przebywa o pod
opieką rodziców i babci, zorganizowali oni między sobą system wymiany
informacji, który polega na zapisywaniu na kartce przyczepianej do lodówki
tego, co dziewczynka jad a. Przypuszczenia rodziców potwierdzi y testy aler-
giczne, które zosta y wykonane w styczniu 2004 r. Wykaza y, że jest ona uczu-
lona na mleko krowie, jaja kurze i owoce po udniowe (mandarynki, pomarań-
cze, banany, kiwi, ananasy).

Po spożyciu przez dziecko pokarmów zawierających sk adniki uczulające, na
skórze pojawia się wysypka, a towarzyszy jej świąd i uszczenie się skóry.
U dziewczynki zastosowano dietę eliminacyjną. Regularnie nie przyjmuje żad-
nych leków. Stosowane są one jedynie doraźnie, w po ączeniu ze smarowaniem
maścią zmienionych miejsc.

Alergia i astma to choroby, które mają różnorodny przebieg i charakteryzują
się pewną „sezonowością”. Prowadząc badania, chcia am zobaczyć jak najpe -
niejszy i rzeczywisty obraz funkcjonowania rodziny w sytuacji przewlek ej
choroby dzieci.

Obie dziewczynki są alergiczkami, jednak ich alergie bardzo się różnią.
U starszej dziewczynki jest to alergia wziewna. Rozwinę a się u niej także
atopowa astma oskrzelowa. M odsza dziewczynka jest alergikiem pokarmowym.
Starsza dziewczynka poddawana jest terapii farmakologicznej, u m odszej nato-
miast prowadzona jest dieta eliminacyjna, a farmakologia jest jedynie doraźnym
uzupe nieniem diety.

W przypadku alergii i astmy ważną rzeczą jest to, że po zdiagnozowaniu
ich, dziecko funkcjonuje z pewnym „ale”, niejednokrotnie do końca życia. Przy
starszej dziewczynce stale musi być kuferek, w którym znajdują się leki wziew-
ne wraz z tubą do ich podawania. Kuferek ten rodzice muszą wszędzie ze sobą
zabierać. Znajduje się on również w przedszkolu i u dziadków dziewczynki.
Wyjazd na wycieczkę, podczas której zaplanowany by rejs statkiem, zakończy
się szybkim powrotem do domu, gdyż rodzice zapomnieli zabrać w aśnie tegoż
kuferka. (...) tata dziewczynek uświadomi sobie, że zapomnieli zabrać z domu
kuferka z lekami Justyny. Musieli zawrócić po nie do domu. Przez to spóźnili
się na umówioną godzinę spotkania i rejs statkiem po Wiśle nie odby się tego
dnia13).

13) Informacja zarejestrowana podczas rozmowy z mamą 26.09.2005, a dotycząca sytuacji,
która mia a miejsce 18.09.2005 r.
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W codziennym funkcjonowaniu z chorobą, dziewczynki pomagają sobie
nawzajem. Wiedzą, co może spowodować u nich reakcję alergiczną, a także, co
może być przyczyną reakcji u siostry. Starsza córka dobrze orientuje się, czego
nie może jeść jej m odsza siostra. Widoczne jest to podczas zabaw dziewczy-
nek: (...) zaproponowa am, żebyśmy upiek y tort, skoro wszyscy go lubią. Justy-
na powiedzia a, że nie możemy, bo Marcie będzie smutno i nie będzie fajnie się
bawić. A lody? zapyta am. Justyna odpowiedzia a, że też nie. Marta w tym
czasie bawi a się różnymi kuchennymi zabawkami i nie uczestniczy a w rozmo-
wie. W związku z tym zapyta am ją, co ona by najchętniej zjad a. Nie wiem,
może taki tort, gdzie są bia e i kolorowe kawa ki galaretki. Justyna zapropono-
wa a, żebyśmy taki tort zrobi y. Obie dziewczynki zgodzi y się na tę propozy-
cję14).

Starsza dziewczynka zwraca uwagę swojej siostrze, gdy ta zjada coś, czego
nie powinna, aczkolwiek m odsza z sióstr nie zawsze s ucha swojej starszej
siostry i mimo wszystko próbuje nawet tych potraw, o których wie, że nie
powinna ich jeść. W takich sytuacjach twierdzi, że nie je, a jedynie próbuje.
Starsza z dziewczynek pilnuje, by m odsza nie zjad a czegoś, co mog o by jej
zaszkodzić. Nawet jeśli nie uda się jej od tego odwieść, to przynajmniej stara
się sygnalizować niebezpieczeństwo. (...) kiedy zapyta am, dlaczego jad a pizzę,
skoro wiedzia a, że nie może, to powiedzia a, że Justyna jej mówi a, żeby nie
jad a, ale ona bardzo chcia a spróbować i zjad a tylko 2 kawa ki. Ponadto
Justyna powiedzia a, że Marta pi a sheka (napój lodowo-mleczny). Także jedne-
go popo udnia Marta zjad a ser, ananasa i mleko15). (...) Martusiu, a czy ty
możesz jeść czekoladę? Ja nie i Damian też nie, ale inni mogą, to zjedzą, a ja
mogę tylko ją spróbować, ale nie będę jeść16).

Starsza siostra pe ni także rolę „adwokata” m odszej siostry, który uprzedza
i t umaczy innym, na czym polega alergia siostry. (...) ch opiec przyniós ze
sobą cukierki czekoladowe i częstowa Martę. Gdy to zobaczy a Justyna, ode-
pchnę a ch opca mówiąc, że ona nie może tego jeść. Ten się przewróci i z p a-
czem pobieg do rodziców. Sytuacja natychmiast zosta a wyjaśniona między
rodzicami, a Justyna wyt umaczy a nowym sąsiadom i ich dzieciom, jaką alergię
ma ona, a jaką Marta17).

Dziewczynki umieją sobie pomóc w przypadku ataków duszności występu-
jących u starszej z sióstr oraz silnej reakcji alergicznej u m odszej siostry: (...)
oj bardzo sobie pomagają. Od razu wo ają mnie lub ojca, albo kogoś, kto jest

14) Informacja pochodzi z zapisu przebiegu zabawy przeprowadzonej 21.12.2005 r.

15) Relacja mailowa przes ana przez mamę 15.12.2005 r.

16) Informacja pochodzi z zapisu przebiegu zabawy przeprowadzonej 21.12.2005 r.

17) Informacja zarejestrowana podczas rozmowy z mamą 23.11.2005, a dotycząca sytuacji,
która mia a miejsce 21.11.2005 r.
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w domu. Chociaż te ataki są bardziej niebezpieczne u Justyny, bo Marta co
najwyżej może dostać wysypki i będzie ją swędzia o mniej lub bardziej. Ale atak
u Justyny może być groźny. (...) Marta jest wtedy bardzo wystraszona i czasem
p acze, ale mimo to zawsze wo a kogoś z nas18). (...) w pewnym momencie
Justyna usiad a na fotelu ogrodowym i zaczę a oddychać apiąc powietrze.
Mia a problemy z oddychaniem, mówi a niewyraźnie. M odsza siostra pobieg a
po babcię, która wzię a Justynę na ręce i zanios a do domu19).

M odsza dziewczynka towarzyszy a starszej siostrze w czasie pobytu w szpi-
talu we wrześniu 2004 r. po pierwszym groźnym ataku duszności, jaki wystąpi
podczas zbierania liści w lesie. By o to powodem silnych przeżyć: (...) następ-
nego dnia, tj. w poniedzia ek, Marta po przebudzeniu p aka a i pyta a, czy sios-
tra żyje. Gdy w pokoju na stole zobaczy a liście, które poprzedniego dnia zbie-
ra a z siostrą, podesz a i rozrzuci a je krzycząc, że to przez nie Justyna jest
chora i że ona już nigdy więcej do lasu nie wejdzie20). W zgromadzonym ma-
teriale badawczym, dotyczącym późniejszego okresu, widoczny jest lęk m od-
szej dziewczynki przed przebywaniem w lesie: (...) gdy nauczycielka poprosi a,
by dzieci opowiedzia y to, co wiedzą o lesie, do odpowiedzi zg osi a się również
Marta. Odpowiedzia a: „W lesie jest niebezpiecznie i przez to, że się pójdzie do
lasu można umrzeć albo być w szpitalu, jak moja siostra”21). Także jedna
z zabaw ujawni a, że dziewczynka uważa, iż miejscem dla niej niebezpiecznym
jest las, mimo że to dla jej starszej siostry pobyt w lesie jest potencjalnym
zagrożeniem: (...) poprosi am, żeby mi poda y jeszcze jakieś niebezpieczeństwa,
które można dorysować. Wymieni y dó , do którego można wpaść, wysoką górę
którą trzeba obejść. Następnie zaproponowa am, żeby każdy narysowa jeszcze
jedną niebezpieczną sytuację. Ja narysowa am niedźwiedzia, Justyna szeroką
ulicę z autami, a Marta las22).

Także wśród trojga rówieśników mieszkających w najbliższym otoczeniu
dziewczynek, jeden z nich, 5-letni ch opiec, jest alergikiem pokarmowym. Bar-
dzo często bawi się on z dziewczynkami. Dwójce pozosta ych sąsiadów: 5-let-
niemu ch opcu i 6,5-letniej dziewczynce, starsza z sióstr opowiedzia a już
o alergii swojej i alergii siostry. Wiedzieli o niej także rodzice tej dwójki dzieci.
Jednak podczas 5. urodzin ich syna, Marta zjad a to, czego jeść nie może, tj.
sera, ananasa i mleko, po czym wystąpi a u niej silna reakcja alergiczna. (...)

18) Informacje z wywiadu przeprowadzonego z mamą dziewczynek 03.12.2005 r.

19) Informacja zarejestrowana podczas rozmowy z mamą 06.09.2005, a dotycząca sytuacji,
która mia a miejsce 21.07.2005 r.

20) Informacja zarejestrowana podczas rozmowy z mamą 06.09.2005 r., a dotycząca sytuacji,
która mia a miejsce 19.09.2004 oraz 20.09.2004.

21) Obserwacja z 05.09.2005.

22) Informacja pochodzi z zapisu przebiegu zabawy przeprowadzonej 16.01.2006 r.
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gdy wróci am z pracy, posz am do sąsiadki zapytać, co dzieci jad y na przyję-
ciu. Sąsiadce by o przykro, że nie pamięta a o alergii Marty23).

Kontakt z większą grupą rówieśników dziewczynki mają w przedszkolu, do
którego uczęszczają. Jest to przedszkole przyjazne alergikom. W każdej grupie
jest kilkoro dzieci z chorobami alergicznymi. Dzięki temu m odsza dziewczyn-
ka ma możliwość otrzymywania posi ków, które bezpiecznie może zjadać: (...)
posi ki w przedszkolu są dostosowane do dzieci alergicznych. Koniecznie trzeba
by o dostarczyć do kuchni listę sk adników. Każde dziecko ma za ożoną taką
listę, która jest w kuchni i na tablicy w sali przy biurku nauczycielki. Jad ospis
jest wywieszany zawsze dzień wcześniej i musimy go dok adnie przeczytać. Jeśli
jest w nim coś, czego nasze dziecko nie może zjeść, to przynoszę do kuchni coś
innego i z tego kucharki robią np. obiad. A jeśli jest coś, czego ma a nie może
jeść, ale jest to rzadko, to proszę, by jej tego nie dawać. Można przynieść od
razu zapas na ca y miesiąc, jeśli jest to coś, co można d ugo przechowywać
i nie mówię już tylko o tym, czego Marta nie może zjeść, ale o wszystkich dzie-
ciach z tą alergią24). (...) Justyna je to, co jest przygotowane dla wszystkich
innych dzieci, a Marta czasami ma inne posi ki niż inne dzieci z jej grupy. Ale
do tego się już przyzwyczai a. A zresztą pani, która rozdaje dzieciom posi ki,
gdy Marta początkowo p aka a, że ten jej obiad jest inny, mówi a, że jest wyjąt-
kowy i panie kucharki specjalnie dla niej go przygotowa y. Myślę, że ona ode-
bra a to jako wyróżnienie25).

Podczas organizowania w przedszkolu różnego rodzaju poczęstunków, rów-
nież inni rodzice pamiętają o tym, że w grupie są dzieci z alergią pokarmową.
Starają się uwzględniać to w czasie ich przygotowywania.

Dzięki ma ej grupie dzieci alergicznych, nauczycielka może zwrócić bacz-
niejszą uwagę na wspomniane przeze mnie przestrzeganie diety eliminacyjnej,
ale również unikanie czynników ryzyka w przypadku alergii wziewnych, co jest
konieczne u starszej dziewczynki. W przedszkolu znajduje się kuferek, w któ-
rym są leki wziewne wraz z tubą do ich podawania. Dziewczynka ma do niego
dostęp, gdyż stoi on w jej szafce w sali, ale wie, że jeśli się źle poczuje, naj-
pierw musi to zg osić nauczycielce: (...) kiedy mieliśmy już przygotowany kufe-
rek z lekami dla Justyny, to najpierw przekazaliśmy go lekarzowi w przedszkolu
i razem z nim przekazaliśmy instrukcje z kuferkiem nauczycielce. (...) zresztą
wychowawczyni Justynki wie dok adnie o jej alergii, ma kuferek; gdyby się coś
dzia o, ma z nami kontakt26).

23) Relacja mailowa przes ana przez mamę 15.12.2005 r.

24) Informacja z wywiadu przeprowadzonego z mamą dziewczynek 15.11.2005 r.

25) Informacja z wywiadu przeprowadzonego z mamą dziewczynek 03.12.2005 r.

26) Informacja z wywiadu przeprowadzonego z mamą dziewczynek 15.11.2005 r.
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Z choroby starszej dziewczynki wynikają także inne ograniczenia. Nie może
ona biegać ani podejmować zbyt dużego wysi ku fizycznego, gdyż może to
spowodować atak duszności: (...) może musi trochę więcej uważać, nie biegać,
nie przemęczać się. Troszkę mniej intensywnie ćwiczy na gimnastyce. Zrezygno-
waliśmy z lekcji tańca27). Dziewczynka wie, kiedy wysi ek jest zbyt duży
i czuje, kiedy powinna odpocząć: (...) nauczycielka w przedszkolu też jej pilnu-
je. Ale dziecko jak to dziecko. Czasami się zapomni i biega, ale jak czuje, że
przesadzi a to siada albo przestaje biegać28).

M odsza z sióstr w środowisko przedszkolne wesz a już jako alergik, a star-
sza dopiero po pewnym czasie chodzenia do przedszkola dowiedzia a się, że
jest alergiczką. Rodzice o wystąpieniu choroby u starszej córki powiadomili
dyrekcję przedszkola i nauczycielkę. Nie informowali o tym grupy, do której
uczęszcza a Justyna: (...) może zrobi a to nauczycielka albo sama Justyna, bo
my z mężem o tym w grupie nie mówiliśmy29).

M odsza z dziewczynek, u której alergia pokarmowa powoduje reakcje
w postaci wysypki i czerwonych uszczących się placów na skórze ca ego cia a,
zaczyna dostrzegać, że z tego w aśnie powodu rówieśnicy zwracają na nią uwa-
gę: (...) Marta poprosi a, żeby zawiązać jej szalik wysoko na twarzy. Zapyta am
dlaczego, gdyż tego dnia nie by o dużego mrozu. Pokaza a mi, że ma na policz-
ku czerwone place. (...) Marta powiedzia a, że chce mieć wysoko zawiązany
szalik, bo jak jest na dworze, to inne dzieci za mocno się na nią patrzą30).
Różne zmiany skórne w podobnej postaci, w jakiej występują u niej samej,
odbiera jako skutek alergii pokarmowej: (...) gdy wraca am z Martą i Justyną
z przedszkola, w oknie Marta zobaczy a Damiana (też jest alergikiem pokarmo-
wym). Mia na twarzy krosty i by posmarowany bia ą papką. Marta stwierdzi a,
że chyba się musia dużo czegoś najeść, skoro ma takie krosty31).

Choroba dziewczynek ma również duży wp yw na funkcjonowanie ca ej
rodziny. W opiekę nad nimi zaangażowani są wszyscy cz onkowie rodziny.
Po zdiagnozowaniu alergii córek, ich mama zmieni a pracę i obecnie pracuje
w systemie zmianowym. Dzięki temu może im poświęcić więcej czasu.

Ojciec dziewczynek dużo czasu poświęca pracy. Wiąże się ona z częstymi
wyjazdami trwającymi nawet po kilka dni. Najczęściej s uży pomocą przy
dzia aniach, którymi kieruje jego żona: (...) wstaliśmy i poszliśmy do Marty.
Na ca ym ciele mia a bardzo czerwoną i swędzącą wysypkę. Przygotowa am
szybko kisiel z mąki ziemniaczanej. Mąż nala wody do wanny i wykąpaliśmy

27) Informacja z wywiadu przeprowadzonego z mamą dziewczynek 15.11.2005 r.

28) Tamże.

29) Tamże.

30) Obserwacja z dnia 03.03.2006 r.

31) Relacja mailowa przes ana przez mamę 31.01.2006 r.
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Martę w tym kisielu32). To on pamięta o terminach wizyt lekarskich i przypo-
mina o nich żonie. Towarzyszy jej podczas rozmów z dziewczynkami dotyczą-
cych ich choroby, jak również by obecny podczas zapisywania córek do przed-
szkola oraz przy rozmowach z dyrekcją i nauczycielkami o ich alergii.

Czasem zabiera dziewczynki na spacer, by żona mog a odpocząć: (...) cza-
sem wysy am tylko męża z dziewczynami, a sama zostaję w domu, bo czasem po
prostu potrzebuję być trochę sama33). Pomimo tego, że tata dziewczynek ma-
o czasu spędza w domu, dobrze sobie radzi, kiedy zostaje sam z córkami: (...)
często męża wspomaga teściowa, chociaż on świetnie sobie radzi z odgrzewa-
niem obiadów czy nawet z gotowaniem, tak że na pewno by nie zginą , jakby
nawet by z nimi sam34).

W opiekę i pomoc nad dziećmi zaangażowana jest także jedna z babć (mat-
ka ojca dziewczynek). To w aśnie ona i mama dziewczynek przebywają z nimi
najczęściej. Grafik opieki nad córkami uk adany jest na bieżąco i dostosowy-
wany g ównie do godzin pracy mamy dziewczynek. Jeśli obydwoje rodzice
pracują, dziewczynki przebywają pod opieką babci: (...) ja i mąż wstajemy
o 6.30. Czasem ja rano idę do sklepu, a czasem nie ma takiej potrzeby. Oko o
7. budzę dziewczynki, przygotowuję śniadania, a oko o 7.30 mąż już wychodzi
do pracy. Ja jak idę do pracy na pierwszą zmianę, to też wychodzę o 7.30,
a jak idę na drugą lub trzecią zmianę, to o 8 wychodzę z dziewczynkami do
przedszkola, a jak idę do pracy, to po 7 jest już teściowa i ona odprowadza
dziewczynki. Jak jestem w pracy, to oko o 16 17 dziewczynki odbiera z przed-
szkola babcia i siedzi z nimi do wieczora. Ja wracam dopiero po 24 godzinach,
więc czasami wieczorem mnie nie ma. Mąż wraca oko o 19 20, a czasem póź-
niej. Więc do tego czasu dzieci są z teściową. Inaczej jest, kiedy mam 2 dni
wolne. Wtedy ja odprowadzam dziewczynki do przedszkola i ja je odbieram. Ale
ja pracuję albo od 8.30 albo od 14.30, albo od 22.30. Po 24 godzinach mam
48 godzin wolnego i raz wracam rano, raz po po udniu albo bardzo późno.
Także z teściową i mężem grafik ustalamy na bieżąco i jeśli chodzi o to, żeby
coś zaplanować naprzód, to jest ciężko. Często jest tak, że mama z nami no-
cuje35).

Przez pewien czas rodzice korzystali z pomocy opiekunki, ale zrezygnowali
z tej formy opieki nad dziećmi, gdyż nie by a ona w stanie dopilnować, by
dziewczynki unika y kontaktu z alergenami i pozwoli a Justynie na zabawę
z psem.

32) Relacja mailowa przes ana przez mamę 09.01.2006 r.

33) Informacja z wywiadu przeprowadzonego z mamą dziewczynek 19.12.2005 r.

34) Tamże.

35) Informacja z wywiadu przeprowadzonego z mamą dziewczynek 19.12.2005 r.
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Dziadkowie, mieszkający na wsi, spotykają się z dziewczynkami g ównie
przy okazji świąt i wakacji. W 2005 r. ca y lipiec dziewczynki przebywa y pod
ich opieką. Zostali oni w ączeni w sprawowanie opieki nie tylko wychowa-
wczej, ale także medycznej. Podczas tego pobytu starsza dziewczynka mia a
dwukrotnie atak duszności i babcia podawa a jej leki wziewne: (...) Justyna
z Martą w lipcu przebywa y u dziadków na wsi. Tego dnia by a adna, s onecz-
na pogoda. Na sąsiedniej posesji sąsiad kosi trawę kosą. Justyna z Martą
bawi y się na podwórku. W pewnym momencie Justyna usiad a na fotelu ogro-
dowym i zaczę a oddychać apiąc powietrze. Mia a problemy z oddychaniem,
mówi a niewyraźnie. M odsza siostra pobieg a po babcię, która wzię a Justynę
na ręce i zanios a do domu. W pokoju, do którego zaniesiono dziewczynkę,
zamknięto wszystkie okna, gdyż wychodzi y one na posesję, na której sąsiad
kosi trawę. Dziecku podano leki wziewne (od po owy czerwca 2005 r. kuferek
z lekami znajdowa się u dziadków). Po ustąpieniu problemów z oddychaniem
dziecko mia o zaczerwienione i zawiące oczy. Podobna sytuacja mia a miejsce
ok. tygodnia później (tj. pod koniec lipca). Temperatura powietrza tego dnia
przekracza a 30 stopni Celsjusza36).

Nad sprawnym funkcjonowaniem domu czuwa mama. To ona g ównie zaj-
muje się przygotowywaniem posi ków. Zosta y one dostosowane do potrzeb
i ograniczeń wynikających z alergii m odszej córki; związane są ze stosowa-
niem diety eliminacyjnej. Przystosowywane są nie tylko te posi ki, które spoży-
wa dziewczynka, lecz także posi ki spożywane przez pozosta ych cz onków
rodziny: (...) zamiast mleka krowiego dawaliśmy Marcie mleko sojowe. Doda-
wa am je do ciast i do wszystkiego, co mieliśmy razem jeść. Nie chcia am, żeby
zosta a pozbawiona mleka i nie chcieliśmy, żeby przeży a jakiś straszny szok
z tego powodu, że tak nagle jej to odbieramy. Justynie dawaliśmy normalne
mleko. Zamiast jaj kurzych zaczę am używać w tym okresie przejściowym jajek
przepiórczych. Ale stosowa am je rzadko. Jakoś mi nie podchodzi y. Zresztą
oprócz ciast i panierki niewiele ich używa am, tak że stanowi y dla mnie mniej-
szy problem. Nie byliśmy nigdy wielkimi fanami jajecznicy. I ca e szczęście.
Przepiórczych używam w czasie świąt Wielkanocnych. Trudno by o też z owoca-
mi. (...) z regu y jedliśmy to samo. Co najwyżej kotlety by y bez panierki. Ale
ogólnie mogę powiedzieć, że to my dopasowaliśmy się do Marty. Polubiliśmy
mleko sojowe, desery sojowe i inne produktu z soi37). Podczas wspólnego
obiadu z regu y wszyscy domownicy jedzą to samo: (...) z regu y obiady są tak
przeze mnie robione, żeby g ównie mog a je zjeść Marta. Bo jeśli dla niej
posi ek będzie bezpieczny, to tym bardziej dla nas. Przez to, że ona ma alergię,

36) Informacja zarejestrowana podczas rozmowy z mamą 06.09.2005, a dotycząca sytuacji,
która mia a miejsce 21.07.2005 i 29.07.2005.

37) Informacja z wywiadu przeprowadzonego z mamą dziewczynek 15.11.2005.
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to my razem z nią nie jemy tych rzeczy, które mog yby jej zaszkodzić. I w ten
sposób mamy za atwioną sprawę38). Jedynie czasami mamę dziewczynek przy
przygotowywaniu posi ków zastępuje teściowa.

Tata dziewczynek w dni powszednie jada g ównie poza domem: (...) mąż
w ogóle nie jada śniadań w domu. Zwykle szybko wypija kawę i spieszy się do
pracy. (...) mój mąż obiady je również poza domem39). Natomiast obydwoje
rodzice nie jedzą kolacji. Kiedy zdarza się, że tata je obiadokolację w domu,
sporadycznie otrzymuje posi ek przygotowany bez ograniczeń wynikających ze
stosowanej w domu diety eliminacyjnej.

Kiedy ca a rodzina wspólnie spotyka się przy stole, dziewczynki przeważnie
jedzą to samo. W jad ospisie rodziców podczas spożywania tych posi ków
panuje większa różnorodność. Jedzą oni także te sk adniki, których nie może
jeść ich m odsza córka. Mama poda a podczas wywiadu przyk adowy jad ospis
takiego posi ku: (...) dziewczynkom pewnie bym zrobi a kanapki z wędliną
i jakimiś warzywami i ciemnym chlebem, a sobie i mężowi podobnie. Albo
dziewczynki zjad yby z wędliną, a my z bia ym serem i miodem albo dżemem.
Dziewczynki na śniadanie lubią pić kakao. Tylko Marcie to robię z wodą, a dla
reszty z mlekiem40).

Podczas wspólnego śniadania każdy z domowników dostaje posi ek na
w asnym talerzu. (...) tak przy zwyk ej niedzieli to raczej robię każdemu coś
i podaję na talerzu. Nie robię tzw. szwedzkiego sto u, bo to zaraz by by o tyle
zmywania, a tak to każdy ma śniadanie na swoim talerzu41). Inna jest organi-
zacja przygotowywania i spożywania posi ków w dni świąteczne. Wtedy to
część dań czy też potraw jest przyrządzana oddzielnie dla m odszej córki, a
inne potrawy mama przygotowuje dla pozosta ych cz onków rodziny: (...) wtedy
to już nie robię kanapek, tylko wszystko wyjmuję i robię tzw. szwedzki stó i
każdy wybiera sobie to, na co ma ochotę. (...) nie nak adamy im, żeby się
troszkę usamodzielnia y. Oczywiście, podajemy talerze, pomagamy w ożyć na
talerz, ale staram się, by zw aszcza Marta wiedzia a, na co może sobie pozwo-
lić, a na co nie, np. podczas Wielkanocy mamy 2 rodzaje jajek i ona wie, że te
malutkie są dla niej, a my jemy duże. Chociaż niektóre rzeczy są tylko dla niej
specjalnie wystawiane i ona wie, że to są rzeczy, które ona je, np. sojowe
produkty42).

By u atwić m odszej córce dostęp do produktów, które może bezpiecznie
spożywać, mama wyznaczy a dla nich oddzielne pó ki w lodówce: (...) a to by

38) Informacja z wywiadu przeprowadzonego z mamą dziewczynek 03.12.2005.

39) Tamże.

40) Informacja z wywiadu przeprowadzonego z mamą dziewczynek 19.12.2005.

41) Tamże.

42) Tamże.
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mój pomys . Pomyśla am, że nie będą się dzięki temu mylić43). (...) nie są
oznaczone. Umówiliśmy się, że Justyny jest druga od góry, a Marty trzecia. One
dobrze wiedzą, która jest której. (...) przede wszystkim u Marty stoją desery
sojowe, mleko sojowe, czyli to, co ona może sobie sama sięgnąć i przekąsić,
a u Justynki czasem serki i takie mleko smakowe w kartonikach. Jak kupię jajka
przepiórcze, to Marta też potrafi postawić na swoją pó kę44).

Wprowadzenie do diety m odszej dziewczynki produktów sojowych wiąza o
się ze zmianą miejsca robienia zakupów: (...) zakupy spożywcze są troszkę
okrojone z tego, na co uczulona jest Marta, ale kupujemy za to więcej produk-
tów sojowych i robimy zwykle w dużych ilościach w hipermarkecie, bo u nas
w tych ma ych osiedlowych sklepikach raczej ich nie ma lub jest ich bardzo
ma o45).

Mama dziewczynek korzysta często z przepisów kulinarnych znajdujących
się w portalach internetowych dotyczących alergii. Nawet planując wakacje,
mama dziewczynek szuka a kwatery, gdzie mia a możliwość samodzielnego
gotowania posi ków.

Ponieważ tylko m odsza dziewczynka nie może jeść niektórych owoców,
mama wypracowa a sposób, w jaki podaje je starszej córce. Polega on na tym,
że zostaje ona ze starszą córką w kuchni i tam daje jej do zjedzenia owoce.
W tym czasie tata bawi się z m odszą córką w innym pokoju. Mama wyjaśni a
wprowadzenie go tym, że sam widok tych owoców powodowa u m odszej
córki p acz i pragnienie zjedzenia ich. Przyjaciele i rodzina zostali poproszeni
o nieprzynoszenie ich podczas wizyt.

Mimo rozmów rodziców z m odszą córką dotyczących tego, co dziewczyn-
ka może zjeść, a czego nie, czasem chęć zjedzenia produktów, które powodują
reakcję alergiczną, jest tak silna, że dziecko sięga po nie mimo grożących
konsekwencji dermatologicznych: (...) cz owiek nie jest w stanie wszystkiego
upilnować. Czasem jad a ciasto i czekoladę, gdy byliśmy u znajomych z wizytą,
czasem nawet w domu. A czasem tak bardzo chcia a coś zjeść, że nawet twier-
dzi a, że wytrzyma, jak będzie swędzia o i że na pewno nie będzie drapa a.
A nawet jeśli zje jeden kawa eczek, to może nawet nie będzie znać46).

Obie dziewczynki przebywają pod sta ą opieką lekarza alergologa. Osobą
odpowiedzialną za systematyczne wizyty jest mama dziewczynek. Odbywają
się one przeważnie co 3 miesiące.

Mama dziewczynek uważa, że dosta a zbyt ma o informacji o dalszym
postępowaniu z córkami po zdiagnozowaniu alergii pokarmowej u m odszej

43) Informacja z wywiadu przeprowadzonego z mamą dziewczynek 03.12.2005.

44) Informacja z wywiadu przeprowadzonego z mamą dziewczynek 19.12.2005.

45) Informacja z wywiadu przeprowadzonego z mamą dziewczynek 15.11.2005.

46) Informacja z wywiadu przeprowadzonego z mamą dziewczynek 15.11.2005.
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córki i alergii wziewnej u starszej: (...) dostaliśmy stanowczo zbyt ma o infor-
macji, jak teraz karmić ma ą. Bo przecież do tej pory pi a mleko i w domu
używa o się jajek. Nie wiedzia am, jak ja teraz mam gotować. (...) po tym jak
odebraliśmy wyniki, czekaliśmy na kolejną wizytę u alergologa 3 miesiące, no
i w tym czasie żyliśmy tak jak dotychczas, nic nie zmienialiśmy poza tym, że
zaczę am codziennie i dok adnie sprzątać mieszkanie, by nigdzie nie zalega
kurz. Dopiero po wizycie dowiedzieliśmy się więcej. Dostaliśmy poradnik dla
rodziców napisany chyba przez jakąś lekarkę, ale tak po ludzku napisany47).

To, co się zmieni o w funkcjonowaniu domowników, to także to, że miesz-
kanie musi być bardzo często sprzątane. Mama dziewczynek przestrzega tego
bardzo rygorystycznie. Mimo to konieczne by o pozbycie się z domu wszelkich
„zbieraczy kurzu”, tj. dywanów, firan i zas on. Pociągnę o to za sobą koniecz-
ność zamontowania rolet na wszystkich oknach w mieszkaniu.

Mama uważa, że alergia pokarmowa m odszej córki wymaga więcej uwagi
i zaangażowania niż alergia wziewna starszej: (...) to wcale nie jest takie trudne
i myślę, że to tylko tak strasznie brzmi. Poza tym, że codziennie musi brać leki,
a nie sprawia nam to problemu, bo Justyna o tym doskonale pamięta, i to ona
czasami mi albo ojcu o nich przypomina, i oprócz kuferka, który jest z nami, to
żyjemy normalnie. Chyba więcej k opotów sprawia alergia Marty, bo ciągle
trzeba uważać, żeby czegoś nieodpowiedniego nie zjad a. (...) wydaje mi się,
że alergia Marty jest dla nas trudniejsza48).

Pewne ograniczenia, które wynikają z alergii dziewczynek, są trudne nie
tylko dla nich, ale także dla mamy: (...) najgorsze jest dla niej to, że nie może
mieć w domu żadnego zwierzaka. A Justyna tak bardzo chcia aby mieć psa.
I tak bardzo mnie boli, że nie mogę spe nić jej tak prozaicznego marzenia49).
(...) powiedzia am Marcie, że tata kupi pączki, bo dziś jest T usty Czwartek
i tradycyjnie, tego dnia, je się pączki. Poprosi am ją, żeby nie jad a dalej tego
pączka, bo będzie mia a uczulenie w przedszkolu. Marta po oży a tego nadgry-
zionego pączka na talerz i ze zami w oczach powiedzia a, że ona nie lubi tego
święta, że jest g upie i ona zrobi swoje w asne święto. Tak mi się zrobi o przy-
kro, że musia am jej odmówić tego pączka50).

Mimo to, że codziennemu życiu dziewczynek towarzyszą niedogodności
związane z alergią, ich mama jest przekonana, że choroba nie pokrzyżuje ich
życiowych planów. Twierdzi, że co najwyżej może być ona pewnym utrudnie-
niem: (...) może być oczywiście pewnym utrudnieniem, ale na pewno nie w ta-
kim stopniu, by pokrzyżować życiowe plany. No, może Justyna nie będzie

47) Tamże.

48) Tamże.

49) Informacja z wywiadu przeprowadzonego z mamą dziewczynek 15.11.2005.

50) Relacja mailowa przes ana przez mamę 23.02.2006.
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ogrodnikiem, a Marta kucharzem czy degustatorem. Alergia to jest dziś tak
powszechne schorzenie, że nie ma aż takiej mocy. Dziś są tak dobre leki i me-
dycyna robi takie postępy, że na pewno ich alergia nie będzie im na tyle prze-
szkadza a, by utrudniać życiowe plany51).

Alergia dziewczynek wp ynę a także na takie obszary funkcjonowania domu,
jak zakupy i spędzanie wolnego czasu. Codzienne zakupy mama robi w osied-
lowym sklepie, ale konieczna jest również wizyta w hipermarkecie, gdyż są tam
dostępne w większych ilościach produkty sojowe, o które uzupe niana jest dieta
m odszej dziewczynki.

Od czasu, gdy w lesie starsza dziewczynka mia a atak duszności i konieczna
by a interwencja lekarska, rodzina unika spędzania wolego czasu wśród zieleni.
Unika także wychodzenia ze starszą córką w dni, kiedy jest mokro i wilgotno,
bo choć powietrze jest wolne od py ków, dziewczynce szkodzi także kontakt
z gnijącymi i pleśniejącymi liśćmi itp.: (...) wie, że nie może bawić się liśćmi,
nie może bawić się ziemią, wie, że jak jest na powietrzu i tam gdzie są drzewa,
mogą ją szczypać oczy i może mieć katar. (...) na pewno nie jeździmy z córkami
do parku czy lasu, tam gdzie jest dużo drzew. Justyna nie może tam przebywać
ze względu na alergię, a Marta boi się o siostrę, że jak wejdzie np. do lasu, to
zas abnie i znowu pojedzie do szpitala52).

U m odszej dziewczynki niedawno pojawi a się reakcja alergiczna po kon-
takcie z kosmetykami, których mama używa a do kąpieli córek. Obecnie jest
ona kąpana w wodzie z wywarem rumianku i kory dębowej: (...) więc posz am
z Martą do lekarza. Podejrzewa on, że przyczyną wysypki może być żel do ką-
pieli, mimo że by to żel dla niemowląt. Poleci codziennie kąpać Martę w wy-
warze z rumianku, dopóki wysypka nie zniknie i smarować skórę oliwką53).
(...) dziś by am z Martą u alergologa. Pani doktor potwierdzi a diagnozę pedia-
try i zaleci a używać do kąpania Marty kory dębowej54). Wiele kosmetyków
stosowanych powszechnie do pielęgnacji skóry niemowląt i dzieci zawiera
popularne alergeny pokarmowe. Są to doniesienia z 60. Zjazdu Amerykańskiej
Akademii Alergii Astmy i Immunologii. W grupie tych alergenów znalaz y się
m.in. mleko krowie oraz wyciągi z wielu zbóż i owoców. Nie są one z regu y
wymieniane w sk adzie produktów. W grupie przebadanych kosmetyków znala-
z y się: myd a, szampony, kremy, oliwki dla niemowląt, zasypki, balsamy
(J. Kula-Gradzik, 2004).

Rodzice zmienili także miejsce spędzania wakacji. Wcześniej sami, a potem
z rodziną jeździli w góry. Teraz, od czasu zdiagnozowania alergii u córek,

51) Informacja z wywiadu przeprowadzonego z mamą dziewczynek 15.11.2005.

52) Informacja z wywiadu przeprowadzonego z mamą dziewczynek 15.11.2005.

53) Relacja mailowa przes ana przez mamę 09.01.2006.

54) Relacja mailowa przes ana przez mamę 13.01.2006.
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spędzają wakacje nad morzem. O zmianie miejsca letniego wypoczynku po
konsultacji z lekarzem zadecydowa a mama dziewczynek: (...) ostatnie wakacje
spędziliśmy nad morzem w ebie. By o to zresztą zalecenie lekarki. Chodzi o
g ównie o Justynę. Bo do tej pory to jeździliśmy w góry. Zresztą z mężem uwiel-
biamy azić po górach55). (...) to ja przekonywa am męża. Zresztą jak by am
u pani doktor, to ona mi powiedzia a, że wakacje nad morzem bardzo dobrze by
zrobi y Justynce56).

Zarówno z chorobą jednej, jak i drugiej dziewczynki wiążą się codzienne
trudności i wyrzeczenia. M odsza dziewczynka musi stosować dietę eliminacyj-
ną, gdyż spożycie produktów, na które jest uczulona, powoduje powstawanie na
skórze ca ego cia a swędzących wyprysków i zaczerwienienia. W przypadku
starszej dziewczynki tymi ograniczeniami są: wychodzenie na dwór w czasie
silnego pylenia, dokuczający jej alergiczny nieżyt nosa, codzienne przyjmowa-
nie leków, unikanie nadmiernego wysi ku zarówno latem, jak i zimą, gdyż
może on spowodować atak astmy. Ze względu na to ograniczenie dziewczynka
musia a zrezygnować z lekcji tańca. To również konieczność omijania terenów
zielonych, zarówno lasów, parków, jak i ąk, miejsc wilgotnych i takich, w któ-
rych może występować pleśń. U dziewczynki często występuje zawienie oczu,
często pojawia się również zapalenie spojówek: (...) od kilku dni Justyna mia a
problemy z oczami. Ciągle mia a je przekrwione, zaropia e, szczypa y ją. Po-
sz am z nią do okulistki i stwierdzi a zapalenie spojówek. Doktor powiedzia a,
że skoro Justyna jest alergiczką, to zapalenie spojówek może być na tle aler-
gicznym57). Wiąza o się to z koniecznością zmian w wyposażeniu mieszkania,
o których już wspomina am, a także pociągnę o za sobą pewne nak ady finan-
sowe. Poza tym z chorobą związane są koszty wizyt lekarskich oraz leków.

Podsumowanie

Choroba dziewczynek spowodowa a istotne zmiany w sposobie funkcjono-
wania ca ej rodziny. Swoim zasięgiem obję a ona wiele dziedzin życia rodzin-
nego. Zmiany dotyczą różnych form aktywności ważnych z punktu widzenia
codziennego funkcjonowania z chorobą, zarówno starszej, jak i m odszej dziew-
czynki.

Bardzo wiele zmieni o się w procesie gromadzenia, przygotowywania oraz
dystrybucji posi ków. Wszyscy domownicy w mniej lub bardziej bezpośredni
sposób uczestniczą w realizacji diety eliminacyjnej.

55) Informacja z wywiadu przeprowadzonego z mamą dziewczynek 15.11.2005.

56) Informacja z wywiadu przeprowadzonego z mamą dziewczynek 03.12.2005.

57) Relacja mailowa przes ana przez mamę 02.02.2006.
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Rodzina musia a zmienić i dostosować swój wcześniejszy rytm funkcjonowa-
nia do nowej sytuacji, jaką w ich życiu spowodowa o wystąpienie alergii
i astmy. Proces leczenia choroby narzuci konieczność regularnych kontaktów
dzieci oraz rodziców ze środowiskiem medycznym. Wiążą się z tym także
nak ady finansowe poniesione z racji uczestnictwa w procesie leczenia. Są to
zarówno koszty związane z op acaniem wizyt lekarskich, jak i terapii farmako-
logicznej. Rodzice ponieśli również wydatki związane ze zmianą wystroju
mieszkania, by by o one, w jak najlepszy sposób, dostosowane do potrzeb
wynikających z alergii wziewnej starszej córki.

Wystąpienie różnych odmian tej samej choroby u sióstr spowodowa o, że
wiedza każdej z dziewczynek powiększy a się o pewien zasób wiadomości,
który dotyczy choroby siostry. Starsza dziewczynka dysponuje informacjami nie
tylko na temat produktów, których nie może spożywać jej m odsza siostra, ale
zna także konsekwencje emocjonalne wykluczenia jej ze spożywania pewnych
posi ków. M odsza natomiast nauczy a się wzywania pomocy i szybkiego rea-
gowania w przypadku wystąpienia ataków duszności u swojej starszej siostry.

W wielu chorobach przewlek ych zachodzi konieczność ograniczenia aktyw-
ności fizycznej. W przypadku tej rodziny i tej choroby również mia o to miej-
sce. Konsekwencją tego by a rezygnacja z lekcji tańca oraz codzienne, bardziej
ekonomiczne wydatkowanie wysi ku fizycznego.

Choroba zmieni a nie tylko role, jakie pe nią poszczególni cz onkowie rodzi-
ny, ale także ich zakres. Większość obowiązków domowych spoczę a na bar-
kach matki dziewczynek. Zmieni a ona pracę, by móc zapewnić dzieciom
lepszą opiekę. Spowodowa o to zmianę rytmu dnia codziennego. Na gruncie
życia rodzinnego rola ojca ogranicza się do pomocy w dzia aniach, którymi
kieruje mama dziewczynek. Jego aktywność jest przeniesiona g ównie na teren
pracy zawodowej. Do opieki nad dziećmi zostali w ączeni też pozostali cz on-
kowie rodziny dziadkowie. Oni także musieli poznać, na czym polega choro-
ba każdej z wnuczek.

Choroba spowodowa a zmiany w takich dzia aniach, jak robienie zakupów,
sposób spędzania wolnego czasu. Po jej wystąpieniu rodzina zmieni a miejsce
letniego wypoczynku. Mia a ona wp yw na zmiany w podstawowych zabiegach
higienicznych, jak codzienna kąpiel.

Aura choroby dziewczynek nie ogranicza się jedynie do środowiska rodzin-
nego, ale wykracza poza nie i rozszerza swój zasięg na funkcjonowanie dziew-
czynek w placówce oświatowej, gronie rówieśników oraz ma wp yw na prze-
bieg ich kontaktów spo ecznych.

Wiele rodzin na ca ym świecie boryka się z podobnymi trudnościami, jak
rodzina, której losy śledzi am, a spowodowane jest to rosnącą wciąż skalą
analizowanego zjawiska. Naukowcy na ca ym świecie próbują znaleźć sposób,
aby u atwić alergikom codzienne funkcjonowanie z ich chorobą. Leki przeciw-
alergiczne nowej generacji nie powodują już senności, powszechnie stosuje się
odczulanie, czyli immunoterapie swoistą, która polega na regularnym wprowa-



Alergia i astma aura choroby przewlek ej i jej wp yw na funkcjonowanie rodziny 131

dzaniu do organizmu uczulonego pacjenta, doustnie lub podskórnie alergenu, na
który jest on uczulony. Jego ilość jest zwiększana do czasu, aż pacjent będzie
reagowa na niego s abiej lub po jego podaniu nie będzie występowa a już
reakcja alergiczna.

Dr Padraic Fallon z Wydzia u Biochemii Trinity College w Dublinie, pod-
czas brytyjskiego festiwalu nauki przedstawi wyniki badań nad szczepionką
przeciwalergiczną z tasiemca. Twierdzi on, że tasiemce różnych gatunków
potrafią „oślepić” si y obronne naszego organizmu, tak aby nie przeszkadza y
im one w pasożytowaniu. Dr Fallon uważa, że w aśnie dzięki takiemu mechani-
zmowi, który musi zostać dok adniej zbadany, uk ad odpornościowy stanie się
mniej reaktywny i alergeny nie będą powodowa y tak silnych reakcji. Fundacja
Billa Gatesa przeznaczy a 18 milionów dolarów na badania nad szczepionką
przeciwalergiczną wykorzystującą badania nad pasożytami. Być może już
w najbliższej przysz ości powstanie szczepionka, która uchroni nas od widma
alergii (O. Woźniak, 2005).
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Janowicz, W. Alergia oddechowa http://alergia.medserwis.pl.
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Redlińska, I. (2006). Coraz częstszy aaapsik latem. Rzeczpospolita, 80, 12.
Renz-Polster, H., David, M.R., Buist, A.S., Vollmer, W.M., O’Connor, E.A., Frazier, E.A.,

Wall, M.A. (2005). Czy poród poprzez cesarskie cięcie zwiększa ryzyko chorób alergicznych
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ALERGIA I ASTMA AURA CHOROBY PRZEWLEK EJ I JEJ WP YW
NA FUNKCJONOWANIE RODZINY

Streszczenie

Artyku jest podsumowaniem pracy badawczej prowadzonej w ramach stażu odbytego
w Zak adzie Pedagogiki Terapeutycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jego tematem jest
dynamika funkcjonowania rodziny, w której wychowuje się dziecko przewlekle chore. Badania
mia y charakter studium przypadku.

Od września 2005 do marca 2006 r. śledzi am losy rodziny, w której wychowują się dwie
dziewczynki. U starszej występuje alergia wziewna i atopowa astma oskrzelowa, m odsza jest
alergikiem pokarmowym.

Pierwsza część artyku u zawiera informacje dotyczące aspektu historycznego alergii, mecha-
nizmów jej powstawania oraz dane statystyczne, które przedstawiają skalę występowania choroby
w Polsce i na świecie, a także prowadzone w kraju programy prewencyjne. Zaprezentowany
zosta pokrótce aspekt medyczny alergii i astmy oraz hipotezy na temat ich powstawania.

Druga część artyku u zawiera informacje dotyczące historii choroby sióstr, a także ich sposób
funkcjonowania w gronie rówieśników i przedszkolu z uwzględnieniem faktu choroby. Przedsta-
wiony zosta także wp yw choroby na role, jakie pe nią poszczególni cz onkowie rodziny, oraz
na różne aspekty życia rodzinnego.

S owa kluczowe: alergia, astma, choroba przewlek a, rodzina.

ALLERGY AND ASTHMA AURA OF CHRONIC ILLNESS AND ITS INFLUENCE
ON THE FAMILY FUNCTIONING

Summary

The present article constitutes a summary of research work conducted as part of the intern-
ship served in the Institute of Therapeutic Pedagogy at Maria Grzegorzewska Academy of Special
Education. It focuses on family functioning dynamics where a chronically ill child is being
brought up. The research had the character of a case study.
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From September 2005 to March 2006, I watched everyday life of a family with two allergic
girls. The older girl suffered from inhalant allergy and from atopic bronchial asthma. The youn-
ger one suffered from food allergy.

The first part of the article contains some information on the historical aspect of allergy, the
mechanisms of its development and the statistical data which shows the range of allergy occur-
rence in Poland and all over the world, and also some preventive programs that are being carried
out in Poland. The medical aspect of allergy and asthma and some hypotheses on their develop-
ment is briefly discussed.

The second part of the article contains some information on the sisters’ medical history, and
also how they function among their peers and in preschool, taking into consideration their illness.
The influence of the illness on the roles which are played by different family members and on
different aspects of family life is also presented.

Key words: allergy, asthma, chronic illness, family.
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Beata Cytowska, Barbara Winczura (red.) (2006). Dziecko z zabu-
rzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne.
Kraków: Impuls.

Wczesne rozpoznanie nieprawid owości w rozwoju neurologicznym dziecka
jest niezwykle istotne dla przebiegu jego procesu dojrzewania, daje możliwość
zareagowania na występujące zak ócenia i zaburzenia. Poszukiwanie skutecz-
nych form terapii dysfunkcji rozwojowych budzi nadzieję na ich zminimalizo-
wanie, a tym samym stwarza szansę na optymalne funkcjonowanie cz owieka.

Prezentowana publikacja stanowi zbiór metod, technik i narzędzi pozwalają-
cych na zdiagnozowanie dysfunkcyjności rozwoju dziecka w różnych obszarach
życia. Sk ada się z trzech zasadniczych części: „Rozpoznanie różne podejścia
diagnostyczne”, „Terapia wspieranie edukacja” oraz „Rodzina w aspekcie
diagnozy i terapii zaburzeń rozwoju dzieci”. Problemy dotyczące diagnozy
zaburzeń rozwojowych podejmuje w swoim artykule jako pierwsza Ma gorzata
Prokosz. Autorka wyjaśnia pojęcia „diagnozy” oraz dokonuje przeglądu róż-
nych podejść diagnostycznych (spo eczna, środowiskowa, rodziny, dydaktyczno-
-wychowawcza, opiekuńczo-wychowawcza, resocjalizacyjna, medyczna), przy-
datnych w pracy z jednostką przejawiającą zaburzenia w rozwoju psychicznym,
spo ecznym i fizycznym. Ponadto w omawianym rozdziale czytelnik znajdzie
informacje na temat metod, technik i narzędzi, które można wykorzystać
w czasie badań diagnostycznych. Kolejny artyku pierwszej części omawianej
publikacji dotyczy analizy badania diagnostycznego od strony psychologii.
Autorka (Maria Szecówka) zwraca uwagę między innymi na problem testo-
wego diagnozowania intelektu, opisuje szczegó owe cechy testów inteligencji
i zdolności oraz sygnalizuje potrzebę udoskonalenia procedury testowego dia-
gnozowania. Problemy dotyczące diagnozy jednostek z określoną kategorią
niepe nosprawności rozwojowych stanowią przedmiot rozważań Beaty Cyto-
wskiej. Autorka stara się odpowiedzieć na dwa pytania: jaki wymiar powinna
mieć diagnoza pedagogiczna osób z niepe nosprawnością intelektualną oraz
jakie korzyści może przynieść trafna diagnoza pedagogiczna u tych jednostek.
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Znacznie bardziej uszczegó owiona jest tematyka dwóch kolejnych rozdzia ów.
Barbara Winczura prezentuje problematykę diagnozy i terapii deficytów po-
znawczych dziecka autystycznego, na podstawie koncepcji umys u. W tym
artykule czytelnik zapozna się z wnikliwą analizą teoretyczną poruszonego
problemu, wynikami przeprowadzonych przez autorkę badań oraz praktycznymi
konkluzjami. Ostatni rozdzia pierwszej części publikacji dotyczy problematyki
diagnozy dziecka z dysleksją.

Autorka (Julita Urbaniuk) zwraca uwagę na istotną rolę rodziców w pracy
z dzieckiem ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju umiejętności szkolnych.
Ponadto rozpatruje konsekwencje diagnozy zaburzeń dyslektycznych dla
dziecka.

Druga część publikacji dotyczy metod terapii, czyli szeroko ujętej rehabilita-
cji dzieci z różnorodnymi zak óceniami w rozwoju, od pojedynczych deficytów,
do globalnych zaburzeń utrudniających funkcjonowanie jednostki. Pierwszy
rozdzia tej części prezentuje metody terapii stosowane wobec dziecka z autyz-
mem. Ma gorzata Skórczyńska porównuje program Lovaasa i Greenspana, ze
szczególnym naciskiem na istotną rolę rodziców w oddzia ywaniu na dziecko.
Podkreśla, że wspólną podstawą tych programów powinno być zawsze etyczne
podejście do osoby z autyzmem i jej rodziny oraz wykorzystanie najnowszej
wiedzy terapeutycznej. Następny artyku porusza problem funkcjonowania
dzieci z zespo em nadpobudliwości psychoruchowej. Autorka (Beata Cytowska)
opisuje podstawowe kwestie dotyczące ADHD, przyczyny, przejawy oraz
wspó czesne osiągnięcia terapeutyczne. Dla czytelnika szczególną wartość
stanowią wskazówki edukacyjne, terapeutyczne i wychowawcze, które u atwiają
funkcjonowanie dzieciom z zespo em nadpobudliwości psychoruchowej, a nie
starają się jedynie ulżyć ich opiekunom. W kolejnym rozdziale Julita Urbaniuk
podejmuje problem nauczania i uczenia się dzieci z uszkodzonym s uchem.
Autorka prezentuje szerokie możliwości zastosowania technik uczenia się zwią-
zanych z aktywnymi strategiami, do których zalicza mindmapping (mapa myśli).
Elżbieta Jezierska-Wiejak, w swoim artykule ukazuje dramę jako formę terapii
z uczniem wykazującym trudności szkolne zarówno w nauce, jak i zachowaniu.
Czytelnik, obok podstaw teoretycznych prezentowanej metody, znajdzie szereg
praktycznych wskazówek jej wykorzystania. Następny rozdzia recenzowanej
pozycji przedstawia aktywność artystyczną dziecka w aspekcie jego doznań
i przeżyć, jako odkrywanie siebie i świata. Autorka (Maria Jab ońska) opisuje
g ówne motywy podejmowania przez dzieci dzia ań artystycznych oraz ich
walory, ponadto zastanawia się nad odpowiednimi kompetencjami terapeutów.
Zagadnienia dotyczące dzia ań o charakterze artystycznym podejmuje również
kolejna autorka, Ma gorzata Siemież, która przedstawia sposoby aktywizowania
jednostek niepe nosprawnych poprzez dzia ania artystyczne na przyk adzie
Dolnośląskiego Ośrodka Osób Twórczych. Artyku prezentuje cele i zadania
ośrodka, opisuje szereg form terapii zajęciowej (m.in. poprzez muzykę, sztukę,
teatr, książkę, zajęcia logopedyczne), a także przybliża sylwetkę Tadeusza
Geniusza, patrona placówki. Autor kolejnego rozdzia u (Pawe Cylulko) zwraca
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szczególną uwagę na terapeutyczne, diagnostyczne i wychowawcze walory
muzykoterapii (w aspekcie improwizowanej gry instrumentalnej) wobec osób
o zaburzonym rozwoju. W artykule czytelnik znajdzie informacje na temat
technik terapeutycznych stosowanych w muzykoterapii oraz różnorodnych
możliwości wykorzystania instrumentów perkusyjnych.

Zagadnienia dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju psychomotorycz-
nego ma ego dziecka z zastosowaniem metody R. Castilio Moralesa stanowią
przedmiot rozważań Anny Regner. Autorka w swoim artykule wyjaśnia podsta-
wowe zasady ustno-twarzowej terapii regulacyjnej oraz zakres jej zastosowania.
Cennym uzupe nieniem artyku u są rysunki i schematy, które dają czytelnikowi
możliwość pe niejszego zapoznania się z omawianą metodą. Usprawnianie
dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym jest z ożonym problemem i wy-
maga indywidualnego podejścia ze względu na różnorodne potrzeby jednostek.
Warunki te spe nia system Petö, zwany inaczej Nauczaniem Kierowanym, któ-
remu uwagę poświęci a Agnieszka Drzazga. Autorka omawia istotę i wszech-
stronność oddzia ywania wymienionej metody oraz opisuje wyniki badań doty-
czących skuteczności prezentowanego systemu. Zagadnienia dotyczące aktyw-
ności ruchowej osób niepe nosprawnych podejmują Wies aw Cieślicki i Dariusz
Rutkowski. Pierwszy z nich opisuje wp yw rehabilitacji w wodzie na uspraw-
nianie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespo em Downa i dzieci
z autyzmem. W tym rozdziale czytelnik, poza charakterystyką obrazu wymie-
nionych zaburzeń w rozwoju, zapozna się z teoretycznymi podstawami p ywa-
nia i rehabilitacji w wodzie, ponadto zapewne zainteresuje go problem wp ywu
środowiska wodnego na organizm. Dariusz Rutkowski w swoim artykule podej-
muje problem aktywności ruchowej jako formy rehabilitacji. Autor prezentuje
wyniki badań dotyczących poziomu wskaźników aktywności ruchowej dzieci
i m odzieży niewidomej i s abo widzącej podczas zimowych obozów integracyj-
nych oraz tygodnia nauki szkolnej. Z badań wynika, że nie ma istotnych różnic
w aktywności ruchowej dzieci niepe nosprawnych wzrokowo i ich pe nospraw-
nych rówieśników, co świadczy o znaczeniu rehabilitacyjnym pozaszkolnych
zajęć integracyjnych.

Drugą część recenzowanej publikacji zamyka artyku na temat edukacji
seksualnej uczniów z g ębszą niepe nosprawnością intelektualną. Jest to pro-
blem trudny i delikatny, mimo to coraz częściej podejmowany przez pedago-
gów specjalnych. Teresa Malik opisuje przyk adowe dzia ania Wroc awskiego
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na rzecz edukacji seksualnej
dzieci i m odzieży z g ębszą niepe nosprawnością intelektualną. Dzia ania
edukacyjno-wychowawcze proponowane przez placówkę mają między innymi
na celu budowanie wśród wychowanków poczucia w asnej wartości, wzmacnia-
nie systemu motywacji do podejmowania wysi ku pracy nad sobą, rozwijanie
wrażliwości na potrzeby drugiego cz owieka oraz ukazanie piękna koleżeństwa,
przyjaźni i mi ości. Ponadto autorka zwraca uwagę na taniec, jako skuteczny
sposób poprawy zdrowia psychofizycznego dziecka z niepe nosprawnością
umys ową.
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Trzecia część prezentowanej publikacji podejmuje zagadnienia związane
z rolą rodziny w rozwiązywaniu problemów dziecka. Andrzej adyżyński
prezentuje rozważania na temat ekspresji emocjonalnej dzieci ujawnianej w śro-
dowisku rodzinnym, a także opisuje postępowanie rodziców wobec dziecka
w sytuacjach jego napięć emocjonalnych. Ponadto w rozdziale zamieszczono
cenne wskazówki, w jaki sposób należy traktować uczuciowość swoją i dziecka.
Zdaniem autora, nie można dać dziecku zbyt wiele poza mi ością, akceptacją
i darem s uchania.

W kolejnym rozdziale, Ma gorzata Skórczyńska wskazuje istotne miejsce
rodziny we wspó czesnej teorii i praktyce wczesnej interwencji. Autorka zazna-
cza, że badania nad efektywnością wczesnej interwencji potwierdzają, że pro-
gramy, w których uwzględnia się środowisko domowe i organizację typowego
dnia w rodzinie, mają większe szanse na powodzenie niż te, w których ignoruje
się rodzinne wzorce opieki lub narzuca się zbyt wiele zmian w codziennym
życiu. Tekst Ma gorzaty Prokosz porusza problem nawiązywania kontaktów
i wspó pracy z rodziną naturalną wychowanka przebywającego w domu dziec-
ka. W procesie reintegracji rodziny istotną rolę odgrywa ciąg e diagnozowanie
jej stanu, szczególnie mocnych stron funkcjonowania. Autorka podkreśla, że we
wspó czesnym systemie opieki wspó praca z rodziną biologiczną wychowanka
jest coraz ważniejszym elementem, wp ywającym na funkcjonowanie podo-
piecznego w obecnym i późniejszym, doros ym życiu.

Ostatni rozdzia omawianej publikacji dotyczy problemu wspierania przez
rodziców oraz opiekunów umiejętności językowego i pozawerbalnego porozu-
miewania się dziecka z g ęboką niepe nosprawnością intelektualną. Lidia
Witak-Świat owicz wymienia praktyczne wskazówki niezbędne do komunikacji
z dzieckiem niepe nosprawnym intelektualnie, a także przedstawia b ędy, jakie
pope niają opiekunowie w kontaktach z tą grupą uczniów. Autorka podkreśla,
że w czasie kontaktu z dzieckiem niepe nosprawnym intelektualnie w stopniu
g ębokim trzeba wykazać dużo cierpliwości, pomys owości, wrażliwości,
a także troski o drugiego cz owieka, żeby to zadanie mog o się zakończyć
sukcesem.

Prezentowana publikacja wzbudza ciekawość poznawczą i niewątpliwie
zas uguje na wyróżnienie nie tylko ze względu na dobór treści, ale również
sposób ich zaprezentowania. Autorzy z imponującym zaangażowaniem i znaw-
stwem podejmują ważne problemy dotyczące dzia alności diagnostycznej,
terapeutycznej, edukacyjnej i wychowawczej, przedstawiając zarazem szereg
w asnych sukcesów praktycznych. Materia zawarty w książce może stanowić
inspirację dla planowania i realizowania dzia ań wspomagających prawid owy
rozwój dziecka. Z uwagi na wskazane wartości, publikację polecam nauczycie-
lom, terapeutom, rodzicom oraz studentom studiów pedagogicznych.

Ewa Drozd



Polemiki i recenzje 139

Rights of People with Intellectual Disabilities. Access to Education
and Employment. Seria raportów wydana przez OSI/EU Monitoring
and Advocacy Program, Budapest 2005/2006.

Osoby z niepe nosprawnością najczęściej postrzegane są jako homogeniczna
grupa spo eczna. Rzadko myśli się o nich jako o osobach znajdujących się
w zróżnicowanej sytuacji. Znajduje to odzwierciedlenie w polityce wobec nie-
pe nosprawności, prowadzonej w wielu krajach. Rzadko jest to polityka zgodna
z zasadą określoną w Deklaracji Madryckiej (2002) respektująca różnorod-
ność, zwracająca szczególną uwagę na osoby o z ożonych, wielorakich potrze-
bach, co uzależnia je od pomocy rodziny i innych osób. W szczególnej sytuacji
wśród niepe nosprawnych znajdują się osoby z niepe nosprawnością intelektual-
ną. Uznaje się je, obok osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, za grupę
spo eczną najbardziej narażoną na dyskryminację i wykluczenie spo eczne.
W wielu spo eczeństwach osoby te napotykają większe trudności niż inne grupy
osób z niepe nosprawnością. Osoby te są w spo eczeństwie „s yszane” rzadko,
a przy tworzeniu różnych programów ich potrzeby są pomijane lub lekceważo-
ne. Zwrócono na to m.in. uwagę w jednym z ostatnich raportów monitorują-
cych Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepe nosprawnych
(2000 2002). Tym bardziej interesujący jest fakt, że jeden z programów Uni-
wersytetu Spo eczeństwa Otwartego (Open Society Institute OSI) postanowi
przyjrzeć się sytuacji osób z niepe nosprawnością intelektualną w Europie.

EUMAP, czyli EU Monitoring and Advocacy Program (co można przet uma-
czyć jako Program Monitoringu i Rzecznictwa w Unii Europejskiej) zajmowa
się do tej pory przede wszystkim monitorowaniem procesu rozszerzenia Wspól-
noty i przygotowań poszczególnych państw starających się o cz onkostwo
w Unii. Prowadzone w ramach Programu badania monitoringowe dotyczy y
wcześniej m.in. problematyki ochrony mniejszości, równości szans kobiet
i mężczyzn, korupcji czy niezależności oraz sprawności sądownictwa. Pod
koniec 2005 r. i w 2006 r. zaczę y się pojawiać kolejne raporty przygotowane
przez ten Program, tym razem z serii Rights of People with Intellectual Disabi-
lities. Access to Education and Employment (Prawa osób z niepe nosprawnością
intelektualną. Dostęp do edukacji i zatrudnienia). Raporty te są wynikiem
trwającego 3 lata projektu, w który zaangażowanych by o czternaście krajów
europejskich. Powsta y we wspó pracy z Inicjatywą Spo eczeństwa Otwartego
na rzecz Zdrowia Psychicznego (Open Society Mental Health Initiative MHI),
programu, który dzia a na rzecz spo ecznego w ączenia osób z tzw. niepe no-
sprawnością psychiczną, czyli na rzecz osób z problemami zdrowia psychiczne-
go oraz osób z niepe nosprawnością intelektualną.

W projekcie wzię y udzia 3 „stare” państwa cz onkowskie Wspólnoty
(tj. Grecja, Holandia i Wielka Brytania), 8 krajów, które sta y się cz onkami
Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. (tj. Czechy, Estonia, Polska, S owacja, S owe-
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nia, Węgry, otwa i Litwa) oraz 3 państwa oczekujące na cz onkostwo w Unii
(tj. Bu garia, Chorwacja i Rumunia). Raporty przygotowane zosta y przez nieza-
leżnych ekspertów z objętych badaniem państw. Olbrzymią zaletą przeprowa-
dzonych w poszczególnych państwach badań jest fakt, że zosta y one oparte na
tej samej, wspólnie wypracowanej metodologii. Pozwala to na porównanie
sytuacji osób z niepe nosprawnością intelektualną we wszystkich badanych
państwach. Przed publikacją raportów w każdym z monitorowanych krajów
zorganizowane zosta y również tzw. spotkania okrąg ego sto u, na których
spotkali się przedstawiciele w adz, organizacji pozarządowych, nauki, przedsta-
wiciele rodziców, self-adwokaci, nauczyciele. Spotkania te by y okazją do prze-
dyskutowania wstępnych wersji raportów, pozwoli y na zweryfikowanie i uzu-
pe nienie informacji zebranych w trakcie badań. Taki sposób pozyskiwania
informacji wydaje się szczególnie ważny w wypadku badań monitoringowych
i znacząco wp ywa na wiarygodność raportów. Każdy z raportów opublikowany
jest w języku narodowym i w języku angielskim. W 2006 r. opublikowano
także raport zbiorczy, w którym znalaz y się najważniejsze wnioski z badań
przeprowadzonych w poszczególnych krajach wraz z rekomendacjami. Raport
zbiorczy opublikowany zosta w języku angielskim. Nie jest to, niestety, raport
o charakterze porównawczym; umieszczono tu jedynie krótkie streszczenia
poszczególnych raportów krajowych.

Każdy z raportów krajowych podzielony jest na dwie g ówne części, prezen-
tujące sytuację osób z niepe nosprawnością intelektualną w g ównych obszarach
badania edukacji i zatrudnieniu. Na początku każdego z raportów znajdują
się także informacje dotyczące ogólnej sytuacji osób z niepe nosprawnością
intelektualną. Znajdziemy tu m.in. informacje dotyczące definicji, diagnozy
i orzecznictwa, ubezw asnowolnienia i dane statystyczne. Wed ug autorów
raportów, wiele zastrzeżeń budzą szczególnie systemy diagnozy i orzecznictwa,
często bardzo skomplikowane. W Bu garii, w trakcie powstawania raportu,
wciąż używano w przepisach definicji pochodzących z ICD-9. Dowodem s a-
bości procedur diagnostycznych w tym kraju jest chociażby nieproporcjonalnie
duża liczba dzieci romskich, diagnozowanych jako uczniowie z niepe nospraw-
nością intelektualną, i ich nadprezentacja w szko ach specjalnych. Nieuzasad-
nione przyjmowanie dzieci romskich do szkó specjalnych jest tu, niestety,
sposobem „radzenia sobie” ze zmniejszającą się liczbą uczniów, co ma związek
z coraz mniejszą liczbą urodzeń.

Jak czytamy we wstępie do każdego z raportów, „osoby z niepe nospraw-
nością intelektualną spotykają się nadal z silnymi uprzedzeniami i stygmatyza-
cją w ca ej Europie, a liczne bariery sprawiają, że nie mogą one w pe ni korzy-
stać z przys ugujących im fundamentalnych praw cz owieka”. Lektura raportów
w pe ni potwierdza to zdanie. W dalszym ciągu w wielu krajach Europy część
osób z niepe nosprawnością intelektualną nie ma dostępu do żadnej formy
edukacji (!), mimo że we wszystkich krajach objętych badaniem prawo do
nauki gwarantowane jest w konstytucjach. Tak jest np. w Bu garii, gdzie często
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osoby z g ębszymi stopniami niepe nosprawności intelektualnej określane są
jako „niewyuczalne” i pozbawiane jakiejkolwiek edukacji. Dotyczy to szczegól-
nie osób objętych opieką instytucjonalną. Z podobną sytuacją mamy do czynie-
nia w Chorwacji i na Litwie, gdzie z jednej strony osoby z niepe nosprawnością
intelektualną mają konstytucyjnie zagwarantowane prawo do nauki, a z drugiej
strony w placówkach opieki instytucjonalnej część dzieci z niepe nosprawnością
intelektualną, szczególnie ze z ożoną wieloraką niepe nosprawnością, nie jest
objęta żadną formą edukacji.

Pomimo licznych przepisów i dzia ań promujących edukację w ączającą,
dzieci i m odzież z niepe nosprawnością intelektualną w aściwie we wszystkich
badanych krajach w dalszym ciągu uczą się przede wszystkim w szko ach
specjalnych. W żadnym z badanych państw system oświaty nie odpowiada
w pe ni wymaganiom określonym w tym zakresie przez Standardowe zasady
wyrównywania szans osób niepe nosprawnych czy Deklarację z Salamanki.
W większości krajów rodzice mają prawo do wyboru szko y dla dziecka nieza-
leżnie od posiadanego przez nie orzeczenia, a zatem mogą zdecydować, żeby
ich dziecko uczy o się w lokalnej szkole ogólnodostępnej. Prawo to jednak
pozostaje często tylko teorią. Tak jest w Bu garii, gdzie od 2002 roku rodzice
mają wprawdzie prawo wyboru szko y, jednak zarówno szko y ogólnodostępne,
jak i nauczyciele w nich pracujący nie są przygotowani do pracy z uczniem
niepe nosprawnym intelektualnie. Edukacja w ączająca jest tam w praktyce
rzadkością, a większość uczniów z niepe nosprawnością intelektualną uczy się
w szko ach specjalnych. W Chorwacji kszta ceniem w szko ach ogólnodostęp-
nych objęci są czasem tylko uczniowie z niepe nosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim. I tutaj często nie zapewnia się im wystarczającego wsparcia.
Autorzy poszczególnych raportów często wskazują na podobne bariery utrud-
niające wspólną edukację uczniów z niepe nosprawnością intelektualną z pe no-
sprawnymi rówieśnikami. W Estonii, gdzie w ostatnich kilku latach znacząco
wzros a liczba uczniów objętych edukacją w ączającą i gdzie dla uczniów
z niepe nosprawnością intelektualną w klasach ogólnodostępnych przygotowuje
się indywidualne programy nauczania, za g ówną barierę ograniczającą rozwój
edukacji w ączającej uznaje się brak wystarczającej liczby dobrze przygotowa-
nych nauczycieli wspierających. Przyczyną tego są przede wszystkim niedostat-
ki finansowe. Dla przyk adu: w wielu przedszkolach rodzice sami muszą pokryć
koszty zatrudnienia nauczyciela wspierającego. Wskazuje się również na takie
bariery, jak brak transportu, zbyt duża liczba uczniów w klasach ogólnodostęp-
nych, a także negatywne postawy nauczycieli czy rodziców wobec idei integra-
cji. Bardzo duży wzrost liczby dzieci z niepe nosprawnością intelektualną
w pe ni objętych edukacją w ączającą obserwuje się od kilku lat również na
Litwie. Rodzice mają tu prawo wyboru szko y dla dziecka ogólnodostępnej
lub specjalnej. Kszta cenie w szkole ogólnodostępnej może odbywać się w ra-
mach pe nej integracji (w klasie ogólnodostępnej) lub częściowej integracji
(uczeń na część zajęć uczęszcza do klasy specjalnej). Podobnie nauka w szkole
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specjalnej może być po ączona z częściową integracją, w ramach której uczeń
na część zajęć uczęszcza do klasy ogólnodostępnej. Autorzy raportu dotyczące-
go Litwy wskazali na podobne do występujących w Estonii bariery ograniczają-
ce kszta cenie uczniów z niepe nosprawnością intelektualną z ich pe nosprawny-
mi rówieśnikami brak odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli czy
problemy z transportem, szczególnie na terenach wiejskich.

Szkolnictwo specjalne jest w dalszym ciągu jedną z g ównych form kszta -
cenia dzieci i m odzieży z niepe nosprawnością intelektualną również w takich
krajach jak Holandia czy Wielka Brytania, chociaż poziom w ączenia jest tam
relatywnie wysoki. W Holandii szko y ogólnodostępne ściśle wspó pracują ze
szko ami specjalnymi. Zadaniem szkó specjalnych jest doradzanie i wspieranie
nauczycieli uczących dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach
ogólnodostępnych. Koresponduje to, przynajmniej w teorii, z ideą zawartą
w Deklaracji z Salamanki, zgodnie z którą szko y specjalne mogą s użyć jako
ośrodki szkoleniowe i wspierające dla personelu szkó ogólnodostępnych.
Dzieci z niepe nosprawnością mogą w Holandii uzyskać również specjalną
indywidualną dotację. Rodzice, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie uczęsz-
cza o do szko y ogólnodostępnej, mogą przeznaczyć uzyskane w ten sposób
środki finansowe na pokrycie kosztów dodatkowych zajęć, op acenie nauczycie-
la wspierającego, dostosowanie miejsca w klasie czy pomocy do indywidual-
nych potrzeb ich dziecka. Ca kowita wysokość dotacji równa jest wysokości
kosztów kszta cenia jednego ucznia w szkole specjalnej, przy czym różni się
ona w zależności od rodzaju niepe nosprawności. Pomimo istnienia tego finan-
sowego narzędzia, szko y ogólnodostępne mogą odmówić przyjęcia ucznia
z niepe nosprawnością intelektualną, jeżeli uważają, że nie będą mog y zapew-
nić mu wystarczającego wsparcia pozwalającego na efektywną naukę. W bada-
nych krajach edukację w ączającą najbardziej promują przepisy w Wielkiej
Brytanii. Uznaje się tam, że dzieci z lekką i umiarkowaną niepe nosprawnością
intelektualną powinny uczyć się w szko ach ogólnodostępnych. Jednak, mimo
że liczba uczniów z niepe nosprawnością intelektualną w g ównym nurcie
edukacji rośnie, w dalszym ciągu spora ich część uczy się w szko ach specjal-
nych. Integrację wspiera m.in. podwójna rejestracja dzieci zarówno w szko-
ach specjalnych, jak i szko ach ogólnodostępnych, pozwalająca dzieciom na
uczestniczenie w zajęciach w obydwu szko ach (postrzegana jako pomocna we
wspieraniu przejścia do edukacji nurtu g ównego), wspólna lokalizacja szkó
specjalnych i szkó ogólnodostępnych czy organizowanie klas specjalnych
w szko ach ogólnodostępnych. Podobnie jak w Holandii, bardzo dużą rolę
przypisuje się szko om specjalnym, podkreśla się ich znaczenie i konieczność
wykorzystywania ich zasobów. Szko y te w istotny sposób przyczyniają się do
przygotowania szkó ogólnodostępnych i wspierania procesu w ączania dzieci
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uznaje się tu jednocześnie szczegól-
ną sytuację niektórych uczniów, którym ze względu na rodzaj i stopień niepe -
nosprawności należy zapewnić kszta cenie specjalne.
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Raporty wskazują również, jak ważne jest dobre zrozumienie edukacji w ą-
czającej i odróżnienie jej od „quasi w ączania”. Pokazuje to przyk ad Rumunii,
gdzie w 1999 r. usi owano w ączyć tysiące dzieci do szkó ogólnodostępnych,
jednak z powodu braku odpowiedniego przygotowania czy d ugoterminowego
wsparcia większość tych uczniów powróci a po pewnym czasie do szkó spe-
cjalnych.

Uwagę zwraca również fakt, że w wielu raportach krytykuje się poziom
kszta cenia uczniów z niepe nosprawnością intelektualną w szko ach specjal-
nych. Dotyczy to m.in. Bu garii, gdzie brakuje dostosowanych programów,
podręczników czy innych pomocy dydaktycznych. W wielu krajach dla części
uczniów jedyną dostępną formą kszta cenia specjalnego, a tym samym jedyną
formą edukacji, są szko y z internatem czy innego rodzaju placówki ca odobo-
we. Tak jest na Litwie, gdzie w szko ach specjalnych kszta ceni są przede
wszystkim uczniowie z umiarkowaną niepe nosprawnością intelektualną; dzieci
i m odzież z g ębszymi stopniami niepe nosprawności intelektualnej najczęściej
skazane są na roz ąkę z rodziną i umieszczane w specjalnych placówkach, na
które sk ada się szko a i internat.

Sporo miejsca w raportach poświęcono także na omówienie szkolnictwa
zawodowego, przygotowania do pracy i przejścia z edukacji do zatrudnienia
(czy szerzej do doros ego życia). W wielu krajach m odzież z niepe nospraw-
nością intelektualną ma spore problemy w dostępie do szkolnictwa zawodowe-
go, nie istnieją również w aściwie żadne systemy umożliwiające przejście ze
szko y do zatrudnienia. Kszta cenie zawodowe oferowane przez szko y specjalne
jest często niedostosowane do potrzeb i wymagań rynku pracy. Przyk adem
kraju, gdzie istnieje dobrze rozwinięty system wspierający przejście m odych
osób z niepe nosprawnością intelektualną ze szko y do zatrudnienia, jest Wielka
Brytania. Kraj ten posiada również dobrze rozwinięty system edukacji doros-
ych i osoby z niepe nosprawnością intelektualną mogą korzystać z bardzo
szerokiego wachlarza kursów dostępnych w centrach kszta cenia doros ych.
Jednak i ten system ma swoje ograniczenia. Autorzy raportu brytyjskiego pod-
kreślają, że zbyt często osobom z niepe nosprawnością intelektualną propono-
wana jest oferta, której celem nie jest zatrudnienie, a jedynie różne formy
dziennej aktywności.

W raportach znajdziemy również sporo informacji na temat rehabilitacji
zawodowej i wspierania zatrudnienia osób z niepe nosprawnością intelektualną,
a także o sposobie i skutkach wprowadzenia w krajach cz onkowskich Unii
przepisów antydyskryminacyjnych, wynikających z dyrektywy Rady z 27 listo-
pada 2000 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla równego traktowania
przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu. Osoby z niepe nosprawnością inte-
lektualną we wszystkich badanych krajach napotykają na poważne bariery
w dostępie do zatrudnienia to ogólny wniosek, który nasuwa się po przeczy-
taniu raportów. W większości badanych krajów osoby te znajdują zatrudnienie
rzadko lub bardzo rzadko. Z sytuacją taką mamy do czynienia we wszystkich
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krajach, które sta y się cz onkami Wspólnoty w 2004 r. i w krajach, które
dopiero ubiegają się o cz onkostwo w Unii. Także Grecja ma jeszcze wiele do
zrobienia w tym zakresie. Z kolei Holandia może pochwalić się najwyższym
wskaźnikiem zatrudnienia osób z niepe nosprawnością intelektualną: pracuje
45% doros ych z niepe nosprawnością intelektualną, przy czym zdecydowana
większość z nich pracuje w warunkach chronionych. Zresztą zatrudnienie chro-
nione pozostaje g ówną formą zatrudnienia osób z niepe nosprawnością intelek-
tualną we wszystkich badanych krajach. Z kolei za najbardziej skuteczną formę
zatrudnienia osób z niepe nosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy
uznano w raportach zatrudnienie wspomagane. W Holandii zatrudnianych jest
w ten sposób co najmniej 4% doros ych osób z niepe nosprawnością intelektu-
alną; forma ta bardzo dynamicznie rozwija się w Wielkiej Brytanii, gdzie
istnieje oko o czterystu agencji zatrudnienia wspomaganego. Inicjatywy w tym
zakresie, niestety ograniczone, podejmowane są również przez organizacje
pozarządowe w Grecji, na Węgrzech, otwie, w Estonii, a na bardzo niewielką
skalę w Bu garii i w Rumunii. Brakuje natomiast przyk adów zatrudnienia
wspomaganego w takich krajach, jak S owenia czy Litwa.

Atutem raportów jest ich dostępność. Raporty można zamawiać bezp atnie
lub korzystać z wersji elektronicznych umieszczonych na stronach interneto-
wych EUMAP (www.eumap.org). Konieczna jest jedynie znajomość języka
angielskiego. Raporty stwarzają możliwość poznania aktualnej sytuacji osób
z niepe nosprawnością intelektualną w wybranych krajach, porównanie istnieją-
cych systemów kszta cenia, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób z nie-
pe nosprawnością intelektualną, barier utrudniających dostęp tym osobom do
edukacji i zatrudnienia. Przeprowadzenie badań także w trzech krajach należą-
cych do tzw. starej piętnastki pozwala na porównanie sytuacji osób z niepe no-
sprawnością intelektualną w państwach europejskich o różnym poziomie rozwo-
ju gospodarczego. Raporty są także bogatym źród em przyk adów dobrej prak-
tyki, tak w zakresie edukacji, jak i w zakresie zatrudnienia. Niezaprzeczalną
wartością raportów są szczegó owe rekomendacje skierowane m.in. do w adz
poszczególnych krajów i organizacji międzynarodowych, których celem jest
zapewnienie, że ustalenia raportów przyczynią się do zmian w monitorowanych
obszarach. Dla polskich czytelników interesujące będzie również porównanie,
jak na tle pozosta ych krajów europejskich wygląda sytuacja osób z niepe no-
sprawnością intelektualną w Polsce.

Ewa Wapiennik
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
RESOCJALIZACJA W STRONĘ ŚRODOWISKA
OTWARTEGO
Warszawa, 24 25 kwietnia 2006

Zarówno ogólnoświatowe trendy, jak i miejscowa polityka lokalna wskazują
na zasadność stosowania programów resocjalizacyjnych przede wszystkim
w środowisku otwartym. Nie jest to zadanie atwe ani nastawione na szybkie
i spektakularne zyski. A jednak jest realnym sposobem na ograniczenie rozmia-
rów niedostosowania spo ecznego.

Resocjalizacja w stronę środowiska otwartego to temat i zarazem myśl
przewodnia międzynarodowej konferencji zorganizowanej od 24 do 25 kwietnia
2006 przez Zak ad Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy udziale Pedagogium
i Uczelnianego Ko a Resocjalizacji. W konferencji czynny udzia wzięli prele-
genci z różnych ośrodków naukowych w Polsce, tj. Uniwersytetu Warszawskie-
go, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii
Świętokrzyskiej i wielu innych. Swój punkt widzenia na resocjalizację przedsta-
wili także naukowcy z Francji, Rosji, Czech i Litwy. S uchacze byli reprezen-
tantami świata nauki i szerokiego grona praktyków, zatrudnionych w sektorze
kurateli sądowej, a także opieki spo ecznej.

Konferencję otworzy Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej prof. Adam
Frączek, a pierwszy wyk ad wyg osi prof. Henryk Machel Komu potrzebna jest
resocjalizacja? Ten problem by tematem wyk adu profesora z Uniwersytetu
Gdańskiego. W swoim wystąpieniu profesor określi obszar i populację osób
potrzebujących oddzia ywań psychokorekcyjnych. Zwróci także uwagę na
czynniki ograniczające skuteczność resocjalizacji, tj. populizm spo eczny wyra-
żający się w kulcie si y czy brak autorytetów i wzorców moralnych.

Kolejny wyk ad wprowadzi s uchaczy w koncepcję systemu resocjalizacji
wspierającej w otwartym spo eczeństwie. Prof. Andrzej Ba andynowicz jest
propagatorem idei resocjalizacji w oparciu o rodzinę i spo eczną lokalność,
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czego wyrazem by postulat intensyfikacji dzia ań pedagoga rodzinnego i pod-
wórkowego. Jednak, jak zauważy prelegent, nawet najskuteczniejsza profi-
laktyka nie może zupe nie wyeliminować zjawiska niedostosowania spo eczne-
go, dlatego też muszą istnieć ośrodki resocjalizacyjne. Odpowiedzią na takie
potrzeby, a zarazem alternatywą resocjalizacji instytucjonalnej są rodzinne
domy terapeutyczne. Oddzia ywania psychokorekcyjne, na bazie tej koncepcji,
powinny zachodzić w triadzie: wychowanek rodzice wychowawcy, przez
dobrowolną i świadomą chęć zmiany zachowania wychowanka. Wzajemne,
poprawne stosunki w relacji triady mają duży wp yw na powodzenie programu.
Program jest oparty na systemie punktowym, który, jak zauważy prof. Ba an-
dynowicz, nie by by tak skuteczny, gdyby nie powiązanie go z w aściwymi
interakcjami. Nauka umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji jest
ważnym i trudnym elementem programu. Jego istotą jest to, że wszystkie zasad-
nicze decyzje są podejmowane z udzia em m odzieży. Opieką wychowanków
po opuszczeniu domów terapeutycznych zajmuje się kurator sądowy, który jest
odpowiedzialny za utrzymanie wyuczonych zachowań prospo ecznych.

Po praktycznych rozwiązaniach zaproponowanych przez prof. Ba andyno-
wicza, przyszed czas na wyniki badań dotyczących przyczyn dewiacyjnych
zachowań m odzieży w Rosji. Prelegent, prof. Michai Roszkow, wyodrębni
wiele przyczyn niedostosowania spo ecznego adolescentów. Zwróci uwagę na
z e relacje przede wszystkim ojców z dziećmi. Z badań przeprowadzonych
przez rosyjskich naukowców wynika, że tylko 10% m odzieży ze swoimi pro-
blemami zwraca się do rodziców. Pozosta a część, jako źród o wiedzy i reme-
dium na problemy, wybiera grupę rówieśniczą.

Kolejny wyk ad, dotyczący analizy istniejących za ożeń teoretycznych przy
relatywnie skąpej liczby rozwiązań praktycznych, w oratorski sposób wyg osi
prof. Les aw Pytka. Następnie dr Józef Rejman i Anna Sak-Styczyńska w refe-
racie nt. Metodologicznej odrębności profilaktyki spo ecznej i resocjalizacji
dyskutowali nad trudnościami w badaniach empirycznych wynikających
z intymnego charakteru zjawisk patologii spo ecznej (tabu kulturowe, np. kazi-
rodztwo).

Marek Konopczyński poruszy kwestie twórczej resocjalizacji. Jej praktyczny
wymiar zosta wyeksponowany we wszystkich za ożeniach teoretycznych.
Podstawowe metody twórczej resocjalizacji, jak podkreśli autor, nastawione są
na kreowanie nowych parametrów tożsamościowych oraz częściowe modyfiko-
wanie już występujących, w celu nadawania kierunków aktywności oraz, co
ważne, kreowania ról spo ecznych.

Swoimi doświadczeniami z pracy w środowisku otwartym podzieli się
prof. Aleksiej Wo ochow z Uniwersytetu w Moskwie. Przedstawi s uchaczom
wymierne zyski p ynące z w ączania dzieci i m odzieży w różne programy pro-
filaktyczne. „Dom bez samotności” jest programem nastawionym na uświado-
mienie adolescentom, czym jest samotność oraz jak dawać wsparcie chorym
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i potrzebującym pomocy. Program „krok na spotkanie” integruje dzieci z pe -
nych rodzin z dziećmi z domu dziecka, dając tym samym poczucie bycia po-
trzebnym.

Ważnym elementem edukacji są doświadczenia zdobyte w toku między-
narodowej wspó pracy. Doskonale wie o tym dr Grażyna Olszewska-Baka,
autorka referatu Edukacja do resocjalizacji w środowisku otwartym doświad-
czenia studentów polskich i niemieckich. Realizacja projektu „wspólna nauka”,
trwa a pięć lat i by a prowadzona przez pedagogów i studentów z Polski i Nie-
miec. Międzynarodowy rejs żeglarski czy kolonie dla dzieci dysfunkcyjnych
by y m.in. efektem dzia ań obu ośrodków naukowych.

Środowiskowe formy pomocy, na przyk adzie rozwiązań zastosowanych
w Lublinie i Kielcach, przedstawili dr Ireneusz Siudem z UMCS i dr Monika
Szpringer z Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Pierwszy cykl wyk adów zakończy prof. Ryszard Borowski peanem na
cześć humanizmu wychowawczego. W swoim wystąpieniu podkreśli , że na
sukces w wychowaniu wp yną bliskie kontakty i rozumna wychowawczo spo-
legliwość, a nie straszenie konsekwencjami surowej kary. Pierwszą część konfe-
rencji zakończy a teza o przyjęciu w pracy resocjalizacyjnej postawy optymiz-
mu wychowawczego.

Uniwersytet w Rennes jest placówką naukową, z którą Zak ad Pedagogiki
Resocjalizacyjnej APS nawiąza wspó pracę zmierzającą m.in. do utworzenia
nowej specjalności. Na konferencji przedstawiciel Uniwersytetu, dr Daniel
Cueff, wyg osi wyk ad dotyczący relacji pedagogiki spo ecznej z „dziećmi
ulicy”. Naukowcy z Francji opowiedzieli się za dzia aniami profilaktycznymi
opartymi na dynamicznym rozwoju życia spo ecznego oraz aktywnym angażo-
waniu się mieszkańców i dzieci w inicjatywy na rzecz polepszania w asnych
warunków życia. Ta filozofia by a pod ożem do badań empirycznych prowadzo-
nych przez naukowców z Polski i Francji w pięciu miastach: Krakowie, Zabrzu,
Gliwicach, odzi i Warszawie.

Swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pracy z dziećmi ulicy na Litwie po-
dzieli a się także prof. Irena Zaleskiene z Uniwersytetu w Wilnie.

Dr Anna Siudem zwróci a uwagę na styl wychowania, jako ważną determi-
nantę przystosowania spo ecznego. Zaakcentowa a, że matki dzieci z trudnościa-
mi w przystosowaniu preferowa y w wychowaniu postawy niekorzystne z wy-
chowawczego punktu widzenia.

Kolejni prelegenci zainteresowali s uchaczy wyk adami o nadużyciach seksu-
alnych. Prof. Kazimierz Pospiszyl zaprezentowa światowe rozwiązania doty-
czące ochrony spo eczeństwa przed destrukcyjną aktywnością przestępców
seksualnych. Przedstawi także sposoby i metody zabezpieczeń przed recydywą
seksualną przestępców. Na zakończenie wystąpienia autor przedstawi nowe
regulacje prawne dotyczące zmian w kodeksie karnym. Nastąpi o zaostrzenie
karalności za przestępstwa seksualne, a także wprowadzono szereg restrykcji
w odniesieniu do osób, które pope ni y przestępstwa seksualne. Agnieszka
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Felińska z Uniwersytetu Zielonogórskiego wystąpi a z referatem Jak rozumieć i
jak pracować z adolescentami wykorzystującymi seksualnie. Prelegentka przed-
stawi a ogromną skalę zjawiska, etiologie zachowań oraz implikacje dla oddzia-
ywań terapeutycznych i resocjalizacyjnych, a wszystko to na bazie swoich
doświadczeń empirycznych.

Ogólne zaskoczenie spowodowa o przedstawienie tematu przez prelegentki
z Czech Edite Zlebkow i Daniele Skutową. Resocjalizacja utożsamiona
zosta a przez reprezentantki Uniwersytetu w O omuńcu z rehabilitacją. Referat
Resocjalizacja osób niepe nosprawnych intelektualnie nabra więc innego zna-
czenia. Zlebkowa nawiązywa a w nim do opieki, wsparcia i możliwości eduka-
cyjnych osób z ma ym ilorazem inteligencji bez dysfunkcji w zachowaniu,
w rozumieniu niedostosowania spo ecznego.

Drugi dzień konferencji zaczą się wyk adem prof. Walerija Chożowa
z Moskiewskiego Uniwersytetu Spo eczno-Ekonomicznego. Autor przedstawi
tezę o potrzebie humanizacji rozumianej jako wsparcie cz owieka doros ego
w trudnej sytuacji kryzysowej. Jednym z możliwych rozwiązań może być
kszta cenie uzupe niające, które, wed ug autora referatu, zapobiega patologizacji
doros ych. Na edukację przez sztukę, jako ważny element resocjalizacji w śro-
dowisku otwartym, zwróci uwagę prof. Tomasz Rudowski. Zaproponowa
pracę z osobami zdemoralizowanymi poprzez wykonywanie unikatowych rzeźb
oraz ikon. Autor podszed do tematu w sposób praktyczny: przedstawi na
forum algorytm tworzenia rzeźby i pieca do suszenia formy. Kolejny prelegent,
Martin Polinek, także widzia potencja do pracy w środkach artystycznych,
tutaj w roli g ównej wystąpi a metoda dramaterapeutyczna. Autor przekonywa
o skuteczności tej metody, ze względu na jej wymierne i trwa e skutki, tj. roz-
winięcie komunikacji werbalnej, kontrolę emocji czy zredukowanie fobii spo-
ecznych.

Do potrzeby „pracy u podstaw” namawia Maciej Bernasiewicz. W referacie
podzieli się ze s uchaczami swoimi osobistymi doświadczeniami wyniesionymi
z pracy streetworkera na ulicach Katowic. Ważną część wystąpienia praktyka
z Uniwersytetu Śląskiego stanowi postulat dotyczący kszta cenia studentów
specjalności pedagogicznych w kierunku zdobywania wiedzy na temat zak ada-
nia stowarzyszeń i pozyskiwania na nie funduszy.

Kolejni prelegenci skupili się na środkach odurzających, w kontekście środo-
wiska szkolnego i akademickiego. Dr Marta Wilk z Akademii Świętokrzyskiej
przedstawi a wyniki swoich badań, z których jasno wynika, że profilaktyka
uzależnień skierowana do dzieci jest nieskuteczna.

Wed ug dr Doroty Pstrąg, największą bolączką polskich szkó jest przemoc
rówieśnicza. W swoim wystąpieniu prelegentka stara a się dotrzeć do źróde
mobbingu i przekazać klarowny obraz zjawiska. Wed ug Agnieszki Górskiej,
zagrożeniem dla prawid owego rozwoju m odzieży może być przynależność
do subkultury blokersów. A. Górska dokona a analizy przyczyn wchodzenia
w nieformalne grupy m odzieżowe, a także szuka a alternatyw dla takiej formy
aktywności.
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Ewolucje zaburzeń w zachowaniu a profilaktyka i resocjalizacja w środowi-
sku otwartym to temat wystąpienia prof. Bronis awa Urbana. Dog ębna inter-
pretacja przyczyn niedostosowania stanowi a oś tego wyk adu. Dope nieniem
by y wskazania do pracy profilaktycznej. Dr Ewelina Jutrzyna w swoim refera-
cie wskaza a na konieczność wychowania do wartości, w ujęciu kryzysu po-
trzeb.

Wiele wątpliwości wywo uje zasadność ączenia wychowanków niedostoso-
wanych spo ecznie z rówieśnikami z otwartego środowiska. Kontrowersje doty-
czą w szczególności integracyjnego kszta cenia uczniów niedostosowanych
spo ecznie w klasach szko y masowej. Tym problemem zają się dr Adam
Szecówka, wy awiając możliwości i pu apki takiej asymilacji. Na zakończenie
konferencji g os zabra a Ewa Kotlińska, dzieląc się ze s uchaczami uwagami na
temat kurateli sądowej.

Jak zapobiegać demoralizacji dziecka w środowisku otwartym? Na to nie-
zwykle trudne pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Nawet wybitni nauko-
wcy nie znają s usznej i jedynej drogi. Ale poznanie propozycji alternatywnych
rozwiązań zawsze daje możliwość konfrontacji i wypracowania wspólnych
rozwiązań.
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WĄTKI KONIECZNE W EDUKACJI, REHABILITACJI
I SOCJALIZACJI OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH
Ustronie, 26 28 kwietnia 2006

Problematyka edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepe nosprawnych
niewątpliwie jest stale aktualna, a nowe, niezbędne rozwiązania terapeutyczne
związane są z intensywnymi zmianami spo ecznymi, ekonomicznymi i prawny-
mi, szczególnie w krajach nowo przyjętych do Unii Europejskiej. Uwzględnia-
jąc to, zamys em organizatorów by o sprowokowanie dyskusji odnośnie źróde
inspiracji do podejmowania nowych rozwiązań w pracy z osobami niepe no-
sprawnymi i uznanie tego tematu za myśl przewodnią obrad konferencji.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wątki konieczne w edukacji, reha-
bilitacji i socjalizacji osób niepe nosprawnych odby a się 26 28 kwietnia
2006 r. w Ustroniu. Komitet Organizacyjny stanowili: Wydzia Etnologii i Nauk
o Edukacji w Cieszynie oraz Pracownia Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, Wydzia Pedagogiki i Katedra Pedagogiki Specjalnej
Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie, Wydzia Pedagogiki i Katedra Pedago-
giki Specjalnej Rzeszowskiego Uniwersytetu w Rzeszowie, Diakonia Śląska
w Republice Czeskiej, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego Oddzia Beskidzki z siedzibą w Skoczowie. Komi-
tet Naukowy Konferencji tworzyli: Teresa Borowska, Maria Chodkowska,
W adys aw Dykcik, Petr Franiok, Mieczys aw Gulda, Ladislav Hovňák, Jadwiga
Kuczyńska-Kwapisz, Jan Pańczyk, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Edward
Saulicz, Adam Stankowski i Wies aw Theiss.

Zakres rozważań poruszanej tematyki by wielowątkowy, pomimo tego że
myśl przewodnia konferencji by a precyzyjnie określona. Do niepe nospraw-
ności, niewątpliwie, nie należy podchodzić jednostronnie, gdyż, jak wiadomo,
niepe nosprawność powoduje naruszenie równowagi fizycznej, psychicznej
i spo ecznej cz owieka. Charakter i zasięg tego naruszenia jest różny i różny
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jest jego wp yw na funkcjonowanie jednostki. Inwalidztwo jest zdarzeniem
losowym, powoduje sytuacje trudne, w których niezbędna jest pomoc spo ecz-
na. Pomoc ta ma przeciwdzia ać powstawaniu warunków do dezintegracji oso-
bowej i spo ecznej osób niepe nosprawnych oraz u atwić im powrót do aktyw-
nego życia, pomimo występujących skutków inwalidztwa. Skutki te mogą
przejawiać się w różnej formie, a ocenić je można z fizjologicznego punktu
widzenia, biorąc pod uwagę ograniczenia w funkcjach fizycznych jednostki,
przes anki psychologiczne dotyczące jej przeżyć na skutek poniesionych strat
w stanie zdrowia oraz spo eczne, powodujące zak ócenia sytuacji życiowych.

Uczestnicy Konferencji przedstawiali z ożoną problematykę niepe nospraw-
ności w różnych kontekstach, na różnych p aszczyznach, ze szczególnym
uwzględnieniem uwarunkowań ze strony pedagogiki specjalnej, psychologii,
socjologii, medycyny i rehabilitacji.

Otwarcia obrad dokona a Anna Klinik i wicestarosta cieszyński. Wprowadze-
niem w problematykę obrad by wyg oszony przez Adama Stankowskiego
referat: Pedagogika specjalna czy pedagogika szko y specjalnej. Następnie
Janina Wyczesany rozpatrzy a postawy nauczycieli szkó ogólnodostępnych
wobec integracji szkolnej. W dalszej części obrad plenarnych Anna Firkowska-
-Mankiewicz przedstawi a edukację ponadgimnazjalną m odzieży z niepe no-
sprawnością intelektualną na podstawie doświadczeń krajów zachodnich. Petr
Franiok, kontynuując powyższe rozważania, skoncentrowa się na doświadcze-
niach z edukacją upośledzonych umys owo w Niemczech.

Część drugą obrad plenarnych prowadzi a Janina Wyczesany, a rozpoczą ją
Ladislav Hovňák referatem Kszta cenie dzieci z ryzyka niepe nosprawności
intelektualnej na S owacji.

Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz przedstawi a specyfikę pracy rehabilitacyjnej
z niewidomymi i s abo widzącymi osobami w starszym wieku.

Kolejnym prelegentem by a Aniela Korzon, która poruszy a zagadnienie
turystyki jako formy rehabilitacji osób niepe nosprawnych. Autorka w swoim
wystąpieniu przedstawi a turystykę jako jedną z form oddzia ywania na osoby
niepe nosprawne, dającą duże możliwości ich rehabilitacji. Podobnie jak sport,
turystyka powinna uwzględniać program rehabilitacji osób z różnymi dysfunk-
cjami. Dobór odpowiednich form turystyki powinien uwzględniać możliwości
fizyczne i psychiczne oraz wszelkie aspekty bezpieczeństwa osób niepe no-
sprawnych. Zdaniem autorki, uprawianie turystyki przez ludzi niepe nospraw-
nych może stać się czynnikiem przeciwdzia ającym hipokinezji, czyli niedobo-
rowi ruchu, wp ywającemu destrukcyjnie na zdrowie i samopoczucie każdego
cz owieka. Z wypowiedzi autorki wynika o, że turystyka pozwala choćby na
częściową kompensację niepe nosprawności, pozwala usuwać przykre uczucie
mniejszej wartości oraz utrzymywać kontakty spo eczne i integrować ludzi
niepe nosprawnych ze spo eczeństwem. Tak więc turystykę ludzi niepe no-
sprawnych należy traktować nie tylko jako rozrywkę, relaks, ale również jako
środek terapeutyczno-wychowawczy, agodzący skutki kalectwa, umożliwiający
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wypróbowanie swoich si w różnych, często trudnych warunkach. Uprawiając
turystykę, osoby niepe nosprawne podejmują trud pokonywania w asnych s a-
bości i wyznaczania sobie coraz trudniejszych, ambitniejszych celów.

Drugą część obrad plenarnych zamkną referat Teresy Żó kowskiej, która
w swoim wystąpieniu skupi a się na us ugach dla doros ych osób z niepe no-
sprawnością. Podję a także próbę odpowiedzi na pytanie, czy us ugi te można
uznać jako integrację czy segregację.

Wielowątkowość podjętych zagadnień by a kontynuowana w czasie obrad
sześciu sekcji. Przedstawiono w nich oko o osiemdziesiesięciu referatów.
Z uwagi na ich liczbę, nie ma możliwości przedstawienia wszystkich wystąpień,
dlatego też ograniczono się do wybiórczego poinformowania o obradach jednej
z sekcji, którą poprowadzi w pierwszej części Edward Saulicz. W części tej
Józef Binnebesel odniós się do zapomnianych niepe nosprawnych pacjentów,
a Zbigniew Bohdan próbowa odpowiedzieć na pytanie, czy dzieci mają prawo
do prawdy o chorobie. Karol Bidziński zastanawia się nad hierarchią wartości
m odzieży z niepe nosprawnością ruchową i jej pe nosprawnych rówieśników
w latach 1995 2005. Kolejnym prelegentem by Bogus aw Stelcer, który skon-
centrowa się na psychologicznych wyznacznikach skutecznego zmagania się
z chorobą i niepe nosprawnością. Autor nadmieni , że psychiczne przeżycia
niepe nosprawności mają bardziej skomplikowany charakter i przebieg. Przeja-
wia się to poczuciem żalu, zwątpienia, wstydu z powodu u omności, depresją,
b ędnymi kalkulacjami życiowymi w przecenianiu utraconych wartości, niedo-
cenianiu tych sprawności, które pozosta y. Autor stwierdzi także, że przeżycia
psychiczne wywo ują stany emocjonalne w nowej sytuacji życiowej, do której
jednostka nie zdąży a się jeszcze dostosować. Wypracowanie w tym zakresie
w asnych wizji przysz ego losu cechuje oderwanie od rzeczywistości, brak
zdolności do akceptacji stanu faktycznego. Zmiana tej sytuacji wymaga d uższe-
go czasu i czynnego dostosowania się do życia w zmienionych warunkach.
W tym względzie niezbędna okazuje się pomoc i wsparcie najbliższych osób,
środowiska i instytucji spo ecznych.

Kolejne wystąpienie Marzeny Klaczak z Krakowa dotyczy o wspó pracy
rodziców dziecka chorego z personelem medycznym i nauczycielami szko y
przyszpitalnej. Jolanta Stąpór rozważa a natomiast teoretyczne i praktyczne
przes anki optymalizacji rozwoju zawodowego m odzieży przewlekle chorej.
Część pierwszą sesji kończy referat Miros awa Michalika na temat teorii proto-
typu w badaniach wiedzy semantycznej uczniów z porażeniem mózgowym.

Drugą część obrad w sekcji poprowadzi Jerzy Rottermund. Rozpoczęto
wystąpieniem Marty Motow, dotyczącym aspektu rehabilitacji spo ecznej
w dzia alności profesora Wiktora Degi. Następnie zaprezentowa a się Ewa
Dyduch, która skupi a się g ównie na tematyce kszta towania uzdolnień rucho-
wych u uczniów z niepe nosprawnością intelektualną. Następnymi prelegentami
byli goście z Republiki Czeskiej: Jana Swierkošová i Ondrej Sekera, którzy
przedstawili wyniki stosowania metody dobrego startu, a także innych metod
oddzia ywania pedagogicznego stosowanych w Republice Czeskiej.
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S awomir Grzeszczyk, występując z referatem na temat sportu i turystyki
osób niepe nosprawnych, zwróci uwagę między innymi na szczególną rolę
sportu w odniesieniu do m odzieży niepe nosprawnej, który umiejętnie wyko-
rzystany, może i powinien stanowić kontynuację rehabilitacji. Proces samo-
usprawniania się m odzieży niepe nosprawnej można oprzeć w szczególności na
rozbudzaniu zainteresowań sportem, przekazywaniu jego wartości, a co najważ-
niejsze, na ukazywaniu możliwości czynnego w nim udzia u. Autor podkreśli
również, że aktywność ruchowa może być źród em radości, a jednocześnie
środkiem do umacniania wiary we w asne si y i pozbycia się kompleksów
związanych z niepe nosprawnością.

Obrady Sekcji zakończy o wystąpienie Krystyny Moczii, dotyczące roli
obozów terapeutycznych w rehabilitacji i socjalizacji osób niepe nosprawnych
oraz przewlekle chorych. Prelegentka stwierdzi a, że na obozach terapeutycz-
nych istnieje okazja d ugotrwa ego oddzia ywania wychowawczego na uczestni-
ków w ca kowicie zmienionych warunkach życia codziennego. Na obozie każdy
uczestnik musi wykazać się samodzielnością, hartem psychofizycznym, uczy się
też zasad wspó życia spo ecznego, kontaktowania się z przyrodą, doskonali
sprawność i wydolność fizyczną. Autorka zwróci a również uwagę na zajęcia
w czasie trwania obozu, które powinny uzupe niać proces usprawniania rucho-
wego o te elementy ruchu, których nie można zaoferować osobom niepe no-
sprawnym w procesie rewalidacji w ośrodkach, szpitalach, szko ach czy zak a-
dach pracy zatrudniających ludzi niepe nosprawnych. Autorka podkreśli a jed-
nocześnie, że dla przewlekle chorych oraz inwalidów z dysfunkcjami narządu
ruchu najistotniejsze jest wyrabianie w procesie leczenia wspó uczestniczą-
cej postawy czynnej rekonwalescencji i reaktywacji, ogólne podniesienie
sprawności ruchowej, umożliwiającej uniezależnienie się od pomocy innych
osób, a także kszta towanie przekonania o w asnej sprawności i przydatności
życiowej.

Zagadnienia prezentowane na Konferencji ukaza y między innymi, że pod
wp ywem niepe nosprawności zachodzą w systemie wartościowania osób po-
szkodowanych na zdrowiu duże zmiany. Określa się je na ogó jako rozszerze-
nie zakresu wartości, ograniczenie skutków niepe nosprawności, uznanie strony
fizycznej za wartość drugorzędną oraz przetworzenie wartości względnych na
wartości sta e.

Aby osoba niepe nosprawna mog a realnie ocenić swoją niepe nosprawność,
powinna najpierw uznać, że ona istnieje, a następnie zdać sobie sprawę z jej
skutków i konsekwencji. Powinna mobilizować się do myślenia o różnych
sprawach życiowych, a nie skupiać tylko na aspektach poniesionych strat.
W trudnej sytuacji dla swego funkcjonowania, osoba niepe nosprawna nie może
ani przeceniać w asnych możliwości, ani też ich nie doceniać. Jeżeli nie może
czegoś dokonać ze względu na zbyt wielkie obiektywne trudności, musi przyjąć
istniejącą sytuację i dostosować do niej swoje zachowanie. Rozważania nad
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wątkami zaniedbanymi, zaniechanymi i nieobecnymi w procesie edukacji
i wsparcia spo ecznego osób niepe nosprawnych są wciąż otwarte. Z uwagi na
z ożoność tematyki potrzebne są dalsze dyskusje nad przeobrażeniami i obsza-
rami poszukiwań koncepcji edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepe no-
sprawnych oraz koniecznymi dzia aniami na ich rzecz z udzia em specjalistów
w różnych dziedzinach nauki, zajmujących się problematyką osób niepe no-
sprawnych. Podjęte zaś w trakcie Konferencji zagadnienia mogą stać się źród-
em inspiracji do nowych rozwiązań praktycznych.
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XII ŚWIATOWA KONFERENCJA ICEVI
OSIĄGAJĄC RÓWNOŚĆ W EDUKACJI: NOWE WYZWANIA
I STRATEGIE S UŻĄCE ZMIANOM
Kuala Lumpur, 16 21 lipca 2006

International Council for Education of People with Visual Impairment
(ICEVI), czyli Międzynarodowa Rada ds. Kszta cenia Osób z Dysfunkcją
Wzroku jest pozarządową organizacją zrzeszającą profesjonalistów oraz wszyst-
kie osoby i organizacje z ponad 170 krajów, które swoją dzia alnością chcą
wspierać jej cele. ICEVI powsta a w 1952 r. i od tego czasu organizuje cyklicz-
ne międzynarodowe spotkania co 5 lat (od 2002 roku co 4 lata). Wydaje rów-
nież czasopismo The Educator, rozprowadzane do prawie 4 000 osób i organi-
zacji w 171 krajach.

Zadania jakie stawia przed sobą ICEVI, to:
1) zapewnienie do 2015 r. dostępu i pe nego uczestnictwa w nauczaniu wszyst-

kim dzieciom niewidomym i s abo widzącym;
2) promowanie i wspieranie spo eczności lokalnej w tworzeniu programów

nauczania i kszta cenia zawodowego, a także wparcie w pozyskiwaniu wypo-
sażenia i materia ów dla dzieci, m odzieży i ich rodziców oraz nauczycieli;

3) tworzenie i wspó praca z innymi organizacjami w celu zapewnienia coraz
większej liczbie dzieci i m odzieży z niepe nosprawnością wzrokową równe-
go dostępu do szkó i w aściwej edukacji;

4) wspieranie badań naukowych, nowych metod i form pracy s użących jak
najlepszej praktyce nauczania i rehabilitacji osób z niepe nosprawnością
wzrokową;

5) dostarczanie informacji o ICEVI i jej dzia aniach wszystkim grupom odbior-
ców przy wykorzystaniu dostępnych mediów;

6) tworzenie w aściwej struktury organizacyjnej, uwzględniając również bazę
finansową.
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Ambitne cele, sformu owane przez Radę, są szczególnie istotne, jeśli weźmie
się pod uwagę następujące fakty:

161 milionów ludzi na świecie posiada niepe nosprawność wzrokową, z cze-
go 37 milionów to osoby niewidome;
z tego 6 milionów to dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (od urodze-
nia do 15. roku życia);
ponad 90% dzieci z niepe nosprawnością wzrokową mieszka w krajach
rozwijających się: w Afryce, Azji Wschodniej i Zachodniej, Ameryce aciń-
skiej i na wyspach Pacyfiku;
90% tych dzieci pozbawionych jest nauki szkolnej;
większość z nich (80%) mieszka na terenach rolniczych, podczas gdy nie-
liczne szko y i inne centra rehabilitacyjne ulokowane są zazwyczaj w g ów-
nych miastach.
Jeśli chodzi o statystykę dotyczącą osób doros ych, 80% niewidomych

pozostaje bez pracy, co spowodowane jest zarówno brakiem wykszta cenia
zawodowego, jak i możliwości zatrudnienia (www.icevi.org).

Jednym ze sposobów realizacji za ożonych celów są cyklicznie organizowa-
ne konferencje, skupiające środowisko osób pracujących na rzecz dzieci i do-
ros ych z niepe nosprawnością wzrokową. Tegoroczna, 12. światowa konferen-
cja zatytu owana Achieving Equality in Education: New Challenges and Strate-
gies for Change (Osiągając równość w edukacji: nowe wyzwania i strategie
s użące zmianom) odby a się 16 21 lipca w Kuala Lumpur, w Malezji. Jej
g ównym celem by o zwrócenie uwagi na konieczność zapewnienia równego
dostępu do edukacji i rehabilitacji osobom niewidomym i s abo widzącym ze
wszystkich regionów świata. Szczególną uwagę poświęcono problemom, z ja-
kimi borykają się osoby z niepe nosprawnością wzrokową i specjaliści z nimi
pracujący w krajach ubogich i rozwijających się.

Konferencja zgromadzi a ok. 1200 uczestników z 96 krajów ca ego świata,
w tym liczną reprezentację z Azji, a zw aszcza z Indonezji, Malezji, Filipin,
Chin oraz Indii. Dzięki zgromadzeniu tak licznej rzeszy osób związanych
z tematyką niepe nosprawności wzrokowej stworzy a ona warunki do wymiany
poglądów, stanowisk i metod pracy. W trakcie trwania konferencji uczestnicy
mieli możliwość wys uchania oko o 190 referatów prezentowanych w sesjach
plenarnych i równoleg ych, poruszających problemy pojawiające się na ca ym
świecie. Bieda, choroby i epidemie, brak środków, korupcja, dyskryminacja
i uprzedzenia, a także radzenie sobie z naturalnymi czy spowodowanymi przez
cz owieka nieszczęściami, to tylko niektóre z nich. Wiele wystąpień by o po-
święconych temu, w jaki sposób cz onkowie ICEVI starają się zaradzić tym
problemom i wprowadzić pozytywne zmiany w życie osób z niepe nospraw-
nością wzrokową. Okazją do wymiany doświadczeń i pog ębionej dyskusji by y
warsztaty w 16 grupach tematycznych. Ponadto odby y się również 2 sesje
plakatowe, na których zaprezentowano ponad 70 posterów.
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Jednym z dzia ań zaradczych, jakie podję a ICEVI w stosunku do utrudnień
w zapewnieniu edukacji wszystkim dzieciom, by o przy ączenie się do global-
nej kampanii Edukacja dla Wszystkich i rozpoczęcie kampanii: Education for
All Children with Visual Impairment (Edukacja dla Wszystkich Dzieci z Nie-
pe nosprawnością Wzrokową). Celem programu jest zapewnienie wszystkim
dzieciom niewidomym i s abo widzącym (a zw aszcza zamieszkującym kraje
rozwijające się) dostępu do edukacji na poziomie szko y podstawowej. Kampa-
nia będzie skupia a się na wczesnej interwencji wobec wszystkich dzieci w wie-
ku przedszkolnym i szkolnym, zarówno niewidomych i s abo widzących, jak
i g uchoniewidomych oraz z niepe nosprawnością z ożoną. W ramach programu
zaplanowano również promocję równych szans i wspieranie dziewcząt i kobiet.

Kolejne kroki kampanii to:
1) stworzenie poczucia konieczności zapewnienia edukacji wszystkim dzieciom;
2) prowadzenie programu w oparciu o istniejący system edukacji specjalnej

i ogólnodostępnej (na początku w krajach wytypowanych w pierwszej kolej-
ności do wprowadzania systemu);

3) w ączenie dzieci z niepe nosprawnością wzrokową w szkolnictwo ogólnodo-
stępne;

4) poszukiwanie alternatywnego podejścia do edukacji tam, gdzie jest to ko-
nieczne, zw aszcza w stosunku do dzieci g uchoniewidomych i ze sprzężoną
niepe nosprawnością, które wymagają bardziej wyspecjalizowanego serwisu.
Kampania będzie wprowadzana na 2 poziomach: międzynarodowym (Global

Task Force) oraz narodowym (National Task Force). Global Task Force, kiero-
wana przez Prezydenta ICEVI i skupiająca wiodące międzynarodowe i pozarzą-
dowe organizacje, będzie mia a na celu formu owanie polityki, podczas gdy za
codzienną realizację kampanii odpowiedzialne będą National Task Force,
stworzone dzięki regionalnym strukturom ICEVI i WBU (Światowego Związku
Niewidomych). Pierwszy etap kampanii rozpoczętej w tym roku, będzie konty-
nuowany przez 4 lata.

Kszta cenie nauczycieli i innych profesjonalistów, rozwój literatury, produko-
wanie technologii wspomagających, to niektóre z elementów kampanii i progra-
mu. Planowane jest również prowadzenie badań dotyczących jej skuteczności,
aby wskazać s abe i mocne strony oraz wytyczyć wskazówki dla osób i organi-
zacji odpowiedzialnych za politykę i realizację programu, by w rezultacie
jak najlepiej wesprzeć uczniów z niepe nosprawnością wzrokową (Final Pro-
gramme, s. 10 12).

W trakcie konferencji omawiane by y liczne zagadnienia, związane z szero-
ko pojętą edukacją i rehabilitacją dzieci i m odzieży z niepe nosprawnością
wzrokową, m.in.: dostęp do powszechnych, specjalnych i alternatywnych pro-
gramów kszta cenia, programy przeznaczone dla dzieci z wieloraką niepe no-
sprawnością, praktyczne aspekty edukacji integracyjnej i w ączającej, wykorzy-
stanie brajla, orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się, nowoczesne
technologie.
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Zarówno poruszając te tematy, jak i omawiając kwestie spo ecznego funk-
cjonowania osób niepe nosprawnych wzrokowo, g ówny ciężar po ożono na
problemach niewidomych i s abo widzących mieszkańców krajów rozwijających
się, ubogich oraz dotkniętych katastrofami i wojnami. W wielu wystąpieniach
podkreślano przepaść, która wciąż jeszcze dzieli świat na bogatą Pó noc i bied-
ne Po udnie. Gdy w krajach rozwiniętych poszukuje się najbardziej odpowied-
nich metod pracy z uczniami niewidomymi i s abo widzącymi w warunkach
inkluzji, do chwili obecnej w niektórych państwach nie uznaje się w ogóle
potrzeby nauczania osób niewidomych, w innych zaś dyskutuje się możliwość
kszta cenia integracyjnego. Interesujące wydaje się, że podejście do edukacji
w niewielkim stopniu zależy od po ożenia geograficznego kraju. Dla przyk adu:
w Indiach zaledwie niewielka grupa dzieci niewidomych objęta jest nauką
szkolną, a w sąsiadującym z nią Nepalu system inkluzywny jest realizowany od
ponad 40 lat.

Różnice w dostępie do nauki istnieją również na poziomie legislacyjnym.
W wielu krajach nie istnieją żadne uregulowania prawne dotyczące dostępu do
edukacji osób niepe nosprawnych, w tym z niepe nosprawnością wzrokową,
w niektórych gwarantuje to przystąpienie przez te państwa do programu Eduka-
cja dla Wszystkich. Na konferencji przedstawiono inicjatywy ustawodawcze
w niektórych krajach (np. Azji), mające zapewnić uczniom z dysfunkcją wzro-
ku możliwość uczestniczenia w edukacji specjalnej, integracyjnej bądź in-
kluzywnej. Szczególne miejsce w promowaniu praw osób z niepe nospraw-
nością wzrokową w zakresie edukacji przypisuje się organizacjom pozarządo-
wym, kościelnym/religijnym oraz stowarzyszeniom i grupom rodziców. Pokaza-
no jednocześnie, że jakkolwiek w wielu krajach prawo gwarantuje wszystkim
dzieciom w wieku szkolnym równe szanse edukacyjne, to realizacja tego prawa
jest daleka od doskona ości. Na przeszkodzie w równym dostępie do edukacji
stoją różnego rodzaju uwarunkowania spo eczno-polityczne, jak choćby: bariery
związane z tradycją i kulturą (w tym negatywne podejście spo eczeństwa do
osób niepe nosprawnych), brak świadomości potrzeby edukacji, problemy zwią-
zane z topografią i odleg ością do szko y, kryzysy ekonomiczne i bieda, brak
stabilności politycznej i prawa, a także związane z tym brak potrzebnego wypo-
sażenia, wyspecjalizowanej kadry i programów kszta cenia. W wielu referatach
pokazywano, jakie dzia ania podejmowane są w celu zmiany sytuacji na lepszą.

Konferencja, dzięki zgromadzeniu przedstawicieli wielu krajów ze wszyst-
kich kontynentów, pokaza a także różnice w podejściu i realizacji inkluzji.
Z jednej strony, w wielu krajach jest ona codzienną praktyką, zagwarantowaną
prawnie, z drugiej tysiące dzieci z niepe nosprawnością, w różnych regionach
świata, jak np. w krajach Ameryki acińskiej, nie mają dostępu do edukacji lub
uczęszczając czy to do szkó masowych, czy specjalnych nie otrzymują
nauki na odpowiednim poziomie. Podkreślano różne trudności, z jakimi boryka-
ją się rodzice i nauczyciele, starający się realizować edukację inkluzywną:
problemy finansowe, organizacyjne, prawne, zapewnienie odpowiedniej kadry
i poziomu, prze amywanie barier spo ecznych i uprzedzeń.
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Integracja i inkluzja mogą być w pe ni zrealizowane tylko przy pe nym
zaangażowaniu spo eczności na wszystkich poziomach. Spo eczność, czyli
rodzice, rodzeństwo, rówieśnicy, nauczyciele, pracownicy spo eczni, urzędnicy
itp. odgrywają ważną rolę w propagowaniu i wspieraniu integracji. Powinni być
oni nastawieni i przygotowani do swojej roli, zarówno pod względem meryto-
rycznym (poznać możliwości i ograniczenia związane z niepe nymi możliwo-
ściami wzrokowymi osoby, a także techniki i metody pracy ze spo ecznością
lokalną i globalną), jak i emocjonalnym. Prelegenci podkreślali rolę rzetelnej
informacji w promowaniu w aściwego stosunku spo eczeństwa do osób z nie-
pe nosprawnością wzrokową. Wskazano przy tym na rolę mediów (w tym
Internetu) w kreowaniu wizerunku osoby niewidomej i s abo widzącej oraz
w edukacji spo eczeństwa na temat możliwości i barier związanych z brakiem
lub ograniczeniem widzenia. Niezależnie od nowoczesnych metod komunikacji,
wiele osób prezentowa o pogląd, że w spo ecznościach lokalnych najwięcej
zależy jednak od samych zainteresowanych i ich najbliższego otoczenia. To im
przypisywano obowiązek kszta towania w aściwego nastawienia do inkluzji
osób niepe nosprawnych z otoczeniem. Jako przyk ad podano doświadczenia
Australii, pokazujące, w jaki sposób uczy się tam niewidomych i s abo widzą-
cych uczniów informowania otoczenia o możliwościach i ograniczeniach zwią-
zanych z w asną niepe nosprawnością wzrokową. Jest to ciekawa inicjatywa,
warto zatem pomyśleć o możliwościach przeniesienia jej na grunt polski.

Mówiąc o wp ywie spo eczności lokalnej na wizerunek ale i ogólnie na
funkcjonowanie osoby niewidomej i s abo widzącej należy mieć na uwadze
również zmieniającą się strukturę narodowościową w krajach rozwiniętych.
Związane jest to z pojawieniem się coraz większej liczby emigrantów i uchodź-
ców, osób pos ugujących się innym językiem i o innym zapleczu kulturowo-
-religijnym. Wynika z tego, że profesjonaliści muszą być uprzedzeni o ich
wp ywie na funkcjonowanie rodziny posiadającej dziecko niepe nosprawne.
Powinni też być w stanie porozumieć się z uchodźcami, co bywa bardzo utrud-
nione ze względu na różnorodność języków oraz często niski poziom wykszta -
cenia emigrantów. Dodatkowym problemem jest dotarcie do zamkniętych spo-
eczności, szczególnie tradycyjnych, traktujących niepe nosprawność jako styg-
mat. Jedną z propozycji poprawy sytuacji w tym zakresie jest nawiązanie
wspó pracy z przywódcami religijnymi oraz z osobami pe niącymi wiodące
funkcje w określonej spo eczności religijnej i etnicznej. Również w Polsce
istnieją mniejszości narodowe i etniczne, jak np. Romów, Wietnamczyków czy
Karaimów, w związku z czym musimy być przygotowani na znalezienie sposo-
bu porozumienia się i zapewnienia w aściwego wsparcia osobom z niepe no-
sprawnością wzrokową o innym kolorze skóry, wyznaniu, kulturze, pos ugują-
cym się innym językiem.

Kolejnym wyzwaniem stojącym przed zaangażowanymi w pracę z osobami
z niepe nosprawnością wzrokową, o którym by a mowa podczas konferencji,
jest tworzenie równych szans edukacyjnych dla niewidomych i s abo widzących
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dziewcząt i kobiet. Jest to szczególnie istotny problem w krajach ubogich
i rozwijających się, gdzie miejsce kobiety w spo eczeństwie wyznaczone jest
przez patriarchalne, religijne uwarunkowanie i ograniczone do rodzenia i wy-
chowywania dzieci. W tych środowiskach dostępność dziewcząt z jakimkolwiek
rodzajem niepe nosprawności do nauki staje się fikcją, niezależnie od zapisa-
nych praw równego dostępu do edukacji dla wszystkich, gwarantowanych przez
konstytucję (np. Nigerii i Ghany). Ponadto dane (zebrane przez Sight Savers
International w Malawi) wskazują, że duża część dziewcząt rozpoczynająca
naukę szkolną doświadcza przemocy fizycznej i psychicznej, co skutkuje opusz-
czeniem przez nie szko y. Zmianie sytuacji może s użyć tworzenie odpowied-
niego ustawodawstwa, podkreślającego prawa wszystkich obywateli, jednocześ-
nie z uruchomieniem mechanizmu edukowania spo eczeństwa (i samych niepe -
nosprawnych) oraz egzekwowania ustanowionych zasad. Np. w Kamerunie
w tym celu organizowane są kampanie spo eczne oraz wykorzystuje się środki
masowego przekazu, które mają olbrzymi wp yw na opinię spo eczną. Pomocą
mogą s użyć również organizacje międzynarodowe, jak ICEVI, wspomniani
Sight Savers, WHO czy krajowe organizacje pracujące na rzecz osób niewido-
mych i s abo widzących.

Pomoc ze strony państw rozwiniętych i bogatszych potrzebna jest również
krajom dotkniętym wojną lub kataklizmami. Wsparcia finansowego i pomocy
humanitarnej w odbudowie potrzebują kraje, takie jak Nepal, gdzie edukacja,
będąca przed konfliktem zbrojnym i tak na niskim poziomie, znajduje się
w jeszcze gorszym stanie. Tym bardziej, że dzia ania zbrojne przyczyni y się
tam do jeszcze większego zubożenia spo eczeństwa i zwiększenia liczby niepe -
nosprawnych. Pozytywnym przyk adem troski o niewidomych w innych krajach
jest dzia alność ONCE (Stowarzyszenie na Rzecz Niewidomych w Hiszpanii),
które w ramach programu odbudowywania systemu edukacji w krajach ubogich
w ączy o się w szkolenia specjalistów w Indiach, Nikaragui, Peru i Sarajewie,
w znaczący sposób przyczyniając się do poprawy serwisu edukacyjnego i reha-
bilitacyjnego skierowanego do osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Reasumując: XII. Światowa Konferencja ICEVI pokaza a, jak wiele wyzwań
stoi przez osobami pracującymi na rzecz dzieci, m odzieży i doros ych z niepe -
nosprawnością wzrokową. Przytoczone zagadnienia, skoncentrowane na sytuacji
w krajach biednych i rozwijających się, wskazują na konieczność wspó pracy
międzynarodowej w kierunku edukacji spo eczeństwa, ale przede wszystkim
pomocy w wykszta ceniu lokalnych liderów, którzy znając uwarunkowania
spo eczne, polityczne i kulturowe będą mogli w najbardziej w aściwy sposób
organizować kszta cenie i rehabilitację osób niewidomych i s abo widzących.
Jest to kierunek dzia ań podjętych przez ICEVI. Miejmy nadzieję, że przyczy-
nią się one do wyrównania szans edukacyjnych i życiowych osób niepe no-
sprawnych wzrokowo na wszystkich kontynentach.
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Instytut to dzie o mojego życia. W oży am w tę pracę wszystko, co
mog am i jak mog am. Wierzę w wartości spo eczne Instytutu i pra-
gnę, aby się rozwija y w kierunku odpowiedzi na różne potrzeby cz o-
wieka w jakiś sposób upośledzonego czy wykolejonego.
Taka jest moja ostatnia wola w stosunku do dalszych losów Instytutu.

Z testamentu M. Grzegorzewskiej (24.11.1964 r).

W dniach 18 22.09.2006 r. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzego-
rzewskiej wspólnie z Polskim Towarzystwem Pedagogiki Specjalnej zorganizo-
wa a Letnią Szko ę Pedagogiki Specjalnej1) (edycja I). Wiodącym tematem,
wokó którego koncentrowa y się zajęcia, by a Teoria i praktyka wychowania
i kszta cenia osób z niepe nosprawnością intelektualną. Do uczestnictwa
w Szkole zaproszono polskich i zagranicznych wyk adowców (m.in. ze Stanów
Zjednoczonych, Bia orusi, Litwy, Rosji, Ukrainy), m odych specjalistów, dokto-
rantów oraz studentów starszych lat studiów z Polski i zagranicy.

Obrady Letniej Szko y odbywa y się w językach angielskim, rosyjskim
i polskim. Ca e przedsięwzięcie wspierali wolontariusze studenci Akademii
Pedagogiki Specjalnej i Politechniki Warszawskiej, którzy pomagali w organiza-
cji i występowali w charakterze t umaczy.

Letnią Szko ę zorganizowano w celu: 1) wzbogacenia wiedzy o zakresie,
formach, metodach pracy z dziećmi i m odzieżą niepe nosprawną intelektualnie
w USA i krajach Europy Wschodniej; 2) poznania różnorodnych podejść w dia-

1) Letnia Szko a wspó finansowana by a przez: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe nosprawnych, UNESCO, Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
i Polskie Towarzystwo Pedagogiki Specjalnej.
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gnozowaniu, w tym diagnozy s użącej konstruowaniu programów terapeutycz-
nych; 3) podniesienia kompetencji dotyczących rozpoznawania potrzeb/proble-
mów osób z niepe nosprawnością intelektualną oraz planowania w asnych
dzia ań/badań związanych z rozwiązywaniem problemów.

Konferencja inaugurująca Letnią Szko ę poświęcona by a omówieniu wspó -
czesnego systemu i aktualnych problemów związanych z rehabilitacją osób
niepe nosprawnych intelektualnie w poszczególnych krajach oraz metodologii
badań pedagogicznych. Omówiono również psychologiczny, pedagogiczny
i spo eczny wymiar diagnozy niepe nosprawności intelektualnej, system
M. Montessori jako jedno z alternatywnych podejść we wczesnej rehabilitacji,
edukację szkolną specjalną i integracyjną oraz edukację osób z g ębszą i sprzę-
żoną niepe nosprawnością. W części końcowej Konferencji poruszono problem
przygotowania zawodowego, rynku pracy w Polsce, a także polityki Unii Euro-
pejskiej wobec osób z niepe nosprawnością intelektualną.

Wyk ady oraz wizyty studyjne odbywa y się w godzinach przedpo udnio-
wych. Natomiast spotkania popo udniowe poświęcone by y pracy nad koncepcją
projektu badawczego. Stworzono kilka grup z liderem na czele. Pomys y, będą-
ce wynikiem dyskusji w poszczególnych grupach, zaprezentowano na forum
ostatniego dnia. Mam nadzieję, że kontynuacja prac nad projektami zostanie
uwieńczona międzynarodowym projektem.

Obok wyk adów i pracy nad projektem ważną częścią Letniej Szko y by y
wizyty studyjne w placówkach wychowawczo-dydaktycznych i rehabilitacyj-
nych. W zależności od zainteresowania, uczestnicy mogli pójść do Ośrodka
Wczesnej Interwencji, Przedszkola Specjalnego, Szko y Specjalnej oraz Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej.

Pobyt uczestnikom uatrakcyjni o zwiedzanie Warszawy z wolontariuszami-
-przewodnikami oraz obejrzenie spektaklu KOSMOS, w wykonaniu grupy
teatralnej osób niepe nosprawnych „LILIMONY”.

Letnia Szko a to przedsięwzięcie, które pokaza o potrzebę spotkań, wymiany
idei oraz refleksji odnośnie tendencji w wychowaniu i kszta ceniu osób potrze-
bujących specjalnego wsparcia w różnych krajach. Mam nadzieję, że to przed-
sięwzięcie będzie początkiem cyklu corocznych spotkań i dyskusji na tematy
z kręgu pedagogiki specjalnej.
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Międzynarodowe Stowarzyszenie Pedagogiki Specjalnej (International Asso-
ciation of Special Education IASE) z siedzibą w USA, to organizacja zrze-
szająca profesjonalistów oraz cz onków rodzin osób niepe nosprawnych, za ożo-
na w 1989 r. w celu niesienia wsparcia i poprawy jakości ich życia. Cz onkami
organizacji są nauczyciele, osoby kszta cące nauczycieli, pedagodzy specjalni,
logopedzi, psychologowie, doradcy, pracownicy opieki zdrowotnej i spo ecznej
oraz cz onkowie rodzin osób niepe nosprawnych.

Celem IASE jest wspieranie wymiany naukowej pomiędzy pedagogami
specjalnymi z ca ego świata, rozwój pedagogiki specjalnej jako dyscypliny
naukowej i profesji, wspieranie rozwoju zawodowego cz onków IASE oraz
zachęcanie do wspó pracy międzynarodowej w dziedzinie prac badawczych,
poprzez organizowanie konferencji, międzynarodową wymianę informacji
poprzez wydawanie i dystrybucję Journala IASE.

Journal of the IASE jest g ównym periodykiem wydawanym pod egidą tej
organizacji. Redaktorem naczelnym jest prof. Greg Prater (Northern Arizona
University, Flagstaff, USA), a jego zastępcą dr Ma gorzata Seku owicz
(Dolnośląska Szko a Wyższa Edukacji we Wroc awiu). Pismo obecnie wydawa-
ne jest przez Northern Arizona University z Flagstaff w USA; aktualne wydanie
czasopisma (1/2006) jest drugim, za którego publikację odpowiada Uniwersytet
Pó nocnej Arizony.

Zakres tematyki w numerze 1/2006 dotyczy g ównie kwestii wybranych
uwarunkowań edukacji specjalnej w krajach Dalekiego Wschodu, Afryki oraz
Europy; cztery artyku y dotyczą metod terapeutycznych i usprawniających,
nadających się do praktycznego wykorzystania w pedagogice specjalnej.
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Integracja dzieci niepe nosprawnych: nauczyciele z przedszkoli w Singapu-
rze dzielą się swymi wrażeniami (wstęp do badań) (s. 4 10)
Karen P. Nonis

W Singapurze, pomimo istnienia wielu możliwości integracji w ramach
edukacji ogólnodostępnej, obowiązek kszta cenia dzieci niepe nosprawnych
spoczywa przede wszystkim na szko ach specjalnych, będących w gestii Mini-
sterstwa Edukacji (Ministry of Education MOE) oraz Narodowej Rady Spraw
Socjalnych (National Council of Social Services NCSS). Ostatnie zmiany
w singapurskim rządzie uruchomi y dzia ania wspierające zarówno dzieci nie-
pe nosprawne, jak też uczniów edukacji ogólnej. Kontynuując funkcjonujące od
kilku lat przedsięwzięcia oraz programy, w adze Singapuru skierowa y znaczące
wsparcie, zarówno do szkó edukacji specjalnej, jak też do szkó ogólnodostęp-
nych, z przeznaczeniem na realizację potrzeb uczniów niepe nosprawnych.

Zwiększenie wsparcia dla integracji uczniów niepe nosprawnych w szko ach
masowych wymaga od nauczycieli i wychowawców nabycia koniecznych umie-
jętności z zakresu edukacji specjalnej, w tym także przedszkolnej. Istotne jest
wzajemne przenikanie się trzech kluczowych czynników, mających u atwiać
wprowadzanie integracji do przedszkoli oraz szkó . Te czynniki to: odpowiednio
wyszkolony personel (w tym szczególnie nauczyciele oraz dyrektorzy placó-
wek); podzielanie przez nauczycieli wizji i filozofii integracji oraz ich odpo-
wiednie podejście do nauczania; odpowiednie oddzia ywanie polityki państwo-
wej i samorządowej.

Literatura przedmiotu podkreśla konieczność identyfikowania rodzaju trud-
ności oraz znaczenie wysokiej jakości stosowanych w przedszkolach progra-
mów, mających na celu pomoc dzieciom z problemami w rozwoju (ogólnym,
spo ecznym oraz emocjonalnym) oraz z problemami behawioralnymi, w korzys-
taniu z edukacji masowej. Rodzi się jednak pytanie, czy warunki panujące
w poszczególnych przedszkolach są odpowiednie oraz czy ich personel jest
w aściwie przygotowany do wprowadzenia integracji w tych placówkach.

Badanie przedstawia pogląd nauczycieli pracujących w przedszkolu, do-
tyczący wprowadzania integracji dzieci niepe nosprawnych w grupach przed-
szkolnych.

W badaniu wzię o udzia 75 nauczycieli, zatrudnionych w 3 przedszkolach
oraz w dziennych centrach opieki; średnia wieku badanych wynosi a 29 lat.
Respondenci byli pytani o ich odczucia wobec kwestii w ączania dzieci niepe -
nosprawnych do ich grup. Pytania dotyczy y: nastawienia do integracji i zwią-
zanych z nią korzyści oraz przewidywanych ograniczeń, kwestii osobistego
rozwoju zawodowego oraz spraw związanych z finansowaniem wprowadzania
integracji.

Autorka, zwracając uwagę na ograniczenia w interpretowaniu wyników
przeprowadzonego badania, wskazuje na jego ograniczony zasięg terytorialny,
niewielką liczbę osób badanych oraz przynależność większości respondentów
do jednej grupy etnicznej (w Singapurze są trzy g ówne grupy etniczne).
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Większość nauczycieli przedszkolnych (60%) popiera pomys integracji
w przedszkolu; jeszcze więcej (77%) dostrzega takie możliwości w swoich
placówkach macierzystych. Większość respondentów (57%) uważa także, że
dzieci niepe nosprawne skorzystają na integracji w ich grupach, i wymienia
jako g ówne korzyści: nabywanie umiejętności spo ecznego wspó dzia ania,
zdolności komunikacji i zachowań spo ecznych oraz rozwijanie niezależności
u dziecka. 33% badanych by o odmiennego zdania, wskazując na możliwe
problemy nauczyciela w relacjach z uczniami, na dużą liczebność grup, wymóg
dokszta cania zawodowego oraz problemy związane z finansowaniem.

Przeważająca większość (81%) badanych by a zdania, że dzieci zdrowe
mog yby skorzystać na interakcji z dziećmi niepe nosprawnymi (rozwijając
pozytywne cechy charakteru, empatię, umiejętności komunikacji, uświadamiając
sobie fakt istnienia choroby). 15% badanych nauczycieli by o zdania przeciwne-
go, wskazując na możliwości przyswojenia przez dzieci zdrowe niew aściwych
zachowań oraz na trudności w skupieniu uwagi podczas zajęć, choć nie potrafili
podać konkretnych przyk adów takich sytuacji. 60% nauczycieli uważa, że
integracja nie będzie mia a szkodliwego wp ywu na dzieci zdrowe. Większość
badanych (63%) by o gotowych na przyjęcie dziecka niepe nosprawnego do ich
grupy przedszkolnej.

Niemal wszyscy respondenci (92%) byli zdania, że nie posiadają dostatecz-
nej wiedzy na temat integracji, jednak większość z nich (84%) by a gotowa do
poszerzenia swych kwalifikacji zawodowych w tym zakresie. 57% badanych
uważa o, że nie potrafi oby odpowiednio reagować na zachowania dziecka
niepe nosprawnego (znamienne, że nauczyciele wskazywali na te trudności bez
dok adnej identyfikacji rodzaju specjalnych potrzeb czy określonych zachowań),
jednak 75% z nich ufa o, że ich kwalifikacje poprawią się wraz z pozyskaniem
doświadczenia poprzez ich bezpośredni kontakt z dziećmi. Podobne wnioski
występowa y w badaniach innych, cytowanych przez autorkę badaczy.

Chińskie wyzwanie ku przysz ości: centralna rola rodziny w edukacji spe-
cjalnej we wczesnym dzieciństwie (s. 11 21)
Yanhui Pang, Dean Richey

Artyku , przedstawiając sytuację chińskich rodzin tradycyjnych oraz
wspó czesnych wraz z uwarunkowaniami t a kulturowego, statusu spo eczno-
-ekonomicznego oraz zależnych od p ci ról spo ecznych, opisuje zależności
pomiędzy edukacją specjalną we wczesnym dzieciństwie (early childhood
special education ECSE) a aktualną sytuacją w Chinach. Szczególne miejsce
zajmuje opis procesu wprowadzania w rodzinach praktyk edukacyjnych oraz ich
dostosowania do uwarunkowań chińskiej tradycji i kultury.

W większości rodzin chińskich nadal bardzo silny jest wp yw tradycji, wiary
oraz wartości. Tradycyjna chińska rodzina, zgodnie z zasadami konfucjanizmu,



166 Przegląd czasopism

jest patriarchalna, z silną pozycją g owy rodu oraz podporządkowaną rolą
kobiety, uleg ej wobec męża, po ślubie przenoszącej się do jego domu i po-
s usznej woli rodziców oraz teściów, zajmującej się pracami domowymi i nie
zabierającej g osu w kwestiach publicznych. Z tego też powodu dzieci p ci
męskiej (jako pozostające w domu) mają w takich rodzinach zagwarantowaną
lepszą opiekę oraz większe szanse edukacyjne niż dzieci p ci żeńskiej (wycho-
wywane na przysz e żony, odchodzące do rodziny męża).

Natomiast wspó czesne chińskie rodziny, owoc polityki industrializacji
i modernizacji oraz wp ywu kampanii kontroli populacji „Jedno dziecko”,
różnią się w sposób zasadniczy od tradycyjnych, zw aszcza pod względem ich
wielkości, ról spo ecznych związanych z p cią oraz równouprawnienia. Nie
oznacza to jednak braku problemów ok. 1/3 tych rodzin zg asza występowa-
nie konfliktów w obszarach: dzieci, obowiązki domowe, sprawy finansowe,
a także, choć w mniejszej skali, przemoc w rodzinie czy niew aściwe postępo-
wanie z dziećmi.

W Chińskiej Republice Ludowej pod koniec ubieg ego wieku wprowadzono
szereg praw i regulacji w zakresie pedagogiki specjalnej, celem jak najpe niej-
szego respektowania prawa do edukacji dzieci niepe nosprawnych (zw aszcza
Compulsory Education Law z 1986 r.). W latach późniejszych ustanowiono
prawo każdego dziecka niepe nosprawnego do 9-letniego cyklu edukacji; obo-
wiązek wype nienia tego prawa spoczywa na w adzy lokalnej, szkole, rodzinie
i środowisku spo ecznym. Na tej legislacji oparta jest edukacja specjalna we
wczesnym dzieciństwie (Early Childhood Special Education ECSE). Wiele
z istniejących w ramach ECSE programów jest prowadzonych w aśnie przez
rodziców. Istnieją dwa g ówne instytucjonalne typy programów ECSE: przed-
szkola specjalne i przedszkola integracyjne. Problemem jest utrudniona dostęp-
ność szkolnictwa specjalnego na terenach wiejskich czy s abo zurbanizowanych
(brak finansowania i infrastruktury). Rozwiązaniem chińskim stosowanym na
takich terenach, mającym na celu realizację prawa do 9-letniego okresu eduka-
cji, jest suiban jiudu, będący formą edukacji w ączającej, polegający na przy-
dzielaniu uczniów niepe nosprawnych do klas ogólnych ze zdrowymi rówieśni-
kami, jednak z realizowaniem odrębnego programu tak ogólnego, jak i pro-
gramów istniejących w ramach edukacji specjalnej. Stawia to jednak wobec
uczniów niepe nosprawnych szczególne wymagania, co do zdolności do pobie-
rania nauki oraz w kwestii relacji interpersonalnych.

Pomimo legislacyjnego wsparcia idei suiban jiudu i przywiązywania dużej
wagi do roli rodziny w realizacji prawa do edukacji jej niepe nosprawnego
potomstwa, brakuje bezpośredniego wsparcia, mającego na celu większe zaan-
gażowanie i aktywny udzia rodziny w programach ECSE. Jest to zależne od
otoczenia edukacyjnego i kulturowego rodziny, jej statusu spo eczno-ekono-
micznego oraz po ożenia geograficznego, a także od mających bezpośredni
związek z tymi czynnikami prezentowanych postaw spo ecznych wobec nie-
pe nosprawności, determinujących zachowania rodziny dziecka.
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Rodziny odgrywają kluczową rolę w ECSE i przysz ym rozwoju dzieci, bez
ich zaangażowania wprowadzanie ECSE jest nieefektywne: nie można oddzielić
dziecka od rodziny, planując i dostarczając us ugi edukacyjne. Programy wyma-
gają zaangażowania ca ej rodziny, pozwalają lepiej zidentyfikować potrzeby
zarówno dziecka, jak też rodziny oraz ustalić priorytety jego usprawniania.

Opierając się na amerykańskich (USA) doświadczeniach i legislacji, autorzy
rozważają możliwość wprowadzenia tych rozwiązań do edukacji specjalnej
w Chinach. Podają przyk ad pekińskiego instytutu pracującego na rzecz dzieci
z autyzmem (Beijing Xingxingyu Education Institute for Children with Autism),
stosującego taki program.

Specyfika kulturowa chińskich rodzin skrytość wobec osób spoza rodziny,
wstyd przed poszukiwaniem pomocy i wsparcia ze strony w adz, trudności
w równych relacjach pomiędzy patriarchalnym systemem rodzinnym a wycho-
wawcami i nauczycielami, niechęć do ujawniania problemów wobec osób
z zewnątrz mogą być czynnikiem znacznie hamującym rozwój ECSE. Auto-
rzy zwracają uwagę również na niedostateczną jakość zawodowego przygoto-
wania pedagogów i wychowawców do prowadzenia zajęć z dziećmi niepe no-
sprawnymi oraz na brak odpowiedniego porozumienia z ich rodzicami. Jest to
poważnym problemem: wed ug badań z 1997 r. więcej niż 85% chińskich
dzieci z niepe nosprawnością nie mia o żadnej możliwości wczesnego rozpoczę-
cia edukacji.

Istnieją również problemy natury prawnej (brak w aściwego legislacyjnego
umocowania ECSE) i finansowej (choć brak dok adnych danych na ten temat,
wiadomo, że pedagodzy specjalni nie są należycie op acani, zajmują niskie
pozycje spo eczne, często też przechodzą z edukacji specjalnej do szkó maso-
wych, co świadczy o niedostatecznie silnym wsparciu finansowym ze strony
państwa). Wspomniany Beijing Xingxingyu Education Institute for Children
with Autism jest przyk adem niedostatecznego rządowego wsparcia oraz s abości
systemu socjalnego i prywatnej filantropii w Chinach (przyk adowo, nie istnieją
prawne gwarancje us ug socjalnych, rodziny same finansują leczenie i wycho-
wanie dzieci niepe nosprawnych).

Konkludując, autorzy podkreślają, że zaangażowanie rodziców we wczesną
edukację dzieci niepe nosprawnych musi uwzględniać poszanowanie ich wiary,
tradycji, kultury i preferowanych wartości, ich stosunku do dziecka. Istotne jest
popularyzowanie podstawowej wiedzy na temat niepe nosprawności, niewiedza
bowiem jest przyczyną uprzedzeń, strachu, wrogości, alienacji i odczuwania
przez rodziców poczucia winy. Niemniej ważne są odpowiednie programy
skierowane do rodziny, jak też dok adne poznanie jej problemów, ograniczeń
i możliwości, w celu lepszego jej wspierania w zmaganiach z wyzwaniami,
lepszej jakości pracy pedagogów specjalnych oraz ich możliwości porozumienia
z rodzinami.
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Edukacja specjalna w Zimbabwe: osiągnięcia i trendy (s. 22 27)
Morgan Chitiyo

Rezultatem zapoczątkowanej w 1980 r. przez rząd niepodleg ego Zimbabwe
masowej inicjatywy edukacyjnej by o osiągnięcie przez ten kraj jednego z naj-
wyższych w Afryce wskaźników zwalczania analfabetyzmu (ponad 90% lud-
ności jest piśmienna). Prawo każdego dziecka do edukacji jest w Zimbabwe za-
gwarantowane ustawowo, jednak pomimo istnienia tej legislacji, edukacja
specjalna nie rozwija się w stopniu wspó miernym z resztą ca ego systemu
edukacyjnego. Artyku przedstawia niektóre czynniki wp ywające na system
edukacji specjalnej w tym po udniowoafrykańskim kraju oraz przedstawia
szanse jej rozwoju.

Do 1980 r. rdzenni obywatele Zimbabwe mogli edukować się g ównie dzięki
pomocy kościo ów, misjonarzy i organizacji humanitarnych, z powodu ograni-
czenia dotacji ze strony rządów kolonialnych, wspierających g ównie bia ą
mniejszość. Oprócz przeszkód natury finansowej, istnia y czynniki umożliwiają-
ce prowadzenie tylko niektórych form edukacji specjalnej; g ównymi by y kul-
turowe uwarunkowania funkcjonujące w spo eczeństwie afrykańskim, postrzega-
nie osób niepe nosprawnych jako jednostek o niepe nych prawach i izolowanie
ich; istotny jest fakt, że obecnie nastawienia te mają tendencję malejącą.

Szkolnictwem w Zimbabwe zarządzają dwa resorty Ministerstwo Edukacji
(Ministry of Education MOE) oraz Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego
(Ministry of Higher Education MHE), dzia ające w oparciu o Prawo Eduka-
cyjne (Education Act) z 1987 r., zmienione w 1991 r. (Education Amendment
Act). Szkolnictwo specjalne opiera się na tych samych regulacjach, co ca y
system oświatowy; podstawą jest prawo każdego dziecka do edukacji, nie
istnieją żadne wykluczenia formalne od tej zasady. Kwestie rehabilitacji oraz
zaopatrzenia osób niepe nosprawnych reguluje ustawa o niepe nosprawności
(National Disability Act z 1992 r.). Istnieją też rządowe wytyczne w dziedzinie
szkolnictwa specjalnego (Zimbabwe’s Special Education Policy Statement),
określające zasady: wczesnego wykrywania, interwencji oraz zapobiegania
niepe nosprawności; integracji (w miarę możliwości) dzieci z niepe nospraw-
nością w szko ach ogólnodostępnych; rozwoju centrów pomocy osobom niepe -
nosprawnym.

Pomimo istnienia w Zimbabwe, jedynym kraju w regionie, odpowiedniej
legislacji dotyczącej osób niepe nosprawnych, dzia ania w tej dziedzinie są
fragmentaryczne, brakuje kompleksowego podejścia, odpowiednich zasobów
(finanse i personel), co hamuje wszechstronne wprowadzanie ustanowionych
prawem dzia ań. Do większości potrzebujących nie dociera pomoc: w 1996 r.
niewiele ponad 10% dzieci niepe nosprawnych by o objęte odpowiednimi dzia-
aniami szkolnictwa specjalnego. W tym okresie w Zimbabwe podjęto niewiele
dzia ań, dodatkowo obejmujących swym zasięgiem jedynie niektóre rodzaje
niepe nosprawności (zaburzenia s uchu, wzroku, niepe nosprawność intelektual-
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ną oraz w mniejszym stopniu niepe nosprawność fizyczną). Dla dzieci
z problemami emocjonalnymi i behawioralnymi nie istnia o dostępne wsparcie.
Pomimo uruchomienia uniwersyteckich wydzia ów pedagogiki specjalnej, szko-
lono w nich g ównie specjalistów do pracy z dziećmi z niepe nosprawnością
intelektualną i z zaburzeniami s uchu i wzroku, z wy ączeniem innych typów
niepe nosprawności.

Większość rodzin g ównie z powodu ubóstwa nie uczestniczy w eduka-
cji swych niepe nosprawnych dzieci; innym powodem są niskie wymagania
wobec dzieci, co skutkuje rezygnacją z ich edukowania.

W Zimbabwe istnieje stosunkowo wiele (56, dane z 2002 r.) organizacji
dzia ających w dziedzinie edukacji i rehabilitacji osób niepe nosprawnych.
Podejmowane przez te organizacje wysi ki są jednak znaczące w realizowaniu
potrzeb dotyczących edukacji specjalnej dzieci z różnymi rodzajami niepe no-
sprawności.

Przed Zimbabwe stoi ogromne wyzwanie zagwarantowania szans edukacyj-
nych wszystkim dzieciom niepe nosprawnym. Ograniczone zaangażowanie
Ministerstwa Edukacji (MOE), ograniczone środki finansowe i cofnięcie dotacji
(zw aszcza po uruchomieniu programu oszczędnościowego Zimbabwe’s Econo-
mic Structural Adjustment Program ESAP), niewielka liczba odpowiednio
wyszkolonych nauczycieli szkolnictwa specjalnego i brak koordynacji dzia ań
organizacji pozarządowych są jednak istotną przeszkodą.

Sytuację komplikuje niew aściwe przeprowadzenie przez rząd Zimbabwe
reformy rolnej oraz szereg przebiegających z pogwa ceniem prawa dzia ań,
podejmowanych zarówno wobec spo eczności bia ej, jak też wobec czarnej
biedoty. Skutkiem tego jest wprowadzenie szeregu restrykcji i wycofanie się
z Zimbabwe wielu pozarządowych, międzynarodowych instytucji pomocowych
i organizacji charytatywnych, co ma prze ożenie na znaczne ograniczenie możli-
wości kszta cenia specjalnego. Problemem jest także duża liczba sierot po
zazwyczaj m odych rodzicach zmar ych na AIDS oraz wszechobecne dziedzi-
czne ubóstwo, nierozerwalnie po ączone z niepe nosprawnością, brakiem za-
kwaterowania, pożywienia i opieki, zarówno medycznej, jak też wychowawczej
(sieroctwo spo eczne, niepe nosprawność ruchowa oraz intelektualna, niedojrza-
ość emocjonalna, problemy z zachowaniem itp.).

Pomimo istnienia pewnych sukcesów w dziedzinie szkolnictwa specjalnego
począwszy od 1980 r. obecnie istnieje w Zimbabwe wysoce niekorzystny trend
w tej dziedzinie, dodatkowo zbiegający się z pogorszeniem jakości oraz dostęp-
ności us ug edukacji specjalnej, powodowany panującym obecnie kryzysem
gospodarczym w tym kraju. Istnieje pilna potrzeba objęcia pomocą wszystkich
rodzajów niepe nosprawności, poszerzenia dzia ań w zakresie wczesnej inter-
wencji i programów nauczania. Sprawą pilną jest również koordynacja dzia ań
organizacji pozarządowych, dzia ających na polu edukacji specjalnej, oraz
kwestia edukacji rodziców w tematyce niepe nosprawności.
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Badanie wartości zmiennych odnoszących się do stereotypowych zachowań
u uczniów z zaburzeniami rozwoju na Tajwanie (s. 28 35)
Jung-Chang Tang, Li-Ting Wu, Chiu-Hua Chiang

Stereotypie, definiowane jako rytmiczne, powtarzające się, nieuzasadnione,
bezcelowe ruchy cia a (poruszanie ustami, kiwanie i trzęsienie g ową, opukiwa-
nie przedmiotów, powtarzające się wokalizacje, z ożone ruchy d oni czy ręki
bądź ich gryzienie, trzęsienie i ko ysanie cia a), nasilają się z wejściem dziecka
w okres adolescencji; dodatkowo, dzieci z niepe nosprawnością intelektualną
czy autyzmem w przypadku braku pobudzania zewnętrznego często reagują
zachowaniami stereotypowymi. Rodzaj zachowań stereotypowych zależy od
rodzaju niepe nosprawności. Stereotypie mogą stanowić istotną przeszkodę
w przyswajaniu nowych wiadomości i w wykonywaniu zadań rozwojowych,
często są oporne wobec podejmowanych prób zastąpienia ich zachowaniami
akceptowanymi spo ecznie, co ma wp yw na stygmatyzację jednostki i jej
relacje z innymi.

Celem badania by a analiza wartości zmiennych odnoszących się do stereo-
typowych zachowań uczniów korzystających z edukacji specjalnej na Tajwanie,
w celu zrozumienia typów, funkcji tych zachowań i dokonania oceny stopnia
ich wp ywu na proces nauczania w szko ach specjalnych. W badaniu dokonano
przeglądu czynników demograficznych i środowiskowych związanych z zacho-
waniami stereotypowymi u uczniów z zaburzeniami rozwoju.

Do badania, poprzez wys anie kwestionariuszy ankiet, zaproszono 308 nau-
czycieli z 12 szkó specjalnych, dzięki którym zebrano informacje o grupie
3224 uczniów z zaburzeniami rozwoju (średnia wieku 14 lat). Zachowania
stereotypowe występowa y niemal dwukrotnie częściej u ch opców niż
u dziewcząt.

Wyniki podjętego przez autorów badania wykaza y, że u uczniów z niepe -
nosprawnością intelektualną stereotypie występowa y najczęściej (u 43,49% tej
populacji) spośród wszystkich uczniów z zaburzeniami rozwojowymi; stwier-
dzono je także u 21,23% uczniów z niepe nosprawnością sprzężoną, u 19,18%
uczniów z autyzmem oraz wśród dzieci z uszkodzeniami wzroku (7,88%)
i s uchu (3,77%). Największe nasilenie objawów występowa o wśród uczniów
szko y podstawowej.

W swych analizach autorzy powo ują się na badania innych autorów. Zwra-
cając uwagę na pewne ograniczenia przeprowadzonego badania, wykazują
z ożoność i różnorodność zachowań stereotypowych, wskazują także na ko-
nieczność dok adnego dostosowania procedur usprawniających do każdego
poszczególnego przypadku występowania zachowań stereotypowych, w zależ-
ności od ich rodzaju, przebiegu, nasilenia i podatności na dzia ania uspraw-
niające.
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Czytanie precyzyjne: nowa nadzieja dla osób z problemami w czytaniu
(s. 36 46)
Dr Rick Freeze

Racjonalne uzasadnienie nowego podejścia wobec osób z problemami w czy-
taniu ze zrozumieniem (w tym uczniów z niepe nosprawnością intelektualną,
z problemami w nauce, osób z zaburzeniami uwagi i zachowania, osób z niż-
szym od normy zasobem przyswojonego s ownictwa, a także osób niechętnych
i opornych czytaniu) podkreśla rolę p ynności czytania, rozumienia czytanych
s ów oraz odpowiedniego pokierowania czytelnikiem w celu rozumienia czyta-
nego przez niego tekstu. Jest to podejście atwiejsze, bardziej motywujące niż
podejście tradycyjne, które k adzie nacisk na jednoczesne rozumienie i analizę
czytanego tekstu.

Tradycyjne podejście proponowa o osobom z trudnościami materia y o at-
wym poziomie, zrozumia ym dla danego czytelnika, interesujące go, o nieskom-
plikowanym s ownictwie; różnią się one poziomem, tematyką i treściami od
typowych materia ów stosowanych w programach szkolnych, a dodatkowo
samym uczniom często są przydzielane w miejsce czytania zastępcze
formy nauczania. Ponieważ czytanie jest niezwykle istotną czynnością w nauce,
u niektórych uczniów narasta opór przed takimi dzia aniami, rośnie w nich
także świadomość bycia gorszym od reszty rówieśników, co powoduje utratę
motywacji i wiary w sens doskonalenia czytania. Dodatkowym obciążeniem
może być brak postępów lub jedynie częściowa poprawa, często pog ębiane
dużymi wymaganiami ze strony nauczycieli. Pomoc terapeutyczna w czytaniu
nie zawsze jest skuteczna: zajęcia są kosztowne, mają ograniczony zasięg,
niewielką skuteczność, czasem również pracę z uczniem zaczyna się zbyt
późno.

Autor zwraca uwagę na istotną rolę kontekstu oraz odpowiednio dobranej
tematyki ćwiczeń nad tekstem, mającej odniesienie do programu nauczania,
a także na znaczenie kontekstowego rozumienia czytanego tekstu, wzmacniane-
go przez interesujący dla czytelnika temat, a także na p ynność czytania, po-
zwalającą na skupienie uwagi czytelnika na treści zdań zamiast na dekodowaniu
znaczenia poszczególnych s ów. Istotna jest również wielkość zasobu s ów
rozpoznawanych automatycznie, będąca podstawą w rozumieniu tekstu czytane-
go, pozwalająca czytelnikowi na skupienie się na konstrukcji tekstu.

Typowa praktyka stosowana podczas czytania tekstu jest następująca: korzy-
stanie z wcześniej nabytej wiedzy, zrozumienie tematu, wyjaśnianie użytego
s ownictwa (w tym pytania do nauczyciela), rozmyślanie nad tekstem, odkrywa-
nie intencji autora, analiza i wnioski; jednak taka praktyka nie jest stosowana
konsekwentnie, zw aszcza podczas zajęć wyrównawczych z czytania.

Koncepcja ogólna czytania precyzyjnego opiera się na pięciu komponentach:
w aściwym treningu czytania, polegającym na powtarzaniu tekstu, ćwiczeniu
p ynności i automatycznego rozumienia znaczenia s ów;
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odpowiednim ustawieniu poziomu trudności, po ączonego ze zmianami
formatu tekstu (wielkości czcionki, struktury rozdzia ów i zdań), lecz bez
zmiany zasobu s ownictwa;
strategiach zapamiętywania s ów oraz ich znaczeń (dla uczniów z niepe no-
sprawnością intelektualną, niewielkim zasobem s ownictwa, problemami ze
zrozumieniem, jak też przy nauczaniu języka obcego);
strategiach rozumienia znaczenia s ów po ączonych z ćwiczeniami p ynności
czytania i rozumienia kontekstu;
strategiach uzupe niających, opartych na różnorodnych technikach poprawy
umiejętności czytania.

W technice czytania precyzyjnego uczniowie z problemami korzystają z tych
samych tekstów, co reszta rówieśników w klasie; pozwala to lepiej sklasyfiko-
wać ich poziom umiejętności czytania.

Autor artyku u podaje dok adne opisy stosowanych technik i zaznacza,
powo ując się na obserwacje innych badaczy, że efektywność strategii zależy od
kilku czynników: ciąg ości, liczby powtórzeń (sesji), odpowiedniej motywacji
do stosowania metody. Metoda może być stosowana jako kluczowy komponent
w nauczaniu czytania nawet u uczniów z dużymi deficytami i problemami.
Stosujący ją nauczyciele i wychowawcy podkreślali istotną rolę konsekwencji
w stosowaniu metody, zaś jako jej niedogodności wymieniali: czasoch onność,
konieczność systematycznej obecności podczas zajęć oraz przynajmniej mini-
malny zasób s ownictwa u ucznia. Strategia precyzyjnego czytania powinna być
w ączona obok innych programów usprawniających, stosowanych w szko ach
dla uczniów z zaburzeniami rozwoju i problemami w edukacji.

Wybrane cechy oraz różnice pomiędzy rodzicami uczniów niepe nospraw-
nych i rodzicami dzieci zdrowych w Chorwacji (s. 47 55)
Ana Wagner Jakab, Daniela Cvitkovic

Od 1980 r. dzieci niepe nosprawne w Chorwacji mają zagwarantowane
prawo uczęszczania do szkó ogólnodostępnych wraz ze zdrowymi rówieśnika-
mi. Jednak ich prawa nie są równe, wciąż istnieją pewne problemy i niedogod-
ności, mające duży wp yw na ca ą rodzinę dziecka niepe nosprawnego. Nasta-
wienie nauczycieli do kwestii integracji jest nadal negatywne, a sami uczniowie
niepe nosprawni na ogó nie są akceptowani przez kolegów z klasy. Jednak
pomimo istnienia wielu przeszkód, niewystarczających warunków dla pe nej
integracji (zbyt wielu uczniów w klasach, nauczyciele nieprzygotowani do pracy
z dziećmi niepe nosprawnymi, brak asystentów) sytuacja jest coraz lepsza,
rośnie dostępność różnych dzia ań pomocowych i wspierających dla dzieci, ich
rodzin oraz nauczycieli w Chorwacji.
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Autorzy, opierając się na literaturze przedmiotu, zwracają uwagę na rolę
nastawienia rodziców wobec dziecka chorego, znaczenie stopnia jego adaptacji
i zaspokojenia potrzeb, oczekiwań dostosowanych odpowiednio do możliwości
dziecka, a także na rolę atmosfery panującej w domu i wzajemnego wsparcia
ca ej rodziny (zarówno tej najbliższej, jak też krewnych) oraz na znaczenie
relacji spo ecznych.

W badaniu, skupiającym się na postawach rodziców wobec ich dzieci,
wp ywie cech i kompetencji rodzicielskich na zachowanie dziecka, statusie
spo ecznym i ekonomicznym, wzię o udzia 81 rodziców dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi (z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią i z ADHD),
uczących się w szko ach ogólnodostępnych, oraz 231 rodziców ich zdrowych
rówieśników (średnia wieku dzieci 12 lat, rodziców 40 lat). Badanie stano-
wi część większego projektu naukowego, rozpoczętego w 2003 r., realizowa-
nego przez Uniwersytet w Zagrzebiu, a finansowanego przez Ministerstwo
Nauki Chorwacji.

W badaniu stwierdzono wyższy poziom edukacyjny dzieci zdrowych, ich
lepsze warunki domowe; w tej grupie stwierdzono również większą liczbę
rodziców przebywających w związkach ma żeńskich. Lepsze warunki spo ecz-
no-ekonomiczne mogą zapobiegać pojawieniu się niekorzystnych zjawisk
w rodzinach.

Rodzice dzieci niepe nosprawnych oceniali siebie jako mniej kompetentnych
w pe nieniu roli rodzicielskiej w porównaniu z tym, jak oceniali swoje kompe-
tencje rodzice dzieci zdrowych. Rodzice, którzy oceniali się jako osoby mniej
kompetentne, z niską samooceną, większą podatnością na wp ywy z zewnątrz,
bardziej podatne na lęk i niepokój, wykazywali także więcej negatywnych
postaw wobec w asnych dzieci i gorzej oceniali ich zachowania. Wskazuje to na
potrzebę wsparcia emocjonalnego, m.in. w celu wzmocnienia poczucia ich
w asnej wartości.

Rodzice w Chorwacji potrzebują większej liczby dzia ań edukacyjnych,
informujących o rodzaju specyficznych potrzeb ich dzieci, sposobach ich wy-
chowywania, przys ugujących im prawach i sposobach ich egzekwowania,
różnego rodzaju us ugach. Badani rodzice zg aszali problemy związane zarówno
z trudnościami w zdobywaniu koniecznych informacji, jak też w otrzymywaniu
należnej pomocy; twierdzili, że często czują się osamotnieni i zagubieni. Może
to mieć wp yw na ich samoocenę i postrzeganie się jako niekompetentnych
w pe nionej roli rodziców.

Zbadano również wp yw poziomu wykszta cenia rodziców na postawy wo-
bec dzieci: rodzice z obu badanych grup, mający wykszta cenie jedynie podsta-
wowe, wykazywali znacząco gorsze postawy wobec swoich dzieci niż rodzice
o wyższym poziomie edukacji; mieli także zaniżoną samoocenę. Nie wykazano
natomiast, u rodziców dzieci niepe nosprawnych, znaczącej różnicy w ocenie
w asnej kompetencji pomiędzy rodzicami lepiej i gorzej wykszta conymi; moż-
na zatem przyjąć, że ten wskaźnik samooceny jest związany bardziej z samą
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naturą występującego zaburzenia. Tym mocniej wskazuje to na konieczność
dodatkowego edukowania rodziców w celu lepszego rozumienia przez nich
potrzeb ich dzieci, rozwijania pozytywnych postaw i budowania kompetencji
w pe nionej roli rodzicielskiej.

Nauka liczenia w pamięci metodą liczyd a u uczniów z niepe nosprawnością
intelektualną (s. 56 66)
Hong Shen, Ph.D.

Liczyd o jest znanym i używanym od tysięcy lat narzędziem do liczenia.
Stosowanie metody liczyd a podczas dokonywania obliczeń w pamięci polega
na wyobrażeniu sobie dzia ań na nim jedynie w umyśle osoby liczącej, bez
faktycznego użycia liczyd a. Za pomocą tej metody można wykonywać w pa-
mięci szybkie oraz dok adne obliczenia. Zdaniem wielu badaczy metoda daje
pozytywne rezultaty w nauczaniu dzieci i może pomóc w rozwijaniu umiejęt-
ności matematycznych, zdolności pamięciowych oraz umys owych, a także
umiejętności koncentracji.

W badaniu zosta y przeanalizowane rezultaty stosowania tej metody
w aspekcie nauki matematyki u dzieci z umiarkowaną niepe nosprawnością
intelektualną. Liczenie w pamięci jest jedną z podstawowych umiejętności
w matematyce. W Azji, a zw aszcza w Chinach i Japonii, organizowane są
specjalne kursy szkolące dzieci w tej umiejętności. Osoby wykwalifikowane
w obliczeniach na liczydle są w stanie zbudować jego pamięciowy obraz i wy-
konywać obliczenia poprzez wyimaginowane dzia ania.

Nauczanie tej metody można podzielić na 3 etapy: naukę praktyczną stoso-
wania liczyd a do wykonywania obliczeń; naukę dokonywania operacji oblicze-
niowych poprzez patrzenie na liczyd o, lecz bez dotykania jego paciorków;
zastosowanie pe nego obliczania w pamięci przy wykorzystaniu jedynie obrazu
liczyd a w umyśle. Nauka przebiega od zadań prostych po trudniejsze.

Autor wskazuje na pewne ograniczenia zastosowania tej metody pomimo
jej skuteczności w obecnym, skomputeryzowanym świecie, gdzie liczy się
szybkość i dok adność zapewniana przez możliwości zastosowania maszyn
cyfrowych (od prostych kalkulatorów aż po komputery).

Artyku opisuje zastosowanie metody liczyd a wobec grupy 80 uczniów klas
pierwszych z czterech szkó specjalnych, zlokalizowanych w środowisku wiel-
komiejskim w Chinach. Uczniowie mieli zdiagnozowaną niepe nosprawność
intelektualną wg skali Wechslera (w wersji chińskiej). W badanej grupie by o
55 ch opców i 25 dziewczynek. U 26% badanych występowa y dodatkowe
zaburzenia, jak epilepsja i mózgowe porażenie dziecięce.

Uczniowie mieli jedną lekcję matematyki dziennie, 5 razy w tygodniu
(45 minut), przez 20 tygodni; nauczyciele biorący udzia w badaniu przeszli
specjalne 45-godzinne szkolenie, jeden nauczyciel opiekowa się 10 uczniami.
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Jedna grupa badanych uczniów uczy a się wed ug konwencjonalnego programu
matematyki, a druga wed ug programu konwencjonalnego zawierającego
dodatkowo naukę liczenia pamięciowego metodą liczyd a. Z uwagi na różne
ograniczenia i potrzeby uczniów, procedury nauczania metody liczyd a zawiera-
y określone modalności. By zaspokoić potrzeby każdego ucznia, używano także
innych poza liczyd em narzędzi, w celu nauczenia zasad dzia ań matema-
tycznych i zaprezentowania takich pojęć, jak liczba, mniejsze-większe itp.

Z uwagi na przebieg procesu liczenia w wyobraźni uczniów, zostali oni
zobligowani do opisywania kolejnych, podejmowanych w myślach dzia ań. Ta
procedura jest dodatkowym bodźcem do poprawnego wykonywania obliczeń,
skutkującym znaczącym postępem w nauce.

We wnioskach z badań autor wskazuje na fakt, że nauka metodą liczyd a,
w aściwie wprowadzona do programu nauczania matematyki, poprawi a u bada-
nych uczniów z niepe nosprawnością intelektualną nie tylko umiejętności licze-
nia, ale też rozumienie pojęć matematycznych oraz przyczyni a się do lepszego
stosowania nabytych umiejętności, a także do częstszego podejmowania przez
uczniów prób samodzielnego rozwiązywania problemów, co nauczyciele t uma-
czyli lepszą motywacją u uczniów, ściśle powiązaną z osiąganiem przez nich
sukcesów w nauce liczenia.

Autor wskazuje na znaczenie przeprowadzonego badania, opisując możli-
wość zastosowania w życiu codziennym umiejętności liczenia, nabytych przy
zastosowaniu przedstawianej metody. Celem badania by a przede wszystkim
próba określenia wp ywu stosowania metody liczyd a na nabywanie umiejętnoś-
ci matematycznych. Rezultaty zaskoczy y zw aszcza rodziców część z nich
nie spodziewa a się, że ich dzieci są w stanie posiąść umiejętność szybkiego
i dok adnego liczenia; część rodziców zapragnę a sama skorzystać z kursu licze-
nia metodą liczyd a.

Przeprowadzone badanie ma duże znaczenie dla aktualnie trwającej reformy
programu nauczania matematyki w Chinach. Wartość metody liczyd a rozciąga
się poza samo zwiększenie możliwości dokonywania obliczeń w pamięci.
W ączona jako podstawowa część programu, u atwia nauczanie matematyki
w skali ogólnej, wp ywając na zdolność stosowania umiejętności matematycz-
nych w sytuacjach prawdziwego życia.

W podsumowaniu autor wskazuje na ograniczenia swych badań oraz na
potrzebę dalszych prac badawczych nad znaczeniem opisywanej metody, obej-
mujących takie zagadnienia, jak: oddzia ywanie na inne niż obliczenia
możliwości jej zastosowania w nauczaniu matematyki, możliwości zastosowania
metody w krajach poza Chinami i Japonią, możliwości wprowadzenia do pro-
gramów nauczania uczniów z innymi niż intelektualna rodzajami niepe no-
sprawności (z zaburzeniami wzroku i s uchu, z problemami w nauce), rola
werbalizowania wykonywanych dzia ań, znaczenie d ugotrwa ego (powyżej
3 lat) nauczania metody, fizyczne dostosowanie liczyde do ograniczeń spraw-
ności ruchowej uczniów, wp yw postępów w nauce liczenia na psychikę ucznia.
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Opinie nauczycieli na temat edukacji w ączającej w wielonarodowej spo-
eczności miejskiej: Miami-Dade County, Floryda (s. 67 74)
Beryl Watnick, Arlene Sacks

Szko y publiczne w Miami-Dade County s użą międzynarodowej spo ecz-
ności m odzieży, pochodzącej ze środowiska o najwyższym wśród dużych miast
w USA wskaźniku ubóstwa oraz o jednym z najwyższych na świecie odsetku
imigrantów. W artykule opisano badanie pilotażowe mające ustalić, w jaki
sposób zespó tych szkó (Miami-Dade County Public Schools M-DCPS),
stanowiący piąty pod względem wielkości okręg szkolny w USA, wprowadza
w życie politykę edukacji w ączającej oraz jak sobie radzi z nap ywem osób
o różnym stopniu wyedukowania, niew adających językiem angielskim, pocho-
dzących z różnych środowisk. Zbadano także opinie nauczycieli na temat stoso-
wanych praktyk i rezultatów edukacji w ączającej, w odniesieniu do uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczących się języka angielskiego.

Polityka edukacji w ączającej jest szeroko dyskutowana, stanowi nowe
spojrzenie na rodzaj wsparcia wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami. Opie-
ra się na za ożeniu, że każdy uczeń powinien otrzymać jak najlepsze warunki,
uczyć się wed ug programu dostosowanego do jego wieku w naturalnym środo-
wisku, wśród swych rówieśników; odnosi to skutek zw aszcza w nauce języka,
w nauczaniu odpowiedniego zachowania, w budowaniu u uczniów poczucia
w asnej wartości. Przeciwnicy edukacji w ączającej powo ują się na przeprowa-
dzone badania i wykazane w nich niezadowalające efekty nauczania, osiągnięte
w toku takich dzia ań.

Zasada w ączania odzwierciedla podstawowe, demokratyczne zasady polityki
USA, jednak realizacja tej zasady jest dużym wyzwaniem dla już i tak znacznie
przepe nionych szkó , borykających się z barierami językowymi, poziomem
wyedukowania uczniów i ograniczonymi zasobami finansowymi. Objęty bada-
niem region Miami stanowi swoistą „bramę dla Ameryki acińskiej” z powodu
jego międzynarodowego profilu, silnego skupienia biznesu oraz występowania
dużych kontrastów mieszkają tu ludzie bogaci i bardzo bogaci, i bardzo wielu
biednych. 1/3 populacji miejskiej żyje w ubóstwie, a szybko zwiększający się
nap yw nowych imigrantów dodatkowo pogarsza tę sytuację.

W 348 szko ach publicznych M-DCPS uczy o się w latach 2003 2004
ponad 369 tys. uczniów, z czego ponad 64 tys. by o objętych specjalnymi pro-
gramami edukacyjnymi. Programy „All Students All Schools” są finansowane
poprzez granty przyznawane na mocy ustawy „Individuals with Disabilities
Education Act” (IDEA); począwszy od roku szkolnego 2004/2005, w przybliże-
niu ok. 75% szkó z terenu Miami-Dade County wprowadzi o w życie eduka-
cyjne praktyki w ączające. Istnieją trzy modele realizacji tych praktyk: ze-
wnętrzny model wsparcia bez zapewnienia specjalnych us ug; klasowy (we-
wnętrzny) model wsparcia nauczyciel edukacji ogólnej oraz pedagog specjal-
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ny wspó pracują razem w klasie sk adającej się w 1/3 z uczniów o specjalnych
potrzebach; specjalizowany model wsparcia, kierowany g ównie do uczniów
niepe nosprawnych, realizowany w oddzielnych klasach.

W badaniach wzię o udzia 15 szkó różnego typu: 9 podstawowych, 3 gim-
nazja i 3 licea. Badano, poprzez ankiety skierowane do nauczycieli i admini-
stratorów szkó , stopień dostarczanego wsparcia dla uczniów z deficytami
różnego typu (w tym także z zaburzeniami emocjonalnymi i problemami
w nauce), a także rodzaj realizowanej edukacji w ączającej. Na 15 badanych
szkó , w 13 wprowadzone są modele edukacji w ączającej, różniące się jednak
co do zasad funkcjonowania. W 11 szko ach realizowano klasowy (wewnętrzny)
model wsparcia. Każda szko a samodzielnie definiuje w asny program naucza-
nia; w klasach przebywa o od 19 do 38 uczniów, zaś odsetek uczniów niepe no-
sprawnych wynosi od 10 do 33. W dwóch pozosta ych szko ach wprowadzono
wyspecjalizowany model wsparcia, umożliwiając uczniom niepe nosprawnym
korzystanie zarówno z programu edukacji ogólnej, jak też w ramach potrzeb-
nej im pomocy z nauczania indywidualnego.

Respondenci zwracali uwagę na znaczenie realizowania programu przez
dwójkę nauczycieli i zalety wynikające z socjalizacji rozwój tolerancji, zrozu-
mienia i wspó pracy w zróżnicowanej spo eczności. Wspólnym wnioskiem
niemal wszystkich badanych osób by o przekonanie, że edukacja w ączająca
daje pozytywne rezultaty, jeśli istnieje dobra wspó praca pomiędzy uczniami
i nauczycielami, dobre przygotowanie nauczycieli oraz w aściwe zaspokojenie
potrzeb uczniów. Zwracano uwagę zw aszcza na znaczenie liczebności uczniów
w klasie, rolę dobrego wyszkolenia i praktyki nauczyciela.

Przeprowadzone badanie pilotażowe wykaza o, że edukacja w ączająca
stanowi w aściwą drogę dla szkó w Miami-Dade County, funkcjonujących
w wielonarodowym środowisku miejskim. Zdaniem respondentów skutkowa o
to poprawą osiągnięć uczniów, będącą rezultatem lepszego ich wspó dzia ania
z rówieśnikami. Wszystkie wypowiedzi podkreśla y kluczową rolę 3 czynni-
ków, od których zależy sukces programu w ączającego: przemyślaną selekcję
uczniów uczestniczących w programie; wsparcie ze strony szko y, spo eczności;
odpowiednio przygotowanych pedagogów i nauczycieli.

SEKCJA PRAXIS

W opisywanym numerze Journala IASE kontynuowana jest, wprowadzona
w 2005 r., nowa sekcja PRAXIS, zawierająca propozycje metod usprawniają-
cych do natychmiastowego zaaplikowania w pracy z osobami z niepe nospraw-
nością. Tegoroczna edycja zawiera dwa artyku y w sekcji PRAXIS.
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Nauczanie organizowania i syntezy informacji (s. 74 79)
Karen Sue Bradley, Jack A. Bradley

Organizowanie i synteza informacji jest wyższym rodzajem procesu myśle-
nia, który może stanowić trudność dla osób mających problemy z czytaniem.
Dyskusja po ączona z użyciem technik graficznych może pomóc uczniom
w syntezie informacji, zawartych zarówno w tekście pisanym, jak też mówio-
nym. Dyskusja jest integralną częścią procesu rozumowania, jeśli tylko spe nio-
ne są 3 kryteria: dyskutanci powinni nie tylko przedstawiać w asny punkt
widzenia, ale również być sk onni do s uchania innych; uczniowie powinni
wchodzić w interakcje pomiędzy sobą, jak również z nauczycielem; dyskusję
powinny kończyć jakieś wspólne uzgodnienia.

Celem omawianej strategii jest zachęcenie uczniów do korzystania z różnych
źróde informacji (jak prasa, telewizja, radio itp.). Strategia, zak adająca opty-
malną interakcję pomiędzy nauczycielem a uczniem oraz pomiędzy uczniami,
rozpoczyna się od rozważenia omawianego problemu, zapoznania się z informa-
cją i przedstawienia opinii nauczyciela i uczniów.

Autorzy artyku u prezentują metodę na przyk adzie dyskusji o zagrożeniu
terrorystycznym i stanie bezpieczeństwa USA po ataku na WTC w 2001 roku;
podstawą dyskusji by artyku na temat bezpieczeństwa kraju. Na wybrany
temat przygotowano kilka cytatów, na podstawie których po krótkim ich
omówieniu sformu owano pytania do dyskusji. W celu pokazania uczniom
przebiegu dyskusji i uporządkowania informacji wprowadzono diagramy gra-
ficzne z opiniami ucznia, jego rówieśników oraz nauczyciela. Uczniowie zostali
podzieleni na kilka dyskutujących czteroosobowych grup, wspólnie opracowują-
cych diagram; jednak każdy z uczniów przedstawia omawiane teksty w asnymi
s owami. Pytanie końcowe zosta o sformu owane następująco: „Czy jest dobre
albo z e rozwiązanie tego problemu?”. Zadaniem nauczyciela by o odpowiednie
pokierowanie uczniami w celu sformu owania przez nich wniosków, czyli
dokonania syntezy zebranych informacji na temat omawianego problemu.

Od uczniów oczekuje się umiejętności organizowania i syntezy informacji
z coraz większej liczby źróde . Era informacji zmienia spo eczeństwo, stawiając
uczniów wobec szybko zmieniającego się rynku pracy, gdzie umiejętności
organizowania, systematyzowania i syntezy informacji są niezbędne. Opisana
strategia daje szansę uczniom zdobycia tych umiejętności poprzez odpowiednio
kierowane dyskusje.

Umiejętności podróżowania: trening do adowywania karty miejskiej
w Singapurze (s. 80 83)
Karen P. Nonis, Yvette V. Pereira, Lynette Gomez, Bernadette Gomez,
Ti-Na Tan

Samodzielne podróżowanie jest podstawową umiejętnością, której powinny
nauczyć się osoby z niepe nosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowa-
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nym. Dla uczniów niepe nosprawnych używanie transportu publicznego jest
wyzwaniem: powinni wiedzieć, jakie są dostępne środki transportu, jak z nich
korzystać, jak zaplanować i bezpiecznie zrealizować plan podróży. Dzięki
odpowiednim ćwiczeniom ich samodzielna podróż może stać się realna i bez-
pieczna.

Korzystanie z transportu publicznego w Singapurze, zarówno autobusowego,
jak tramwajowego, jest op acane gotówką bądź za pomocą do adowywanej
karty. Umiejętność do adowania karty jest częścią umiejętności niezbędnych do
samodzielnego podróżowania. W artykule przedstawiono metodę nauczania tej
czynności.

Metoda oparta jest na budowaniu u uczniów orientacji w otoczeniu, a także
na z agodzeniu ich lęku przed podróżowaniem. Dla wsparcia skuteczności ca ej
metody zalecane jest bezpośrednie zaangażowanie rodziców i/lub rodzeństwa,
w celu pomocy uczniom niepe nosprawnym w zrozumieniu przyswajanych
przez nich treści.

Do odnotowywania postępów zarówno przed rozpoczęciem stosowania
metody, jak i po jej zakończeniu sporządzono szczegó owy diagram (za-
mieszczony w tekście). Ćwiczenia powinny trwać przez ca y tydzień, od ponie-
dzia ku do piątku, w drodze do szko y oraz w drodze powrotnej do domu.
Uczeń powinien umieć rozróżniać wartość nominalną poszczególnych monet
i banknotów (tę część szkolenia można w ączyć do normalnego programu nau-
czania).

Z obserwacji autorów wynika, że największe k opoty uczniom sprawia o
odczytywanie poleceń instrukcji z ekranu urządzenia do adowującego kartę,
umieszczenie karty w urządzeniu, rozpoznanie minimalnej kwoty do adowania,
a także rozpoznawanie wartości karty przed oraz po jej do adowaniu.

Podczas dwutygodniowego cyklu zajęć przeprowadzono ćwiczenia zarów-
no teoretyczne, jak również na modelu urządzenia wraz z treningiem ustawia-
nia się w kolejce i do adowania karty (autorzy zalecają edukowanie z pomocą
plansz, zapisu wideo, modelu urządzenia i wzorów kart). Na koniec cyklu
przeprowadzono testy nabytych przez uczniów umiejętności w prawdziwej
sytuacji transportowej.
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Redakcja czasopisma Cz owiek-Niepe nosprawność-Spo eczeństwo przyjmuje
do opublikowania oryginalne, recenzowane prace naukowe, artyku y polemicz-
ne, recenzje, sprawozdania z wydarzeń naukowych, przeglądy czasopism.

Nadsy ane materia y powinny być zapisane za pomocą typowego edytora
tekstu (preferowany edytor MS WORD). Tekst należy przygotować zgodnie
z następującymi zasadami:

wydruk pracy na papierze formatu A4 z marginesem 3,5 cm z lewej strony;
tekst 30 wierszy na stronie i oko o 60 miejsc znakowych w wierszu, nie
powinien zawierać poprawek;
maksymalna objętość opracowań:

rozprawy: 60 tys. znaków (1,5 arkusza wydawniczego),
sprawozdania z badań: 40 tys. znaków (1,0 arkusz wydawniczy),
recenzje i polemiki: 20 tys. znaków (0,5 arkusza wydawniczego);

praca powinna zawierać streszczenia w języku polskim i angielskim (maksy-
malnie po 200 s ów ącznie z tytu em w każdym języku) oraz s owa kluczo-
we (key words);
tekst należy dostarczyć w postaci wydruku komputerowego (dwa egzempla-
rze) wraz z opisaną dyskietką lub CD. Zawartość wersji elektronicznej
powinna być identyczna z przes anym wydrukiem;
wykresy, ilustracje (ponumerowane i opatrzone informacją, do którego
miejsca w tekście się odnoszą) należy umieszczać w oddzielnych plikach,
podając nazwy programu, za pomocą którego zosta y wykonane;
literatura przedmiotu powinna być umieszczana na końcu pracy w uk adzie
alfabetycznym;
odwo anie w tekście powinno mieć postać: (M. Zaorska, 2002).

Sporządzanie bibliografii
Pozycje bibliograficzne muszą być pe ne, w porządku alfabetycznym, pisane

z dok adnym przestrzeganiem kolejności poszczególnych sk adników, z jednoli-
tą interpunkcją. Kolejność zapisu bibliograficznego jest następująca:
(1) autor(zy) wszyscy, niezależnie od liczby,
(2) rok wydania pozycji,
(3) tytu książki, rozdzia u, artyku u, dysertacji, pracy dyplomowej, referatu lub

raportu,
(a) książka: miejsce wydania i nazwa wydawnictwa,
(b) rozdzia : redaktor(zy), tytu książki, strony, miejsce wydania, wydawca,
(c) artyku : tytu czasopisma, tom (vol.) i strony,
(d) praca dyplomowa (dysertacja): wydzia (instytut), uczelnia (instytucja)

i miejscowość,
(e) referat: oryginalna nazwa konferencji (kongresu itp.) i miejscowość,
(f) raport: rodzaj i numer grantu, miejscowość, uczelnia (instytucja) i wy-

dzia (instytut).
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Kursywą piszemy: tytu książki, również książki, w której znajduje się
odpowiedni rozdzia , tytu czasopisma i jego tom, tytu referatu, tytu pracy
dyplomowej (dysertacji), tytu raportu. Poniżej podano przyk ady zapisu po-
szczególnych pozycji bibliograficznych z uwzględnieniem wymaganej inter-
punkcji, stylu czcionki (normalna kursywa) i liter (duże ma e).

Książki
(a) polska

Kościelska, M. (2004). Niechciana seksualność. O ludzkich potrzebach osób
niepe nosprawnych intelektualnie. Warszawa: Jacek Santorski & Co.
(b) polska, redagowana

Strelau, J., Ciarkowska, W., Nęcka, E. (red.). (1992). Różnice indywidualne:
możliwości i preferencje. Wroc aw: Ossolineum.
(c) obcojęzyczna, redagowana

Steiner, M., Yonkers, K., Eriksson, E. (red.). (2001). Mood disorders in women.
Londyn: Martin Dunitz.
(d) książka o kolejnym wydaniu

Osofsky, J.D. (red.). (1998). Handbook in infant development. (wyd. 2). New
York: Wiley.

Rozdzia y w książkach
(a) publikacja polska

Sidor, B. (2001). Ojciec w rodzinie z dzieckiem z niepe nosprawnością umys o-
wą. W: D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa. (s. 381 389). Lublin:
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
(b) publikacja obcojęzyczna

Greenberg, M.T. (1999). Attachment and psychopathology in childhood. W:
J. Cassidy, P.R. Shaver (red.), Handbook of attachment. Theory, research
and clinical implication. (s. 469 496). New York: The Guilford Press.
Artyku y w czasopismach

Kościelska, M. (1993). Koncepcja osoby z upośledzeniem umys owym jako
uczestnika życia spo ecznego. Przegląd Psychologiczny, 3, 341 353.

Nieopublikowane dysertacje i prace magisterskie
Jackowska, E. (1976). Wp yw środowiska rodzinnego na przystosowanie spo-

eczne dziecka w m odszym wieku szkolnym. Nieopublikowana rozprawa
doktorska, Wydzia Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Jagielloński, Kra-
ków.

Domurad, M. (1996). Efektywność rozwoju umiejętności czytania u dziecka upo-
śledzonego umys owo w stopniu lekkim za pomocą „metody baśniowych
spotkań”. Nieopublikowana praca magisterska, Wydzia Rewalidacji i Reso-
cjalizacji, Wyższa Szko a Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.



Informacje dla autorów 183

Referaty wyg oszone na konferencjach i innych spotkaniach
Jackowska, E. (1997). Poczucie jakości życia u kobiet i mężczyzn po przebytym

urazie mózgu. Referat wyg oszony na II Sympozjum Opieki Paliatywnej
Hospicyjnej, Lublin.

Dosen, A. (1997). Etiology, specific onset mechanisms of mood disorders
among people with intellectual disablement and prelevance. Referat wy-
g oszony na European Course on Mental Retardation, Nunspeet, The Nether-
lands.

Raporty z badań
Strealu, J., Oniszczenko, W., Zawadzki, B. (1994). Genetyczne uwarunkowania

i struktura temperamentu m odzieży i doros ych. (Raport KBN 1108.91.02).
Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydzia Psychologii.

Wykaz literatury nie powinien zawierać informacji prywatnych, prac w przy-
gotowaniu. Odwo anie się do takich źróde może występować jedynie w przy-
pisach.

Do przes anego wydruku tekstu i jego wersji elektronicznej należy do ączyć:
1) prośbę wraz z podpisem, w której autor zwraca się do redakcji o wydruko-

wanie pracy w czasopiśmie Cz owiek-Niepe nosprawność-Spo eczeństwo, za-
mieszcza informację o zatrudnieniu, podaje swój tytu naukowy, zajmowane
stanowisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy;

2) pisemne oświadczenie, że praca nie by a dotąd publikowana i nie zosta a
z ożona w innej redakcji.
Zmiany i odstępstwa od podanych zasad należy uzgadniać z cz onkami

Komitetu Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca nades anych materia ów i zastrze-
ga sobie prawo do dokonywania zmian w tekstach, nie zmieniając ich treści
merytorycznej.

Materia y należy nadsy ać na adres:

Redakcja Cz owiek-Niepe nosprawność-Spo eczeństwo
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
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