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KORNELIA CZERWIÑSKA
APS, WARSZAWA

MO¯LIWOŒCI WYKORZYSTANIA GRAFIKI DOTYKOWEJ 
W NAUCZANIU JÊZYKÓW OBCYCH – TEORIA A PRAKTYKA

Rysunek by³ zawsze nieod³¹cznie zwi¹zany z dziejami cz³owieka. W czasach
prehistorycznych ludzie w³aœnie za pomoc¹ rysunku i rzeŸby wyra¿ali swo-

je uczucia, uwieczniali wydarzenia. Pierwotnie wiêc nie tyle pe³ni³ on funkcjê
estetyczn¹, co by³ form¹ komunikacji (Oster, Gould 2003, s. 17). Wspó³czeœnie
rysunek staje siê jedn¹ z najczêœciej stosowanych form przekazu informacji. 

Widoczne w licznych obszarach ¿ycia spo³ecznego zastêpowanie s³ów symbo-
lami graficznymi stawia przed osobami pozbawionymi mo¿liwoœci bezpoœre-
dniego, wzrokowego odbioru rysunku niezwyk³e wyzwanie – koniecznoœæ roz-
wijania umiejêtnoœci czytania rysunku w formie wypuk³ej i jego prawid³owego
rozumienia. Aby osoba z dysfunkcj¹ wzroku mog³a w pe³ni funkcjonowaæ we
wspó³czesnym spo³eczeñstwie – nie bez przyczyny nazywanym coraz czêœciej
„obrazkowym“ – powinna pos³ugiwaæ siê równie¿ t¹ form¹ komunikacji, jak¹
jest grafika. Pozornie wydawaæ by siê mog³o, ¿e p³askie, barwne wycinki rzeczy-
wistoœci przedstawione na obrazkach, nie mog¹ byæ dostêpne dla osób niewido-
mych, jednak teoria i praktyka tyflopedagogiki dowodz¹, ¿e prawid³owo zaa-
daptowany rysunek, uwzglêdniaj¹cy specyficzne w³aœciwoœci odbioru dotyko-
wego, mo¿e staæ siê dla niewidomego u¿ytkownika Ÿród³em cennych informa-
cji o danym obiekcie.

E. Wiêckowska (2001, s. 58; 2003b, s. 80; 2004, s. 43), podkreœlaj¹c znaczenie ry-
sunku wypuk³ego jako specyficznej pomocy dla niewidomych w nauczaniu
i wychowaniu, nauce zawodu, w pracy zawodowej, nauce orientacji przestrzen-
nej i samodzielnego poruszania siê oraz spêdzaniu wolnego czasu, cytuje frag-
ment wniosków sformu³owanych podczas konferencji dotycz¹cej grafiki doty-
kowej, która mia³a miejsce w Berlinie w 1984 r.: „Relief jako specyficzny rysu-
nek dla ludzi niewidomych jest wa¿nym œrodkiem informacji o otaczaj¹cej rze-
czywistoœci przyrodniczej, spo³ecznej, technicznej, podobnie jak s³owo mówio-
ne i brajl jest dobrym opisem naturalnych przedmiotów i modeli. Rysunki wy-
puk³e dobrze s³u¿¹ powiêkszaniu wiedzy ludzi niewidomych“. 

W fachowej literaturze (m.in. Szuman 1967; Bendych 1994 i 1995; Marek 2001;
Wiêckowska 2004; Jakubowski 2005) znajdujemy wyraŸne wskazanie o potrze-
bie wczesnego wprowadzania dziecka niewidomego w œwiat grafiki i systema-
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tycznego wykorzystywania poprawnie zredagowanych rysunków dotykowych
w nauczaniu ró¿nych przedmiotów, nie tylko matematyczno-przyrodniczych.
Autorzy podkreœlaj¹, i¿ tylko metodycznie poprawnie prowadzony proces edu-
kacji graficznej, zapewniaj¹cy czêsty kontakt dziecka z prawid³ow¹ grafik¹, jest
gwarantem opanowania przez niewidomego sprawnej umiejêtnoœci czytania ry-
sunków wypuk³ych. Nauka czytania rysunków dotykowych jest niezwykle
trudna i czasoch³onna; niewidome dziecko musi bowiem zrozumieæ i nauczyæ
siê korzystaæ z tej specyficznej formy przekazu informacji o obiektach, która
w zasadniczy sposób ró¿ni siê od bezpoœredniego poznawania obiektów czy ich
modeli za pomoc¹ dotyku. W³¹czenie grafiki dotykowej jako sta³ego œrodka dy-
daktycznego u³atwiaj¹cego proces nauczania-uczenia siê jest wiêc wyzwaniem
dla ucznia. Mo¿e nastrêczaæ pewne problemy równie¿ nauczycielowi, poniewa¿
wartoœæ merytoryczn¹ maj¹ tylko takie ilustracje dotykowe, które s¹ w popraw-
ny sposób zredagowane1. Niew³aœciwie przygotowany rysunek nie tylko nie
spe³ni swojej roli dydaktycznej, ale dodatkowo mo¿e zniechêciæ dziecko do czy-
tania grafiki, jak równie¿, co wydaje siê w szczególny sposób niebezpieczne,
mo¿e doprowadziæ do ukszta³towania siê w umyœle dziecka wyobra¿enia o da-
nym obiekcie, które bêdzie nieadekwatne do rzeczywistoœci. Przezwyciê¿enie
trudnoœci zwi¹zanych z przygotowaniem przez nauczyciela i odczytaniem
przez ucznia rysunku, które to problemy widoczne s¹ zw³aszcza w pocz¹tko-
wym okresie edukacji graficznej, sprawia, ¿e uczniowie niewidomi zyskuj¹ ko-
lejne, bardzo cenne Ÿród³o informacji o œwiecie. 

Nasuwa siê pytanie, czy nauczyciele pracuj¹cy na co dzieñ w szko³ach dla
dzieci niewidomych podzielaj¹ opinie badaczy i teoretyków o mo¿liwoœciach
i potrzebie stosowania grafiki dotykowej w procesie nauczania? W jaki sposób
grafika dotykowa jest wykorzystywana przez nauczycieli? Z jakimi problemami
borykaj¹ siê nauczyciele podczas przygotowania i stosowania obrazków wypu-
k³ych?

W pewnym zakresie odpowiedzi na te pytania mo¿emy odnaleŸæ, analizuj¹c
wstêpne wyniki sonda¿u diagnostycznego na temat sposobów adaptacji pomo-
cy dydaktycznych wykorzystywanych przez nauczycieli jêzyków obcych pracu-
j¹cych w specjalnych oœrodkach szkolno-wychowawczych dla niewidomych
i s³abo widz¹cych. Warto jednak podkreœliæ, ¿e badania nie by³y skoncentrowa-
ne wy³¹cznie na stosowaniu grafiki dotykowej w nauczaniu, a dotyczy³y szero-
ko ujêtych œrodków dydaktycznych, w tym podrêczników, s³owników, kart pra-
cy itp. Uzyskane w badaniach dane dotycz¹ce rysunków wypuk³ych s¹ wiêc je-
dynie pewnym wycinkiem diagnozy aktualnej sytuacji przygotowywania przez
nauczycieli œrodków dydaktycznych i nale¿y odnosiæ je tylko do badanej popu-
lacji, a wiêc nauczycieli jêzyków obcych. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e wykorzysta-
nie rysunków dotykowych przez nauczycieli pozosta³ych przedmiotów, na

KORNELIA CZERWIÑSKA

1 Podstawowe zasady redagowania rysunków wypuk³ych przybli¿a. W: E. Wiêckowska (2001) Cele
i metoda nauczania dzieci niewidomych rysowania i czytania rysunku. W: S. Jakubowski (red.), Poradnik
dydaktyczny dla nauczycieli realizuj¹cych podstawê programow¹ w zakresie szko³y podstawowej i gimna-
zjum z uczniami niewidomymi i s³abo widz¹cymi. MEN, Warszawa, s. 58-73.
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przyk³ad matematyczno-przyrodniczych, mo¿e byæ w znacz¹cy sposób inne ni¿
wœród badanych.

Sonda¿ diagnostyczny stanowi³ czêœæ projektu „Per linguas mundi ad labo-
rem“ realizowanego przez instytucje zajmuj¹ce siê m.in. szeroko rozumian¹
dzia³alnoœci¹ na rzecz osób niepe³nosprawnych – Akademiê Pedagogiki Specjal-
nej, Uniwersytet Warszawski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polski Zwi¹zek
Niewidomych i Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. 

Badania ankietowe przeprowadzono w okresie od kwietnia do wrzeœnia 2006 r.
w 9 oœrodkach szkolno-wychowawczych w ca³ej populacji nauczycieli jêzyków
obcych pracuj¹cych z uczniami niewidomymi i s³abo widz¹cymi w normie inte-
lektualnej. Informacje uzyskane w ankietach zosta³y uzupe³nione podczas wy-
wiadów przeprowadzonych we wrzeœniu i paŸdzierniku 2006 r. Ostatecznie
w badaniach ankietowych wziê³o udzia³ 45 nauczycieli – co stanowi 78,9% ba-
danej populacji – pracuj¹cych w nastêpuj¹cych placówkach: Bydgoszcz (5 osób),
D¹browa Górnicza (6 osób), Kraków (8 osób), Laski k. Warszawy (4 osoby), Lu-
blin (5 osób), £ódŸ (4 osoby), Warszawa (3 osoby), Wroc³aw (5 osób). Najwiêk-
sz¹ grupê wœród badanych stanowili nauczyciele jêzyka angielskiego (28 osób),
nastêpnie niemieckiego (16) i francuskiego (1). 

Spoœród badanych 41 (91,1%) deklaruje, ¿e dokonuje modyfikacji œrodków dy-
daktycznych w procesie nauczania jêzyka obcego; 4 nauczycieli nie przeprowa-
dza w ogóle ¿adnych adaptacji. Warto przy tym zaznaczyæ, ¿e 3 z nich dopiero
rozpoczê³o pracê z uczniami z dysfunkcj¹ wzroku. Nauczyciele ci nie znaj¹ je-
szcze podstawowych technik nauczania-uczenia specyficznych dla tych
uczniów, w tym nie znaj¹ pisma brajla i zasad redagowania grafiki dotykowej.
W klasach, w których pracuj¹ ci pedagodzy, nauczanie odbywa siê g³ównie me-
tod¹ werbaln¹, z ograniczeniem do minimum prac pisemnych i pracy z tekstem
(Czerwiñska 2006).

Wœród 42 nauczycieli pracuj¹cych z uczniami niewidomymi (3 osoby ucz¹ tyl-
ko i wy³¹cznie uczniów s³abo widz¹cych) zaledwie 7 (16,6%) deklaruje, ¿e sto-
suje na swoich zajêciach grafikê dotykow¹, przy czym 2 osoby wyraŸnie pod-
kreœla³y okazjonalny charakter wykorzystywania rysunków. 

W grupie nauczycieli niewykorzystuj¹cych grafiki dotykowej wœród najwa¿-
niejszych przyczyn niestosowania tego typu pomocy wymieniano:

brak potrzeby wprowadzania obrazków dotykowych podczas nauki jêzyka
obcego:
Ja u siebie na zajêciach nie wykorzystujê grafiki dotykowej. Przypuszczam, ¿e fizy-

cy, chemicy maj¹ jak¹œ bazê rysunków wypuk³ych. Czyli grafikê maj¹ ci, którzy musz¹
pracowaæ z wyobraŸni¹ przestrzenn¹. Jêzykowcy nie potrzebuj¹.

W wersji brajlowskiej podrêczników pominiêto æwiczenia oparte na rysunkach. Nie
ma ¿adnych rysunków, oni graficznie w ogóle nie pracuj¹. 

Nie stosujê grafiki. Po co? Robiê æwiczenia inaczej.
W szkole jest sprzêt do wykonywania rysunków. Wiem, ¿e kole¿anki ucz¹ce w szko-

le podstawowej z tego korzystaj¹, natomiast ja w gimnazjum ju¿ z tego rezygnujê.
Je¿eli w podrêczniku s¹ æwiczenia oparte na grafice, to rezygnujê z takich æwiczeñ.

Ja nie mam takiej koniecznoœci, ¿eby pracowaæ na rysunkach. Mamy w oœrodku mo¿-

MO¯LIWOŒCI WYKORZYSTANIA GRAFIKI DOTYKOWEJ W NAUCZANIU JÊZYKÓW OBCYCH...
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liwoœæ wykonania rysunków na tym puchn¹cym papierze. Ja z tego nie korzystam.
Ja sama nie wykonujê rysunków wypuk³ych, jestem w tej szkole od niedawna. My-

œlê, ¿e inni nauczyciele jêzyków obcych w oœrodku te¿ tego nie robi¹; nauczyciel raczej
musi siê skupiæ na tym, ¿eby zdali maturê.

brak lub niewystarczaj¹ca iloœæ specjalistycznego sprzêtu i materia³ów s³u¿¹-
cych do redagowania grafiki:

Je¿eli chodzi o grafikê, to jest to najwiêkszy problem. Korzystamy na zajêciach g³ów-
nie z metody opisowej. W oœrodku jest mo¿liwoœæ wykonywania rysunków wypuk³ych,
natomiast trzeba braæ pod uwagê przede wszystkim koszty. Z tego co wiem w pracow-
ni brajlowskiej odpowiedni sprzêt jest, natomiast sama jedna kartka wykorzystywana
do wydruku to koszt rzêdu 6–10 z³. Gdybym chcia³ modyfikowaæ grafikê w ca³ej ksi¹¿-
ce, to jest to gigantyczna kwota.

W oœrodku nie ma sprzêtu do wykonywania rysunków; chyba ¿e teraz jest coœ no-
wego, o czym nie wiem. Mo¿e w nowej pracowni informatycznej bêdzie jakieœ dodat-
kowe wyposa¿enie. Mo¿e ju¿ nawet jest. 

Na co dzieñ nie wykorzystujê grafiki na zajêciach. Nied³ugo w szkole bêdziemy mieæ
odpowiedni sprzêt, który u³atwi nam przygotowywanie rysunków.

Nie mam technicznych mo¿liwoœci przygotowania rysunku wypuk³ego. W ogóle nie
adaptujê pomocy dydaktycznych dla uczniów niewidomych i s³abo widz¹cych.

brak wiedzy o prawid³owym redagowaniu i/lub brak umiejêtnoœci wykona-
nia grafiki:
Sprzêt do wykonywania rysunków jest w szkole, ale ¿eby rysunek by³ u¿yteczny dla

ucznia, trzeba go dobrze zaprojektowaæ; myœlê, ¿e nie ka¿dy potrafi tak odrêcznie na-
rysowaæ coœ, co potem niewidomy w formie wypuk³ej odczyta. Jednak powinien to ro-
biæ grafik, jakiœ specjalista, bo nie wszystko da siê tak ³atwo prze³o¿yæ na grafikê. Cz³o-
wiek nie jest w stanie zrobiæ wszystko sam, nie ka¿dy ma te¿ uzdolnienia plastyczne.

Nie ma ¿adnych konkretnych strategii adaptacji pomocy dydaktycznych, ¿adnych
wytycznych, w³aœciwie wszystko musi nauczyciel wymyœliæ sam, zdaæ siê na w³asne
pomys³y, doœwiadczenia; ka¿dy sobie2. 

Wiêkszoœæ nauczycieli pracuj¹cych w liceum podkreœla³a, ¿e g³ówn¹ przyczy-
n¹ rezygnacji przez nich ze stosowania rysunków wypuk³ych jest fakt, ¿e na ma-
turze zosta³y one zast¹pione ilustracjami dŸwiêkowymi. Wszyscy pedagodzy
odczuwali niedostatek posiadanych nagrañ, które pozwoli³yby im na odpowie-
dnie przygotowanie ucznia do opisu obrazka dŸwiêkowego na egzaminie ma-
turalnym, zaœ niektórzy poddawali w w¹tpliwoœæ merytoryczn¹ wartoœæ zasto-
sowania takiego rozwi¹zania na maturze.

Nauczyciele stosuj¹cy grafikê dotykow¹ w procesie nauczania jêzyka obcego
wskazywali na olbrzymie znaczenie umiejêtnoœci czytania rysunku przez osobê
niewidom¹ dla jej funkcjonowania w szkole i ¿yciu spo³ecznym oraz szerokie

KORNELIA CZERWIÑSKA

2 Wszystkie cytaty pochodz¹ z wywiadów z nauczycielami jêzyków obcych pracuj¹cymi w specjal-
nych oœrodkach dla niewidomych i s³abo widz¹cych w: Bydgoszczy, D¹browie Górniczej, Krakowie,
Lublinie, £odzi, Wroc³awiu; wywiady przeprowadzono w okresie od 15 do 29 wrzeœnia 2006 r.
W momencie oddawania artyku³u do druku nie zosta³y przeprowadzone jeszcze wywiady z nau-
czycielami z oœrodków w Owiñskach i Laskach k. Warszawy.
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mo¿liwoœci realizacji wielu treœci programowych przy u¿yciu tego typu œrod-
ków dydaktycznych. Jednoczeœnie wyra¿ali niezadowolenie ze sposobu adapta-
cji podrêczników dla uczniów niewidomych, w których prawie ca³kowicie zre-
zygnowano ze stosowania grafiki – æwiczenia oparte na rysunkach zosta³y wy-
eliminowane lub zast¹pione opisem. Stosowane przez nauczycieli rysunki zo-
sta³y w przewa¿aj¹cej czêœci wykonane przez nich samodzielnie z wykorzysta-
niem puchn¹cego papieru lub poprzez zastosowanie zdecydowanie prostszych
technik, takich jak: wybrajlowienie linii za pomoc¹ rade³ka lub d³utka brajlow-
skiego, zaznaczenie konturów obiektu farbami puchn¹cymi, silikonem, plasteli-
n¹; jeden nauczyciel stosowa³ brajlony przywiezione przez siebie z zaprzyja-
Ÿnionego zagranicznego oœrodka dla niewidomych, zaœ jedna z nauczycielek
gromadzi³a rysunki zamieszczane na ok³adkach czasopism dla dzieci wydawa-
nych przez PZN. 

Wszyscy nauczyciele udzielaj¹cy wywiadu (27 osób) oceniali umiejêtnoœci
czytania grafiki dotykowej przez uczniów jako niewystarczaj¹ce, przy czym ja-
ko g³ówn¹ przyczynê takiego stanu rzeczy wymieniali ma³¹ iloœæ doœwiadczeñ
dzieci w pracy z obrazkiem:

Proszê zobaczyæ na podrêczniki w brajlu do nauczania zintegrowanego – „Moja szko-
³a“ do pierwszej klasy – ile jest tutaj rysunków? Ca³oœæ podrêcznika to 10 tomów pi-
sanych dwustronnym brajlem. W pierwszym tomie znalaz³am jeden rysunek przedsta-
wiaj¹cy figury geometryczne i rysunki znaków drogowych. A gdyby wzi¹æ ten sam
podrêcznik dla dziecka prawid³owo widz¹cego, rysunków, na których opieraj¹ siê æwi-
czenia by³oby mnóstwo. Na naszym obecnym etapie kszta³cenia generalnie nie-
widomi s¹ oddzieleni od œwiata obrazu. Je¿eli grafika nie bêdzie wprowadzana na
najwczeœniejszym etapie edukacji, nawet we wczesnej interwencji, to dla ucznia czyta-
nie grafiki w szkole bêdzie du¿ym problem. Przychodz¹c do szko³y, uczniowie niewido-
mi powinni ju¿ mieæ jako tako opanowan¹ sprawnoœæ czytania obrazu wypuk³ego.
Sprawa grafiki w polskich szko³ach dla niewidomych kompletnie le¿y. Moi
gimnazjaliœci bardzo kiepsko radz¹ sobie z czytaniem grafiki.

Osoby niewidome nie umiej¹ czytaæ grafiki dotykowej, bo nikt ich tego nie uczy³.
Uczniowie s³abo czytaj¹ grafikê. Na czym maj¹ æwiczyæ? Mówi siê, ¿e w jêzyku ob-

cym to nie trzeba stosowaæ grafiki, to nieprawda – wszêdzie trzeba. (...) Rysunki mu-
sz¹ byæ w nauczaniu wykorzystywane, i to systematycznie. W niektórych podrêczni-
kach to jest, ale w ksi¹¿kach do nauki jêzyków obcych to w ogóle zosta³o pominiête. 

Ju¿ wstêpna analiza ankiet oraz odpowiedzi udzielonych w wywiadach pozwa-
la sformu³owaæ wnioski o koniecznoœci udzielenia nauczycielom jêzyków obcych
wsparcia, które pozwoli³oby im w wiêkszym ni¿ obecnie stopniu korzystaæ z za-
let grafiki dotykowej jako pomocy wzbogacaj¹cej proces poznawania jêzyka obce-
go. Wyniki badañ pokazuj¹, ¿e nadal pozosta³y nierozwi¹zane nastêpuj¹ce pro-
blemy wskazywane przez E. Wiêckowsk¹ (2004, s. 41–45) ju¿ kilka lat wczeœniej :

koniecznoœæ opracowania metodyki nauczania rysunku wypuk³ego, 
stworzenie bazy gotowych, prawid³owo zredagowanych rysunków mo¿li-
wych do wykorzystania w kszta³ceniu niewidomych od poziomu przedszko-
la do matury,
opracowanie standardów redagowania ilustracji dotykowych.
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Brak ogólnie obowi¹zuj¹cych zasad przygotowywania grafiki dotykowej powo-
duje, ¿e uczniowie niewidomi nara¿eni s¹ wielokrotnie na pora¿kê w korzystaniu
z rysunków, poniewa¿ czêsto maj¹ do czynienia z nieprawid³ow¹ grafik¹ lub brak
im doœwiadczeñ w pracy z okreœlon¹ technik¹ czy konwencj¹ rysunkow¹. Sytua-
cja taka staje siê najbardziej dramatyczna wówczas, kiedy uczeñ doœwiadcza tego
typu trudnoœci podczas egzaminów. S¹dzê, ¿e doskonale oddaje ten problem wy-
powiedŸ niewidomego Grzegorza, licealisty ze szko³y we Wroc³awiu:

Rysunki wypuk³e dostajê na matematyce; teraz mamy geometriê, wiêc dostajemy ry-
sunki figur, najczêœciej na folii. Dostajemy rysunki na geografii, biologii, czasem na fi-
zyce. Ró¿nie bywa z ich czytaniem – niektóre s¹ wyraŸne, a niektóre s¹ w ogóle nie do
odczytania. Tak jak na przyk³ad mieliœmy na teœcie gimnazjalnym rysunek, to w ogóle
nie da³o siê odczytaæ tego rysunku. To by³a mapa, na której mieliœmy okreœliæ, które
miasto jest najbardziej wysuniête na po³udnie, przy czym w ogóle nie by³y zaznaczo-
ne te miasta. Nie by³o legendy do mapy, miasta nie by³y podpisane. Miasto najbardziej
wysuniête na po³udnie by³o zaznaczone kropk¹, ale nie by³o podpisane, co to za mia-
sto. A zadanie polega³o na tym, ¿eby wybraæ w teœcie jedn¹ z trzech podanych nazw.
Potrafi³em znaleŸæ miasto na mapie, ale nie wiedzia³em, jak ono siê nazywa, bo nie by-
³o nazwy na mapie ani nie by³o legendy. Nie by³o ¿adnego numeru czy symbolu, nie
by³o nic. Podobno w wersji czarnodrukowej nazwy by³y3. 

Aby uczeñ niewidomy mia³ w procesie edukacji, w tym równie¿ podczas zda-
wania egzaminów, takie same szanse jak jego widz¹cy rówieœnik, konieczne jest
wdro¿enie w ¿ycie wysuwanych ju¿ od kilku lat przez nauczycieli, samych
uczniów i ich rodziców postulatów dotycz¹cych udoskonalenia edukacji gra-
ficznej.
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Summary

The article describes the present situation of using tactile graphics by teachers
of foreign languages working in special schools. The author conducted 45 sur-
veys and 27 interviews with teachers in special childcare and education centers
for the blind and visually impaired which referred to methods of preparing
teaching aids. The studies showed that 83.4% of the interviewed teachers did not
use tactile drawings during their classes at all. The main reasons for not intro-
ducing tactile graphics were distinguished on the basis of the analysis of the
teachers' statements and the requirements were formulated to improve the pre-
sent graphic education in schools for visually impaired students.

MO¯LIWOŒCI WYKORZYSTANIA GRAFIKI DOTYKOWEJ W NAUCZANIU JÊZYKÓW OBCYCH...
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KSZTA£CENIE DZIECI Z WAD¥ S£UCHU W SYSTEMIE 
INTEGRACYJNYM JAKO WYZWANIE DLA SURDOPEDAGOGIKI 

W artykule zamierzam zogniskować uwagę na pedagogice rewalidacyj-
nej, rehabilitacyjnej osób z wadą słuchu, tzn. na surdopedagogice,
a mówiąc ściślej – na ewolucji przedmiotu, metod i form organizacyj-
nych stosowanych przez teoretyków i praktyków zajmujących się tym
działem pedagogiki specjalnej. A jest to dział o dużej doniosłości, po-
nieważ liczba osób o różnym stopniu uszkodzenia słuchu, poczynając
od głębokiej głuchoty, a kończąc na stosunkowo niewielkim ubytku słu-
chu, jest w Polsce znacząca. Problemy osób niesłyszacych i słabo sły-
szacych nie są więc problemami marginalnymi, ponieważ dotyczą po-
nad ośmiuset tysięcy Polaków. Wielkość tej populacji – mimo postępów
w medycynie – nieznacznie się tylko zmienia. Powodowane jest to na-
stępującymi czynnikami: poważne uszkodzenia słuchu są na ogół nie-
uleczalne; głównych przyczyn uszkodzeń słuchu nie udaje się zlikwido-
wać na drodze profilaktyki, ponieważ aż 30% z nich jest uwarunkowa-
nych genetycznie; uszkodzenie słuchu często powodowane jest przez
czynniki związane ze zjawiskami cywilizacyjnymi, np. przez substancje
toksyczne, w tym leki. 

Na wstêpie kilka uwag terminologicznych. Je¿eli pedagogikê specjaln¹
bêdziemy uwa¿aæ – jak to np. czyni W. Dykcik (2001) – za naukê

szczegó³ow¹ pedagogiki, której przedmiotem jest opieka, terapia, kszta³cenie
i wychowanie osób z odchyleniami od normy, to w zale¿noœci od rodzaju i cha-
rakteru owych odchyleñ (które mog¹ byæ powy¿ej i poni¿ej normy) wyró¿nia-
my takie dzia³y i dziedziny pedagogiki specjalnej jak: pedagogika rewalidacyj-
na i rehabilitacyjna; pedagogika lecznicza i terapeutyczna; pedagogika resocjali-
zacyjna; pedagogika korekcyjna oraz pedagogika zdolnych i uzdolnionych.

Z danych statystycznych wynika, ¿e co szósty uczeñ (pomiêdzy 6. a 18. ro-
kiem ¿ycia) ma zaburzenia s³uchu. Znaczy to, ¿e problem dotyczy ponad milio-
na dzieci i m³odzie¿y. Znaczna ich liczba ma uszkodzony s³uch w stopniu lek-
kim b¹dŸ uszkodzenia jednostronne. Liczbê uczniów z uszkodzeniem s³uchu
w stopniu umiarkowanym ocenia siê na oko³o 70–90 tys., natomiast liczba osób
z uszkodzeniem s³uchu w stopniu znacznym i g³êbokim wynosi oko³o 6 tys.

Uszkodzenie s³uchu w ka¿dym przypadku stanowi dla jednostki powa¿ny
problem, który polega g³ównie na utrudnieniach w przyswojeniu jêzyka i poro-
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zumiewaniu siê z innymi ludŸmi. Konsekwencje uszkodzenia s³uchu mog¹ byæ
jednak ró¿ne w zale¿noœci od rodzaju i stopnia zaburzenia, a przede wszystkim
zale¿eæ od skali ograniczenia zdolnoœci odbierania dŸwiêków mowy i rozumie-
nia wypowiedzi. Ta z kolei zdolnoœæ zale¿y od tego, czy uszkodzenie s³uchu do-
tknê³o osobê doros³¹, czy dziecko i kiedy nast¹pi³o, a zatem – czy jest to uszko-
dzenie prelingwalne, perilingwalne czy postlingwalne. Dlatego problemy osób
z uszkodzeniem s³uchu nie s¹ jednakowe.

Z tego te¿ powodu sudopedagogika poszukuje optymalnych metod rehabili-
tacji, wychowania i kszta³cenia dzieci nies³yszacych i s³abo s³ysz¹cych. W zwi¹z-
ku z tym, ¿e najpowa¿niejsz¹ konsekwencj¹ zaburzenia s³uchu s¹ znaczne trud-
noœci w przyswojeniu jêzyka i mowy werbalnej przez dziecko, opracowano wie-
le metod, których celem jest pokonanie ograniczeñ powodowanych wad¹ s³u-
chu, g³ównie w zakresie umiejêtnoœci komunikowania siê z otoczeniem. Obecnie
wyró¿nia siê jedenaœcie sposobów komunikowania siê osób nies³ysz¹cych, które
to sposoby mo¿na uporz¹dkowaæ w trzy grupy: unimodalne – poprzez s³uch,
czytanie mowy z ust, alfabet palcowy (daktylografia), znaki jêzyka migowego
(ideografia); bimodalne – poprzez s³uch i odczytywanie mowy z ust; s³uch
i daktylografiê; s³uch i znaki jêzyka migowego; odczytywanie mowy z ust i zna-
ki, jêzyka migowego; czytanie mowy z ust wspomagane daktylografi¹; multi-
modalne – poprzez odczytywanie z ust, s³uch oraz daktylografiê; czytanie z ust,
s³uch oraz znaki ideograficzne. 

Przedstawiony podzia³, chocia¿ porz¹dkuje informacje dotycz¹ce sposobów
komunikacji osób nies³ysz¹cych, nie pokazuje, jakie metody stosuje siê w celu
rozwiniêcia tych sposobów. Podejœcie unisensoryczne w procesie rozwoju mo-
wy dzieci z wad¹ s³uchu opiera siê g³ównie na wykorzystaniu jednego ze zmy-
s³ów. Podstaw¹ jest wzrok – dziecko odczytuje mowê z ust, a tak¿e odczytuje
znaki ideograficzne i daktylograficzne jêzyka migowego. Zachowane resztki
s³uchowe pe³ni¹ w tym wypadku w komunikacji dziecka rolê drugorzêdn¹.

W innym rozumieniu stanowiska unisensorycznego to w³aœnie s³uch (pomimo
tego, ¿e jest uszkodzony) sprawuje wiod¹c¹ funkcjê w procesie kszta³towania
mowy dziecka z wad¹ s³uchu. Przyk³adem jest tu metoda audytywno-werbal-
na, której istota polega na stymulowaniu ograniczonego pola s³uchowego, roz-
wijaniu zdolnoœci do akustycznego odbioru oraz przetwarzania odbieranych
dŸwiêków, a tym samym rozwijania mowy drog¹ s³uchow¹.

Z kolei multisensoryczne podejœcie do rozwijania umiejêtnoœci komunikowa-
nia siê dziecka z wad¹ s³uchu zak³ada równoczesne wykorzystanie kilku modal-
noœci. Mo¿na w tym wypadku wymieniæ: ekspresjê s³own¹ (mowa ustna), wzro-
kow¹ percepcjê mowy (odczytywanie z ust), s³uchow¹ percepcje mowy, stoso-
wanie systemów ustno-manulanych (system jêzykowo-migowy), manualnych
(jêzyk migowy klasyczny), gestów naturalnych, mimiki i pantomimiki oraz pi-
sma (Périer 1992).

Obecnie coraz czêœciej mówi siê o tzw. wychowaniu dwujêzykowym dzieci
z g³êbokim uszkodzeniem s³uchu. Klasyczny jêzyk migowy traktowany jest ja-
ko pierwszy macierzysty jêzyk dziecka, a jêzyk ojczysty w mowie i piœmie – ja-
ko jego drugi jêzyk (Tomaszewski 2005).



O podejœciu multisensorycznym w nauczaniu porozumiewania siê osób nie-
s³ysz¹cych mówi siê tak¿e wtedy, gdy nie bierze siê pod uwagê manualnych
metod komunikacji, lecz wielozmys³owy odbiór mowy werbalnej poprzez
s³uch, wzrok, dotyk i odbiór wibracji. Akcentuje siê w tym podejœciu sta³e u¿y-
wanie mowy dŸwiêkowej, odczytywanie mowy z ust i wczesne w³¹czanie pi-
sma w proces przyswajania jêzyka. Z uwagi na du¿e trudnoœci z odczytywa-
niem mowy z ust (które jest procesem niezwykle z³o¿onym) wprowadza siê do
komunikacji system wspomagaj¹cy, czyli tzw. fonogesty (cued speech). S¹ to spe-
cjalne ruchy rêki towarzysz¹ce mówieniu, które pomagaj¹ dok³adnie odczyty-
waæ wypowiedzi z ust (Krakowiak 1996).

Ka¿da z wymienionych metod rozwijania umiejêtnoœci komunikacyjnych
opiera siê na innych za³o¿eniach. Wynika to z koniecznoœci dostosowania nau-
czania do specyficznych zaburzeñ i indywidualnych potrzeb dziecka z uszko-
dzonym s³uchem.

Jeszcze stosunkowo niedawno doœæ powszechne by³o przekonanie, ¿e kszta³-
cenie dzieci niepe³nosprawnych, w tym dzieci z wad¹ s³uchu, powinno mieæ
charakter segregacyjny i kompensacyjny. Obecnie przekonanie to ustêpuje miej-
sca idei kszta³cenia integracyjnego, które pocz¹tkowo tylko z trudem torowa³o
sobie drogê, a dzisiaj uznawane jest – z pewnymi zaledwie wyj¹tkami – za roz-
wi¹zanie zasadne tak z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Ten-
dencja ta w pewnej mierze wynika z zastrze¿eñ, jakie stawiano szkolnictwu spe-
cjalnemu, a mianowicie:

nadmiernie opiekuñczej i ochraniaj¹cej atmosfery w specjalnych oœrodkach
szkolno-wychowawczych, 
ograniczeñ w komunikacji jêzykowej do rówieœników o podobnym – na ogó³
niskim – poziomie rozwoju jêzykowego, a tym samym s³abej umiejêtnoœci po-
rozumiewania siê nies³ysz¹cych ze s³ysz¹cymi, 
ograniczeñ w zakresie stymulacji do normalnego rozwoju i przystosowania
spo³ecznego oraz 
kszta³towania izolacyjnych postaw spo³ecznych. 
Projekt integracyjnego kszta³ceniu dzieci z wad¹ s³uchu nie jest nowy i wyni-

ka w du¿ym stopniu z ustawicznego poszukiwania skutecznych metod naucza-
nia mowy i jêzyka dzieci nies³ysz¹cych oraz d¹¿enia do w³¹czenia osób z uszko-
dzonym s³uchem w normalne spo³eczeñstwo. Próby takiego kszta³cenia podej-
mowane by³y ju¿ w XIX w. i wi¹¿¹ siê z pogl¹dami S. Heinicke (twórcy i zwo-
lennika czystej metody oralnej), a tak¿e z póŸniejsz¹ dzia³alnoœci¹ J.B. Grasera
i F.M. Hilla, którzy w 1821 r. podjêli próbê kszta³cenia dzieci nies³ysz¹cych ze
s³ysz¹cymi (Dry¿a³owska 1997).

Obecnie realizacja koncepcji wspólnej, zintegrowanej edukacji dzieci z wad¹
s³uchu z rówieœnikami s³ysz¹cymi staje siê jednym z wa¿niejszych wyzwañ, ja-
kie stanê³y przed pedagogik¹ specjaln¹ i ogóln¹.

Sukces kszta³cenia i wychowania integracyjnego dzieci nies³ysz¹cych i s³abo
s³ysz¹cych, którego gor¹cym zwolennikiem i propagatorem by³ swego czasu
profesor Aleksander Hulek, zale¿y od wielu czynników, w tym: tkwi¹cych w sa-
mym dziecku (g³êbokoœæ uszkodzenia s³uchu), jego mo¿liwoœciach i aspiracjach;
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postawach prointegracyjnych nauczycieli i rówieœników niepe³no- i pe³no-
sprawnych; warunkach, jakimi szko³a dysponuje, aby zaspokoiæ potrzeby
uczniów z deficytami rozwojowymi, a tak¿e specjalistycznego przygotowania
nauczycieli szkó³ ogólnodostêpnych do sprawowania funkcji rewalidacyjnych.
Wynika st¹d, ¿e chocia¿ edukacja integracyjna dzieci niepe³nosprawnych z pe³-
nosprawnymi, w tym dzieci z wad¹ s³uchu, staje siê coraz bardziej powszechna,
nie jest i nie powinna staæ siê – jak mniemam – jedyn¹ form¹ kszta³cenia i wy-
chowania dzieci z wad¹ s³uchu. Ponadto nale¿y zdawaæ sobie sprawê, ¿e urze-
czywistnienie koncepcji integracyjnego kszta³cenia dzieci z uszkodzonym na-
rz¹dem s³uchu wi¹¿e siê z pokonywaniem wielu trudnoœci. Analizê niektórych
spoœród tych trudnoœci przedstawiê w dalszej czêœci tego opracowania.

Wrodzona b¹dŸ nabyta wada s³uchu jest uszkodzeniem, które stanowi o pew-
nej specyfice rozwoju osobowoœci, a tak¿e decyduje o osi¹gniêciach w wielu sfe-
rach ¿ycia dziecka dotkniêtego ni¹. Badania „przesiewowe“ s³uchu, przeprowa-
dzane obecnie ju¿ w pierwszych miesi¹cach ¿ycia dziecka, umo¿liwiaj¹ bardzo
wczesne podjêcie dzia³añ rehabilitacyjnych. Dziêki postêpowi w zakresie elek-
troniki, coraz doskonalszym aparatom s³uchowym i wprowadzeniu w latach 80.
i 90. ubieg³ego wieku implantów œlimakowych do rutynowej praktyki klinicz-
nej, mo¿liwe staje siê przezwyciê¿enie, a przynajmniej ograniczenie niszcz¹cego
wp³ywu, który g³uchota i niedos³uch mog¹ wywieraæ na ¿ycie jednostki. 

Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e zale¿nie od stopnia uszkodzenia s³uchu mo-
g¹ w mniejszej lub wiêkszej mierze wyst¹piæ charakterystyczne zaburzenia
w rozwoju mowy i odbiorze dŸwiêków, co w konsekwencji powoduje specyficz-
ne trudnoœci szkolne dzieci z wad¹ s³uchu ucz¹ce siê w klasach integracyjnych.
Warto wiêc bli¿ej przyjrzeæ siê, jaki wp³yw mo¿e mieæ g³êbokoœæ uszkodzenia
s³uchu u dziecka na pojawienie siê specyficznych trudnoœci w nauce szkolnej.

Mimo ¿e wymieni³am tak wiele trudnoœci, z jakimi zmagaj¹ siê dzieci z wad¹
s³uchu, warto podkreœliæ, ¿e rozpoczynaj¹c naukê w szkole masowej czy inte-
gracyjnej, dzieci te maj¹ szansê na szeroko rozumiane powodzenie szkolne, tj.
pozytywne wyniki kszta³cenia oraz udane spo³eczno-emocjonalne funkcjono-
wanie w grupie rówieœniczej. Wymaga to jednak od otoczenia szkolnego rozu-
mienia ich sytuacji i wsparcia. Chodzi te¿ o to, aby nauczyciel potrafi³ odró¿niæ
problemy ucznia wynikaj¹ce z wady s³uchu od problemów innego typu i umia³
dziecku pomóc. 

Trudnoœci w odbiorze dŸwiêków drog¹ s³uchow¹ to podstawowa konsekwen-
cja utraty lub ograniczenia s³uchu. Mo¿e ona wyzwalaæ wiele nastêpstw wtór-
nych, przede wszystkim w zakresie mo¿liwoœci naturalnego przyswajania mo-
wy werbalnej. Fakt ten poci¹ga za sob¹ ograniczenia i problemy dotycz¹ce przy-
swojenia jêzyka i porozumiewania siê. To, ¿e dziecko nie s³yszy oraz ma trud-
noœci w pos³ugiwaniu siê mow¹ werbaln¹, mo¿e rzutowaæ na inne sfery jego
funkcjonowania, w tym na rozwój poznawczy, emocjonalny i spo³eczny.

Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e ka¿de dziecko z wad¹ s³uchu jest inne, w zwi¹zku
z czym nieco inaczej przebiega jego rozwój. Rozwój ten uwarunkowany jest wie-
loma czynnikami, w tym g³ównie takimi, jak (Holboj 2005):

wiek, w którym nast¹pi³a utrata s³uchu;
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stopieñ i rodzaj uszkodzenia;
czas, w jakim dziecko zaczê³o nosiæ aparaty s³uchowe i zosta³o poddane efek-
tywnej rehabilitacji s³uchu i mowy;
wspó³wystêpowanie innych wad;
œrodowisko wychowawcze;
aktywny i œwiadomy udzia³ rodziców w procesie kszta³towania mowy i wspo-
magania rozwoju dziecka.

Opracowano na podstawie: U. Buryn, T. Holboj, M. Kowalska., T. Podziemska Mój uczeñ
nie s³yszy. Poradnik dla nauczycieli szkó³ ogólnodostêpnych. Warszawa 2001.

Nie mo¿na wiêc z góry zak³adaæ, ¿e dziecko z g³êbokim uszkodzeniem s³uchu
ma mniejsze szanse na opanowanie jêzyka i radzenie sobie w szkole ni¿ dziecko
ze œrednim ubytkiem s³uchu. Trzeba jedynie pamiêtaæ, ¿e w wypadku dzieci z wa-
d¹ s³uchu opanowanie jêzyka i mowy trwa o wiele d³u¿ej, a w zwi¹zku z tym ich
potencja³ werbalny i kompetencje jêzykowe rozwijaj¹ siê dynamicznie przez ca³y
okres pobytu w szkole. S³abego rozwoju jêzyka w pocz¹tkowym okresie nauki nie
nale¿y wiêc traktowaæ jako ograniczenia. Dziecko, dziêki pobytowi w szkole ma-
sowej, integracyjnej, tzn. wœród normalnie s³ysz¹cych i mówi¹cych rówieœników,
mo¿e zatem rozwin¹æ i udoskonaliæ swoj¹ mowê we wszystkich jej zakresach.

MA£GORZATA KUPISIEWICZ

;



SZKO£A SPECJALNA 5/2006 335

KSZTA£CENIE DZIECI Z WAD¥ S£UCHU W SYSTEMIE INTEGRACYJNYM JAKO WYZWANIE DLA...

Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e dla dziecka z wad¹ s³uchu, które rozpoczyna edu-
kacjê szkoln¹, poziom umiejêtnoœci pos³ugiwania siê jêzykiem ma szczególne
znaczenie. W szkole dziecko rozpoczyna doskonalenie jêzyka g³ównie poprzez
uczenie siê komunikowania tego, czego zdo³a³o siê uprzednio nauczyæ. Uczenie
siê bowiem komunikowania le¿y u podstaw kszta³cenia. W procesie edukacji naj-
wa¿niejszym œrodkiem do wyra¿ania wiedzy i odnoszenia jej do prze¿ywanych
zjawisk i zdarzeñ jest mówienie i pisanie, do zdobywania zaœ tej wiedzy – czyta-
nie. Znaczy to, ¿e pos³ugiwanie siê s³owem musi zostaæ uzupe³nione nowymi
umiejêtnoœciami, takimi jak: komunikowanie, pisanie, czytanie, tzn. innymi for-
mami u¿ycia jêzyka. Naukê tê dziecko rozpoczyna wraz z pierwsz¹ lekcj¹ jêzy-
ka ojczystego. Wczeœniejsze doœwiadczenia jêzykowe oraz poziom umiejêtnoœci
pos³ugiwania siê jêzykiem, mog¹ sprzyjaæ opanowaniu tych nowych sprawnoœci
lub je utrudniaæ, a czasem nawet uniemo¿liwiaæ. Dzieje siê tak wtedy, gdy dziec-
ko rozpoczyna naukê szkoln¹ z niskimi kompetencjami jêzykowymi. 

Upoœledzenie s³uchu, zw³aszcza gdy pojawia siê we wczesnych stadiach roz-
woju, sprawia, ¿e siedmioletnie dziecko nies³ysz¹ce jest na poziomie rozwoju jê-
zykowego niewystarczaj¹cym do wkroczenia w okres postlingwistyczny, tj. do-
skonalenia i zdobywania nowych umiejêtnoœci jêzykowych (Szuchnik i in. 2005).

Zdaniem wiêkszoœci badaczy procesu edukacyjnego, mówienie zajmuje a¿ 2/3
czasu wiêkszoœci zajêæ szkolnych, z tego kolejne 2/3 to wypowiedzi nauczyciela.
Sk³adaj¹ siê na nie: podawanie informacji, wyjaœnianie, pytanie, relacjonowanie
itp. Uczeñ jest odbiorc¹ wszystkich tych komunikatów s³ownych nauczyciela.

Dziecko nies³ysz¹ce natrafia wiêc na podwójn¹ trudnoœæ. Wykorzystuj¹c po-
siadane mo¿liwoœci s³uchowe, wzmocnione aparatami s³uchowymi i umiejêtno-
œci¹ odczytywania mowy z ust, musi te informacje s³owne nauczyciela odebraæ,
„us³yszeæ“ i zrozumieæ. Okazuje siê jednak, ¿e w klasie szkolnej uczeñ odbiera
ró¿ne dŸwiêki, np. g³os nauczyciela, wypowiedzi innych dzieci siedz¹cych
w ró¿nej od niego odleg³oœci oraz ogólny ha³as panuj¹cy w pomieszczeniu, np.
kaszel, œmiech, przesuwanie krzese³, kroki. Wszystkie te dŸwiêki wzmacniane
s¹ w takim samym stopniu. Gdy dziecko zwiêksza g³oœnoœæ aparatu, chc¹c le-
piej s³yszeæ g³os nauczyciela, tak¿e g³oœniej s³yszy wszystkie pozosta³e dŸwiêki.
Œciszaj¹c aparat gorzej s³yszy i przestaje rozumieæ wypowiedzi nauczyciela.
OpóŸniony rozwój jêzykowy i zaburzenia mowy dodatkowo ten proces utru-
dniaj¹ i ograniczaj¹. 

Ta niekorzystna sytuacja mo¿e zostaæ zminimalizowana, jeœli szko³a, w której
uczy siê dziecko z wad¹ s³uchu, zapewni mu mo¿liwoœæ korzystania z urz¹dze-
nia FM, tzn. wzmacniacza elektroakustycznego, wspó³pracuj¹cego bezpoœre-
dnio z indywidualnym aparatem s³uchowym. Urz¹dzenie FM sk³ada siê
z nadajnika i odbiorników noszonych przez nauczyciela i ucznia, co u³atwia
odbiór dŸwiêków dochodz¹cych z wiêkszej odleg³oœci.

Inna trudnoœæ, któr¹ musi pokonaæ dziecko z wad¹ s³uchu, zwi¹zana jest ze
sposobem wymowy nauczyciela. Musi mieæ ono czas, aby przyzwyczaiæ siê i na-
uczyæ „odczytywaæ z ust“ nauczyciela przekazywane mu informacje. Nadmier-
nie wyraziste i powolne wymawianie poszczególnych g³osek nie jest ¿adn¹ po-
moc¹, a czêsto bywa wrêcz przeszkod¹. Odczytywanie bowiem mowy z ust
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przebiega w sposób syntetyczny – odbiorca (uczeñ) rejestruje i analizuje nie ty-
le obrazy artykulacyjne poszczególnych g³osek (z których, a¿ 65% ma charakter
dwuznaczny) – ile przebiegi przestrzenno-czasowe zestawów artykulacyjnych
sk³adaj¹cych siê na ca³e s³owa (Szczepankowski 1985).

Ponadto, poniewa¿ w czasie mówienia wszystko jest zmienne, utrudnieniem
w odczytywaniu mowy z ust mo¿e byæ zbyt szybkie lub zbyt wolne tempo mo-
wy. Wiêkszoœæ dzieci z g³êbokim uszkodzeniem s³uchu stara siê uwa¿nie pa-
trzeæ na mówi¹cego nauczyciela i odgadn¹æ, co i o czym on mówi. Nigdy nie
mo¿e byæ jednak pewne, czy w³aœciwie siê domyœli³o tego, co zosta³o powie-
dziane, przeto odczytywanie z ust jest czynnoœci¹ wyczerpuj¹c¹ i to nie tylko
z powodu wysi³ku intelektualnego, lecz równie¿ z racji negatywnych emocji
wspó³wystêpuj¹cych ze sta³ym brakiem pewnoœci (Buryn i in. 2001).

Kolejna trudnoœæ, jak¹ napotyka dziecko z wad¹ s³uchu, zwi¹zana jest ze spo-
sobem u¿ycia jêzyka przez nauczyciela. Forma bowiem i treœæ przekazu nauczy-
ciela decyduj¹ o stopniu percepcji tego przekazu przez ucznia. Dobór s³ów, po-
wi¹zañ gramatycznych, u¿ywanych okreœleñ, stosowane uzupe³nienia lub upro-
szczenia, barwnoœæ i wyrazistoœæ wypowiedzi, jeœli s¹ zgodne z mo¿liwoœciami
percepcyjnymi uczniów, sprawiaj¹, ¿e przekaz zostaje w³aœciwie odebrany.
W przeciwnym razie, tzn. gdy przekaz nauczyciela nie jest dopasowany do po-
ziomu wiedzy jêzykowej ucznia, nie mo¿e byæ odpowiednio zrozumiany, zin-
terpretowany i przyswojony.

Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e wiele cech towarzysz¹cych jêzykowemu przekazowi,
takich jak akcent, modulacja g³osu i zabarwienie emocjonalne wypowiedzi,
wp³ywaj¹cych na zrozumienie przekazywanych treœci, jest znacznie ograniczo-
ne w odbiorze przez dzieci z wad¹ s³uchu.

Trudnoœci dziecka nies³ysz¹cego s¹ ponadto zwielokrotnione przez:
ubogi zasób s³ownictwa,
niedok³adnoœæ odbioru i rozumienia znaczeñ informacji s³ownych, a tak¿e
s³ab¹ znajomoœæ gramatycznych i formalnych regu³ u¿ycia jêzyka.
Wp³yw wymienionych trudnoœci na percepcjê wszelkich przekazów s³ow-

nych, tzn. informacji podawanych przez nauczyciela, odbiór treœci lektur
i podrêczników, a tym samym na proces uczenia siê i powodzenie szkolne, jest
ogromny.

Trudnoœci te s¹ wynikiem niewystarczaj¹cego „os³uchania“ dziecka z jêzy-
kiem mówionym, a tak¿e braku kontroli tego, co samo mówi. Dziecko z wad¹
s³uchu bowiem ma znacznie ograniczon¹ kontrolê nad w³asn¹ mow¹, która to
kontrola dzia³a koryguj¹co na pope³niane przez nie b³êdy.

Dziecko s³ysz¹ce dostrzega na ogó³ w swoich wypowiedziach b³êdy jêzykowe
i jeœli nawet nie potrafi ich samodzielnie poprawiæ – ma œwiadomoœæ pope³nia-
nych b³êdów. Tego typu doœwiadczenia s¹ dziecku nies³ysz¹cemu obce. W jego
pamiêci jest zbyt ma³o wzorców prawid³owych konstrukcji jêzykowych, by mo-
g³o je wykorzystaæ tak, jak czyni to dziecko s³ysz¹ce (Schmid-Giovannini 1995).

Przedstawiona analiza trudnoœci nauczania i uczenia siê dowodzi, jak skom-
plikowana jest sytuacja ucznia z zaburzeniami s³uchu w szkole integracyjnej
i jak wysokich kompetencji wymaga siê tu od nauczycieli. W klasie integracyj-
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nej pracuje – zgodnie ze standardami – dwóch nauczycieli, z których jeden rea-
lizuje przedmiot nauczania, a drugi wspomaga go. W przypadku ucznia z wa-
d¹ s³uchu obserwuje siê tu swoiste rozwarstwienie edukacyjne. Spowodowane
ono jest tym, ¿e tylko od nauczyciela wspomagaj¹cego wymaga siê specjali-
stycznego przygotowania – w tym tak¿e z zakresu surdopedagogiki. 

Tymczasem procesem przekazywania wiadomoœci i kszta³towania umiejêtno-
œci u uczniów zajmuje siê g³ównie nauczyciel, który takiego przygotowania nie
ma. Dzieje siê wiêc tak, ¿e uczeñ nies³ysz¹cy nie mo¿e nad¹¿yæ za tokiem lekcji,
który nie jest przecie¿ dostosowany do jego mo¿liwoœci percepcyjnych. Korzy-
stanie z pomocy nauczyciela wspomagaj¹cego staje siê wówczas problematycz-
ne, gdy¿ nim on coœ dziecku wyjaœni, reszta klasy rozwa¿a ju¿ inne kwestie. Tok
rozumowania ucznia z wad¹ s³uchu rozrywa siê wtedy, a z trudem zdobywane
informacje nie ³¹cz¹ siê ze sob¹.

Z tego chocia¿by powodu mo¿na mieæ w¹tpliwoœci, czy kszta³cenie integracyj-
ne jest korzystne dla wszystkich dzieci z wad¹ s³uchu. 
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Summary

The article focuses on special education in hearing impaired people called sur-
dopedagogy; and more precisely - on the evolution of the subject as well as orga-
nizational methods and forms used by theoreticians and practitioners who work
in this area of special education. The analysis of teaching and learning difficulties
shows how complicated is the hearing impaired student's situation in an inte-
grated school, and how high competence is demanded here of the teachers.
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INTERNET W PROCESIE EDUKACJI I REHABILITACJI 
OSÓB G£UCHONIEWIDOMYCH 

Przełom XX i XXI w. to czas niezwykłej ekspansji nowego środka komu-
nikacji międzyludzkiej jakim jest Internet. Rozwój tej formy kontaktu, zwa-
nej także cyberprzestrzenią, infostradą czy Siecią, dokonał swoistej re-
wolucji w zdobywaniu informacji i ich przesyłaniu oraz porozumiewaniu
się ludzi z różnych części świata. Dał wolny dostęp do wiadomości, prak-
tycznie na każdy temat, milionom ludzi (szacunkowe dane z początku
naszego wieku mówią o ponad stu milionach ludzi korzystających z Sie-
ci). To do nikogo nie należące narzędzie dostępu do aktualnych informa-
cji i zdarzeń stało się „globalnym archiwum multimedialnym“ (Giddens
2004, s. 493). Dzięki Internetowi ludzie korzystają m.in. z poczty elektro-
nicznej, robią zakupy w sklepach, obsługują konta bankowe, załatwiają
sprawy urzędowe, zdobywają potrzebne im informacje. Sieć daje dostęp
do darmowych programów komputerowych, pozwala nawiązywać nowe
znajomości, wymieniać się poglądami w ramach różnych grup dyskusyj-
nych z ludźmi z całego świata. Wszechogarniająca moc Internetu oraz
stosunkowo prosty i tani dostęp do niego sprawia, że istnieje także sze-
reg zagrożeń, np. zjawisko uzależnienia od korzystania z infostrady, ist-
nienie stron szkodliwych i niebezpiecznych, zwłaszcza dla dzieci, czy
rozprzestrzenianie się wirusów komputerowych niszczących podłączone
do sieci komputery i zapisane na nich dane. 

Internet, bêd¹c jednym z podstawowych narzêdzi procesu globalizacji, wzbudza za-
równo nadzieje, jak i obawy. Z jednej strony daje niespotykane w ¿adnym wcze-

œniejszym okresie mo¿liwoœci poszerzania wiedzy i nawi¹zywania kontaktów z ludŸ-
mi, z drugiej – stwarza zagro¿enie dla tradycyjnych stosunków spo³ecznych i rodzin-
nych, prowadz¹c do wzrostu izolacji i atomizacji spo³eczeñstwa (Giddens 2004).

Internet, podobnie jak wszelkie techniki informatyczne, z powodzeniem wykorzy-
stywany jest przez osoby niepe³nosprawne i ich rodziny jako nieocenione Ÿród³o in-
formacji, œrodek pogl¹dowy oraz narzêdzie do æwiczenia wielu niezbêdnych umie-
jêtnoœci. Lawinowo powstaj¹ strony www, które informuj¹ o najnowszych sposo-
bach rehabilitacji, dostêpnych œrodkach pomocy, funkcjonuj¹cych placówkach i orga-
nizacjach. W Sieci osoby niepe³nosprawne mog¹ nawi¹zaæ kontakt z ludŸmi
o podobnej sytuacji ¿yciowej i zainteresowaniach (£aszczyk 1998).

O ogromnym znaczeniu edukacji komputerowej dla ogólnego rozwoju dzieci nie-
s³ysz¹cych, poprawy wyników ich nauczania oraz funkcjonowania jêzykowego pisz¹
m.in. B. Szczepankowski i A. Lemirowski (£aszczyk 1998). Tak¿e osoby z ró¿nego
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stopnia dysfunkcjami widzenia, korzystaj¹c z dodatkowych urz¹dzeñ i specjalnego
oprogramowania (np. powiêkszalników telewizyjnych, syntezatorów mowy, monito-
rów i notatników brajlowskich), z powodzeniem pos³uguj¹ siê komputerami i Inter-
netem w pracy, rozrywce, poszerzaniu wiedzy (£ukankowska 2003). Niewielka gru-
pa g³uchoniewidomych jest w stanie bezpoœrednio korzystaæ ze zdobyczy wspó³cze-
snej nauki i techniki. To ci, których resztki wzroku i s³uchu pozwalaj¹ w miarê swo-
bodnie i samodzielnie funkcjonowaæ. Jednak wiêkszoœæ osób z uszkodzeniami obu
zmys³ów wymaga zastosowania dodatkowych udogodnieñ technicznych i specjalne-
go udostêpnienia sieci internetowej. Poniewa¿ przekaz internetowy opiera siê g³ów-
nie na przekazie wizualnym, wydaje siê, ¿e udogodnienia stosowane wobec niewido-
mych bêd¹ tu odgrywa³y ogromn¹ rolê. Jak siê okazuje, sporo tych nowoczesnych
technologii wykorzystuje przetwarzanie obrazu na dŸwiêk, co jest dla znacznej gru-
py g³uchoniewidomych niedostêpne w odbiorze. Mog¹ oni jedynie wykorzystywaæ
oprogramowanie wspó³pracuj¹ce z monitorami (linijkami) brajlowskimi. „Dla osób
g³uchoniewidomych elektroniczne urz¹dzenia brajlowskie stanowi¹ w praktyce jedy-
n¹ mo¿liwoœæ komunikacji z komputerem i innymi ludŸmi“ (tam¿e, s. 106).

W jaki sposób Internet przenika ¿ycie osób z jednoczesnym uszkodzeniem s³uchu
i wzroku? Czy jest on szans¹ na lepsze funkcjonowanie, czy raczej jeszcze bardziej
upoœledza osoby g³uchoniewidome, staj¹c siê popularnym, lecz niedostêpnym dla
g³uchoniewidomych Ÿród³em informacji? Czy mo¿na Internet nazwaæ wspó³czesnym
narzêdziem edukacji i rehabilitacji osób g³uchoniewidomych? Jak wygl¹da oferta wi-
tryn internetowych dla osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i s³uchu?

W powszechnym mniemaniu ta grupa osób uznawana jest za najtrudniejsz¹ do
usprawniania, edukacji i rehabilitacji. Wiêkszoœæ ludzi nie wyobra¿a sobie komuni-
kacji z g³uchoniewidomymi, nie widzi szans na samodzielnie funkcjonowanie tych
osób. Ludzie z jednoczesnym uszkodzeniem s³uchu i wzroku s¹ jednostkami pozba-
wionymi ca³kowicie lub czêœciowo dwóch dalekonoœnych zmys³ów: wzroku i s³u-
chu. Choæ nie s¹ to jedyne zmys³y, którymi dysponuje cz³owiek i dziêki którym po-
znaje œwiat, to jednak ich uszkodzenie, szczególnie jednoczesne, daje najwiêksze
ograniczenia w funkcjonowaniu.

W takiej sytuacji Internet staje siê nie tylko pomoc¹ dla samych g³uchoniewido-
mych i ich rodzin, ale tak¿e Ÿród³em informacji o nich dla spo³eczeñstwa ludzi
sprawnych. Jednoczeœnie mo¿na stwierdziæ, ¿e brak dostêpu do Internetu przez g³u-
choniewidomych potencjalnych u¿ytkowników zwiêksza jeszcze bardziej przepaœæ,
która i tak na co dzieñ oddziela tê grupê ludzi od reszty spo³eczeñstwa.

Przegl¹d funkcjonuj¹cych stron internetowych (angielskich, polskich, niemieckich
i rosyjskich) pozwala pogrupowaæ je w kilku kategoriach. Najczêœciej s¹ to:

strony towarzystw i organizacji pozarz¹dowych skupiaj¹cych osoby g³uchoniewi-
dome, ich rodziny oraz profesjonalistów z nimi pracuj¹cych,
strony placówek rehabilitacyjno-edukacyjnych zajmuj¹cych siê osobami g³uchonie-
widomymi w ró¿nym wieku,
prywatne strony osób z dysfunkcjami wzroku i s³uchu.
Wœród szczególnie wartoœciowych znajduj¹ siê:
http://www.aadb.org/ Strona American Association of the Deaf-Blind (AADB). Sto-

warzyszenie to stoi na stanowisku, ¿e ka¿da osoba z g³uchoœlepot¹ ma prawo do po-
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mocy w odpowiednim szkoleniu, które pomo¿e jej uzyskaæ pracê, ¿yæ niezale¿nie
oraz poprawiæ jakoœæ ¿ycia. Na stronie AADB obok informacji na temat dzia³alnoœci
lobbingowej prowadzonej przez stowarzyszenie w kongresie amerykañskim, orga-
nizowanych konferencji i szkoleñ czy wydawanym czasopiœmie „The Deaf-Blind
American Magazine“ (wysy³anym cztery razy w roku cz³onkom stowarzyszenia
w formie powiêkszonego druku, alfabetem Braille'a lub na dyskietce), znaleŸæ mo¿-
na szereg odnoœników (linków) do innych witryn internetowych poœwiêconych g³u-
choniewidomym. Na stronie znajduj¹ siê tak¿e informacje o aktualnie realizowanych
programach. Do szczególnie interesuj¹cych, wykorzystuj¹cych mo¿liwoœci Internetu,
mo¿na zaliczyæ the Mentoring Pilot Project maj¹cy za zadanie u³atwianie kontaktów
miêdzy doros³ymi g³uchoniewidomymi a m³odzie¿¹ z takimi problemami. Mentor
(nauczyciel) ma byæ wzorem dla m³odych, dawaæ im wsparcie, interesowaæ siê ich
problemami. Celem jest pomoc w osi¹ganiu samodzielnoœci oraz pewnoœci siebie –
to, co ju¿ M. Grzegorzewska wymienia³a jako jedn¹ z podstawowych dróg rewalida-
cji, czyli wzmacnianie dynamizmu adaptacyjnego jednostki. 

Projekt zak³ada szkolenie doros³ych g³uchoniewidomych kandydatów na mento-
rów (w wieku 21–35 lat), a nastêpnie ich roczn¹ pracê z podopiecznymi. Zadaniem
mentorów bêdzie kontaktowanie siê z m³odymi g³uchoniewidomymi (w wieku 15–20
lat) przez Internet, spotkania z nimi raz w miesi¹cu oraz sporz¹dzanie comiesiêcz-
nych raportów dla AADB. Po roku pracy mentorzy bêd¹ musieli przeszkoliæ nastêp-
ne trzy osoby, które tak¿e zostan¹ mentorami. Warunkiem przyst¹pienia do szkole-
nia musi byæ odpowiedni wiek, ró¿nego rodzaju i stopnia dysfunkcje widzenia i s³y-
szenia, w³aœciwa postawa moralna i obywatelska, posiadanie cech lidera, dobrze wy-
kszta³cone zdolnoœci komunikacyjne oraz dostêp do Internetu. M³odzi podopieczni
tak¿e musz¹ pos³ugiwaæ siê podobnym systemem komunikacyjnym, korzystaæ z Sie-
ci, mieszkaæ w pobli¿u mentora. Osoby ³¹czone bêd¹ w grupy z uwzglêdnieniem wy-
mienionych wy¿ej czynników oraz wspólnych zainteresowañ. Stowarzyszenie oprócz
finansowania szkolenia zapewnia zwrot kosztów podró¿y oraz posi³ki.

http://www.sense.org.uk Strona internetowa brytyjskiej organizacji Sense (ang.
zmys³) powsta³ej w 1955 roku jako grupa wsparcia dla rodziców dzieci z wrodzo-
nym zespo³em poró¿yczkowym (congenital rubella syndrom). Witryna zawiera infor-
macje o dzia³aniach prawnych podejmowanych przez rz¹d, parlament brytyjski oraz
europejski na rzecz g³uchoniewidomych. Mo¿na tu znaleŸæ zarówno informacje dla
profesjonalistów dotycz¹ce literatury, szkoleñ, sposobów rehabilitacji, jak i dla osób
g³uchoniewidomych i ich rodzin (czasopismo „Talking Sense“, informacje o sposo-
bach komunikacji, dostêpnych formach pomocy, kursach).

Podobne wiadomoœci zawiera austriacka strona stowarzyszenia za³o¿onego
w 1981 r. przez rodziców dzieci g³uchoniewidomych. Mo¿na w niej odnaleŸæ istotne
informacje dla rodziców dotycz¹ce wczesnej interwencji, mo¿liwoœci uzyskania fa-
chowej pomocy oraz skorzystania z grupy wsparcia, mo¿liwoœci kszta³cenia i zdo-
bycia zatrudnienia w warsztatach, a tak¿e uzyskania miejsca zamieszkania w mie-
szkaniach treningowych przez osoby g³uchoniewidome (http://www2.oehtb.create-
ion.at/main.php?site=information&parm).

Dla rodziców korzystaj¹cych z niemieckojêzycznych stron internetowych niezwy-
kle przydatna mo¿e byæ strona http://www.taubblindenwerk.de. Dziêki treœciom na
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niej opublikowanych rodzice mog¹ uzyskaæ wstêpne wsparcie informacyjne. Wiado-
moœci te dotycz¹ mo¿liwoœci komunikowania siê osoby g³uchoniewidomej z otocze-
niem oraz mo¿liwoœci wykorzystania resztek s³uchu i wzroku.

Stron¹, która oferuje darmowe oprogramowanie dla osób g³uchoniewidomych
i specjalistów z nimi pracuj¹cych jest http://www.deafblindonline.co.uk. Mo¿na tu
znaleŸæ programy stworzone przez organizacjê Sense i pracowników Manchester
University, maj¹ce pomóc osobom z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i s³uchu
w nauce codziennych czynnoœci, w pracy z komputerem, zdobywaniu potrzebnych
informacji.

Inn¹ stron¹ w jêzyku angielskim maj¹c¹ za zadanie dostarczanie kompleksowej
pomocy i informacji osobom zainteresowanym problemami g³uchoniewidomych jest
http://www.dblink.org. Stworzony system informacji (The National Information
Clearinghouse on Children Who Are Deaf-Blind) ma za zadanie wspieraæ dzieci
i m³odzie¿ od urodzenia do 21. roku ¿ycia.

Istniej¹ równie¿ strony internetowe, które prezentuj¹ konkretne programy rehabi-
litacyjne. Nale¿y do nich ta opisuj¹ca mo¿liwoœci wykorzystania muzykoterapii
w procesie rehabilitacji dzieci i m³odzie¿y z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku
i s³uchu (http://www.musikterapie-rummel.de). Kolejnym przyk³adem tego typu
jest strona internetowa, na której znajduj¹ siê informacje dotycz¹ce dzia³alnoœci Adi-
ny Tal, prowadz¹cej niezwyk³y teatr z osobami g³uchoniewidomymi (http://tau-
bundblind.ch/tagiartikel.html). Tworzony teatr ma byæ wstêpem do pomocy g³u-
choniewidomym na szersz¹ skalê tak, aby osoby z tego typu niepe³nosprawnoœci¹
sta³y siê pe³noprawnymi cz³onkami spo³eczeñstwa, posiadaj¹cymi codzienne zajêcia,
pracê i ludzi wokó³ siebie. Idea ta powsta³a w Izraelu, ale jej inicjatorka ma nadziejê,
¿e zostanie ona rozpropagowana i bêdzie wykorzystywana równie¿ w innych kra-
jach na ca³ym œwiecie. Do rozpowszechniania swojego pomys³u, a tak¿e metod pra-
cy Adina Tal wykorzystuje równie¿ Internet.

Ciekaw¹, jednoczeœnie najbardziej wyczerpuj¹c¹ i fachow¹ dla osób pos³uguj¹cych
siê jêzykiem rosyjskim, stron¹ internetow¹ jest http://www.notabene.ru/usher (lub:
http://www.deafblindrussia.ru). Strona stworzona przez rosyjsk¹ organizacjê rodzin
i osób z zespo³em Ushera (Usher – Forum) zawiera m.in. definicjê g³uchoœlepoty, ro-
syjsk¹ wersjê alfabetu daktylograficznego, alfabetu Lorma i demografii oraz spis li-
teratury rosyjskojêzycznej i przet³umaczonej na rosyjski, dotycz¹cej g³uchoniewido-
mych. Spis obejmuje zarówno artyku³y, jak i pozycje ksi¹¿kowe o charakterze nau-
kowym, popularnonaukowym i beletrystycznym (np. dzie³a samych g³uchoniewi-
domych) od 1903 r. po czasy wspó³czesne. Na stronie znajduj¹ siê tak¿e informacje
o projektach realizowanych przez organizacjê we wspó³pracy z brytyjskim stowarzy-
szeniem Sense na rzecz pomocy, socjalnego w³¹czania i praw g³uchoniewidomych
w Rosji.

Internet to równie¿ miejsce, gdzie g³uchoniewidomi mog¹ zaistnieæ, gdzie mog¹
pokazaæ swoje ¿ycie, swoje problemy i radoœci. To miejsce poszukiwania indywidu-
alnych kontaktów, równie¿ miêdzy samymi g³uchoniewidomymi, oraz próba odna-
lezienia odpowiedniego wsparcia. Wœród wypowiedzi na niemieckojêzycznym fo-
rum znajduj¹ siê s³owa g³uchoniewidomej Anity, która zwi¹za³a siê z mê¿czyzn¹
z zespo³em Ushera. Na forum dzieli siê swoimi obawami zwi¹zanymi z ewentual-
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nym posiadaniem potomstwa. Okazuje siê, ¿e jej sytuacja przypomina sytuacjê in-
nych ludzi korzystaj¹cych z Internetu i odwiedzaj¹cych to forum. To sieæ elektronicz-
na pozwoli³a im skontaktowaæ siê i wymieniæ doœwiadczenia (http://www.sy-
lvi.at/forum-archiv/ced/ar_beitrag_f8740_h8740_b256848.html). 

W Sieci mo¿na siê zapoznaæ z wieloma historiami g³uchoniewidomych, którzy sta-
j¹ siê wzorcem do naœladowania nie tylko dla tej grupy osób, ale z powodzeniem
mog¹ s³u¿yæ swoim przyk³adem tak¿e ludziom w pe³ni sprawnym. Chocia¿by Pe-
ter Hepper, którego mo¿emy poznaæ poprzez stronê http://www.pilsczek.de/taub-
blind.html, a który od urodzenia jest nies³ysz¹cy. Peter Hepper straci³ wzrok bêd¹c
doros³ym cz³owiekiem. Jego obecna dzia³alnoœæ polega na uœwiadamianiu œrodowi-
ska osób nies³ysz¹cych w problematyce g³uchoœlepoty. Hepper jeŸdzi z odczytami
na spotkania ludzi z uszkodzonym s³uchem, opowiada o ograniczeniach i zagro¿e-
niach, z jakimi styka siê cz³owiek nies³ysz¹cy, który straci dodatkowo wzrok, zachê-
ca do uczenia siê alfabetu Lorma. Cz³owiek ten, mimo swoich ograniczeñ, nie za-
mkn¹³ siê w sobie. Nadal utrzymuje kontakty z innymi, a jego historia, która udo-
stêpniona jest szerokiemu gronu internautów, mo¿e napawaæ optymizmem zarów-
no samych g³uchoniewidomych, jak i ludzi sprawnych.

Poprzez Internet mo¿na wiêc poznaæ samych g³uchoniewidomych, których na co
dzieñ mo¿emy nie spotykaæ lub nie zauwa¿aæ. Mo¿na te¿ poznaæ zachêcaj¹ce opisy
spotkañ ludzi sprawnych z t¹ grup¹ niepe³nosprawnych, a tak¿e poruszaj¹ce histo-
rie dotycz¹ce bardzo osobistych kontaktów miêdzy g³uchoniewidomymi oraz ludŸ-
mi nieposiadaj¹cymi tego typu uszkodzeñ organizmu. Takim przyk³adem jest para
m³odych ludzi, Angeliki i g³uchoniewidomego Jorga, których pierwsze kontakty
odbywa³y siê drog¹ e-mailow¹, natomiast obecnie mieszkaj¹ razem i – jak pisze An-
gelika – „choæ ¿ycie nie jest proste, wszystko jest mo¿liwe, jak siê chce i siê kocha“
(http://www.2sames.de/doku/neu.html). 

Korzyœci, jakie p³yn¹ z mo¿liwoœci korzystania z sieci internetowej przez osoby
g³uchoniewidome, sta³y siê motywem starañ o coraz szersze udostêpnienie cyber-
przestrzeni tej grupie niepe³nosprawnych tak¿e w Polsce. W 1999 roku powsta³ pro-
jekt „Œwiat bli¿ej nas, my bli¿ej œwiata“ skierowany do osób g³uchoniewidomych,
którego celem by³o „z jednej strony przybli¿enie g³uchoniewidomym otaczaj¹cego
ich œwiata (w ró¿nych jego aspektach i wymiarach), z drugiej zaœ – przybli¿enie lu-
dziom pe³nosprawnym problemów, potrzeb oraz rzeczywistych mo¿liwoœci i ogra-
niczeñ g³uchoniewidomych“ (Koz³owski 1999). Program ten obejmowa³ nie tylko na-
uczanie osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i s³uchu w zakresie pracy
z komputerem i Internetem, ale równie¿ pomoc w dotarciu do odpowiedniego
sprzêtu, oprogramowania, pod³¹czenia do sieci oraz pomoc w pozyskiwaniu fundu-
szy na te cele. Z programu tego skorzysta³o ju¿ kilkadziesi¹t osób. Wypowiedzi nie-
których z nich na ³amach czasopisma „D³onie i S³owo“ utwierdzaj¹ w koniecznoœci
dalszego podejmowania tego typu dzia³añ.

„Komputer u³atwia mi komunikowanie siê z otoczeniem. Dziêki niemu mogê byæ
bardziej samodzielna, a to przynosi mi satysfakcjê, pozwala bardziej wierzyæ w swo-
je mo¿liwoœci i zachêca do dalszego dzia³ania (…) Dziêki dostêpowi do Internetu
mam mo¿liwoœæ samodzielnego za³atwiania ró¿nych spraw. W ka¿dej wybranej
przez siebie chwili mogê te¿ napisaæ i wys³aæ listy do przyjació³, korzystaj¹c przy
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tym z poczty elektronicznej, a tak¿e odebraæ i przeczytaæ wiadomoœci, które do mnie
przysz³y“ (Jagie³³o 2002).

„W chwili obecnej komputer jest nie tylko moim narzêdziem pracy – u³atwia mi
kontakt z innymi ludŸmi, umo¿liwia dostêp do ró¿nego rodzaju u¿ytecznych infor-
macji i publikacji. W moim przypadku ma to bardzo istotne znaczenie, gdy¿ ze
wzglêdu na brak s³uchu nie mogê rozmawiaæ przez telefon. Dziêki poczcie elektro-
nicznej kontaktujê siê z osobami mieszkaj¹cymi w Warszawie i innych miastach. Mo-
gê ³¹czyæ siê z Meksykiem, USA – z ca³ym œwiatem (…) Choæ w dalszym ci¹gu kom-
puter nie jest moim hobby, to jednak trudno mi wyobraziæ sobie ¿ycie bez niego.
Dziêki komputerowi ³atwiej mi ¿yæ z w³asnymi ograniczeniami, ³atwiej je pokony-
waæ“ (Jacórzyñski 2002).
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Summary

Personal computers and the World Wide Web (WWW) of computers, i.e. the
Internet have become the most popular way of international communication be-
tween people. They are used by disabled people, their families and teachers to
send e-mails, search for information or perform financial operations. The article
includes a review of web sites (in Polish, English, German and Russian) which
were created by associations, rehabilitation and education centers, as well as by
deafblind people and their families. These sites can be of great help in finding
information about the specifics of development, available forms of support or
communication and rehabilitation. They are useful for deafblind children's pa-
rents, professionals who are responsible for deafblind people's education and re-
habilitation, as well as for people with visual and hearing impairments themse-
lves.
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S£AWOMIRA SADOWSKA
UMK, Toruñ

ŒCIE¯KA EDUKACYJNA UCZNIA Z NIEPE£NOSPRAWNOŒCI¥
INTELEKTUALN¥ W STOPNIU LEKKIM 
– ASPEKTY TRAJEKTORII SPO£ECZNEJ 

Rozważając wpływ edukacji i szkoły na społeczny los człowieka moż-
na poszukiwać różnorodnych wykładni teoretycznych. W ujęciu struktu-
ralnym uwarunkowania budowania trajektorii społecznej postrzega się
w perspektywie stymulacji ruchu losów jednostki w społeczeństwie
przez zewnętrzne ograniczenia wynikające z natury procesów społecz-
nych i kulturowych danej społeczności (por. Mikiewicz 2005, s. 85). Re-
guły kulturowe, zarówno normy, jak i wartości, uzyskują różny charak-
ter w zależności od pozycji kulturowej tych, którzy ich przestrzegają lub
je stosują. Przy tym – jak zauważa P. Sztompka (2003) – relatywizacja
reguł kulturowych nie ma charakteru osobowego, lecz rodzajowy. Wy-
łączenie spod reguły lub objęcie wyjątkową regułą nie dotyczy konkret-
nych osób, lecz pewnych kategorii osób. 

Konteksty spo³eczno-kulturowe i podmiotowe budowania trajektorii
spo³ecznej osób z niepe³nosprawnoœci¹

Zdefiniowane w œwiadomoœci spo³ecznej (w rezultacie d³ugotrwa³ych procesów
miêdzypokoleniowego przekazu) uprawnienia osób z ograniczeniami sprawnoœci
spychaj¹ osoby niepe³nosprawne na pozycje ekologiczne podporz¹dkowania
i marginalizacji. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przez d³ugie lata takie pozycje podtrzymy-
wa³a praktyka pedagogiki specjalnej. „Nie by³a ona wolna od paternalistycznego
nastawienia, w myœl którego niepe³nosprawni posiadaj¹ wyraŸnie ograniczon¹
zdolnoœæ do kszta³towania w³asnego losu, a zatem uzale¿nienie od – szeroko ro-
zumianych – sprawnych opiekunów, troszcz¹cych siê o ich potrzeby, le¿y w ich
interesie“ (por. Szumski 2006, s. 45).

We wspó³czesnej teorii i praktyce pedagogiki specjalnej uwidacznia siê dba³oœæ
o poprawê po³o¿enia spo³ecznego osób niepe³nosprawnych. Zak³ada siê, ¿e „nowo-
czesny system terapii i rehabilitacji osób niepe³nosprawnych powinien uwzglêdniaæ
wyniki badañ zmierzaj¹cych do poszukiwania widzenia <<cz³owieka w œwiecie>>“
(Dykcik 2002, s. 35). We wspó³czesnych koncepcjach rehabilitacyjnych œrodek ciê¿ko-
œci zainteresowañ przesuniêty zostaje z charakteru i stopnia niepe³nosprawnoœci na
warunki funkcjonowania osoby, otoczenie, które ma w sposób optymalny zabezpie-
czaæ rozwój, zadowolenie z ¿ycia, szczêœcie, dobre samopoczucie. W centrum obywa-
telskiego modelu opieki i pomocy osobom niepe³nosprawnym, który kszta³tuje siê od
lat 90. XX w., jest obywatel, który ma prawo mieszkaæ w domu rodzinnym, uczyæ siê
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w najbli¿szej szkole, pracowaæ z odpowiednim wsparciem, braæ udzia³ w ¿yciu spo-
³ecznym i kulturalnym, a przede wszystkim decydowaæ o w³asnym losie i mieæ saty-
sfakcjê z ¿ycia (Firkowska-Mankiewicz 1999a). 

Symbolem zmian spo³eczno-kulturowych jest, pojawiaj¹ce siê w spo³ecznym dys-
kursie, pojêcie wyrównywanie szans, normalizacja, integracja. Jest to wynik bardzo
ró¿nych si³ i czynników natury ekonomicznej, spo³ecznej, prawnej i pedagogicznej.
Bardzo pomocna w walce z praktykami dyskryminacyjnymi by³a dzia³alnoœæ Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych. Uchwalenie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych w 1993 r. Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepe³no-
sprawnych wywar³o znacz¹cy wp³yw na tworzenie rozlicznych wi¹¿¹cych norm pra-
wnych, które traktowaæ mo¿na jako instrument w walce z praktykami dyskrymina-
cyjnymi. Nie bez znaczenia jest wyra¿anie przez osoby niepe³nosprawne stanowiska
o w³asnych prawach i obszarach autonomii (por. Sadowska 2005, s. 33–37). G³oszone
has³a tolerancji, akceptacji, pe³nego uczestnictwa, równoœci s¹ wyrazem demokratycz-
nych d¹¿eñ do samodzielnoœci w podejmowaniu decyzji o wyznaczonym systemie
wartoœci, do mo¿liwoœci samodzielnego kszta³towania losu, do realizowania w spo-
sób nieskrêpowany swoich potrzeb, do bycia podmiotem. G³osy te wspierane s¹ g³o-
sami rodzin i specjalistów promuj¹cych has³a integracji i normalizacji, stanowi¹c swo-
ist¹ niszê obrony przed stygmatyzacj¹. A. Gustavsson (1997, s. 183) niszê tê okreœla
subkultur¹ integracji. Zauwa¿a, ¿e m³odzi mê¿czyŸni i kobiety upoœledzeni umys³o-
wo, którzy uczyli siê w integracji z pe³nosprawnymi, wyra¿aj¹ silne przeœwiadczenie,
¿e maj¹ pe³ne prawo mimo upoœledzenia byæ akceptowani w spo³eczeñstwie na rów-
ni z innymi, pomimo doœwiadczeñ szkolnych wyœmiewania, unikania upokarzania.
Stawia hipotezê, ¿e drogê do tego przekonania utorowa³a oficjalna polityka w zakre-
sie integracji i normalizacji. Wa¿nym kluczem do zrozumienia, sk¹d siê to przekona-
nie bierze, jest fakt przynale¿noœci tych osób do subkultury integracji. Takie przeko-
nanie osób upoœledzonych umys³owo ³¹czy siê z wzrastaniem w strukturze codzien-
nej wiedzy o prawie do akceptacji w zwyczajnym œrodowisku spo³ecznym rozwiniê-
tej przez ich rodziców i czêsto podtrzymywanej przez kolegów z tym samym rodza-
jem upoœledzenia. 

A. Gustavsson (1997, s. 194–195) zauwa¿a, ¿e subkultura integracji jest Ÿród³em
paradoksu – wzrastanie ¿¹dañ akceptacji nie prowadzi wprost do zmniejszania
skutków stygmatu. Ocenê wartoœci cz³owieka i szacunku dla samego siebie nale¿y
odnosiæ do samospe³nienia czy samorealizacji, a nie tylko spo³ecznej roli czy pozy-
cji. S. Kowalik (2001) wyrazi³ to bardzo podobnie. Podkreœla, ¿e zapewnienie sobie
przez osoby niepe³nosprawne nie tylko prawa do tolerancji czy akceptacji, ale
przede wszystkim prawa do szacunku spo³ecznego jest mo¿liwe, gdy w sposób
trafny rozwi¹zujemy problemy dyskryminacji osób niepe³nosprawnych. Analizuj¹c
relacje miêdzy praktykami dyskryminacyjnymi stosowanymi wobec osób niepe³no-
sprawnych, sposobami likwidowania oraz spo³ecznymi konsekwencjami tych dzia-
³añ wskazuje, ¿e dopiero gdy bêdziemy pomagali systematycznie rozwijaæ dzie-
ciom niepe³nosprawnym posiadane przez nie mo¿liwoœci, gdy pomo¿emy im
odwa¿nie i samodzielnie myœleæ o w³asnym losie, kszta³towaæ je adekwatnie do roz-
wijaj¹cych siê mo¿liwoœci, nale¿y spodziewaæ siê, ¿e zdobêd¹ one autentyczny sza-
cunek spo³eczny. 
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Jednostki swoimi dzia³aniami i wyborami mog¹ kszta³towaæ w³asne biografie, po-
ruszaj¹c siê pomiêdzy dostêpnymi pozycjami. Strukturalne przes¹dzenia nie musz¹
decydowaæ o spo³ecznym losie cz³owieka (potencjalnie istnieje wiele œcie¿ek podró¿y
w strukturze). Poruszanie siê pomiêdzy dostêpnymi pozycjami kreuje strukturê spo-
³eczn¹.

Uwik³anie kszta³cenia specjalnego w zapobieganie dyskryminacji
osób niepe³nosprawnych

Kszta³cenie specjalne jest uwik³ane w dyskurs zapobiegania dyskryminacji osób
niepe³nosprawnych. Tworzenie instytucji integracyjnych (w tym szkó³ integracyj-
nych) traktowano jako sposób rozwi¹zania problemu dyskryminacyji. Jak wskazywa-
³am wczeœniej – w opinii S. Kowalika – nie jest to trafne rozwi¹zanie, gdy¿ zapobiega
co najwy¿ej praktykom dyskryminacyjnym segregacji i delegitymizacji. Autor ten jed-
noczeœnie mówi, ¿e dzia³ania osób w³¹czaj¹cych siê na rzecz integracji osób niepe³no-
sprawnych podporz¹dkowane s¹ „ideologii dystrybucji szczêœcia“ i podpadaj¹ pod
okreœlenie postêpowania ortodoksyjnego. „Osoby te wierz¹, ¿e dysponuj¹ wiedz¹
prawdziw¹ na temat tego, komu dzieje siê krzywda i jak nale¿y j¹ rekompensowaæ.
(...) Ludzie zaanga¿owani w realizacjê procesu integracji z za³o¿enia wiedz¹, co jest
dobre i z³e dla osób niepe³nosprawnych, a tych, którzy myœl¹ o tym inaczej, traktuj¹
jak wrogów, a nie partnerów do dyskusji, w której licz¹ siê racjonalne argumenty“
(Kowalik 2001, s. 47). Inni tak¿e zwracaj¹ uwagê, ¿e rozszerzanie kszta³cenia integra-
cyjnego i inkluzyjnego, przy jednoczesnym ograniczaniu kszta³cenia segregacyjnego,
opiera siê na przekonaniu o efektywnoœci kszta³cenia niesegregacyjnego. W. Bach-
mann (1995) tak¹ argumentacjê okreœli³ „pustos³owiem integracyjnym“. S. Olszewski
(2005), dokonuj¹c próby oceny funkcjonowania i skutecznoœci kszta³cenia integracyj-
nego zwraca uwagê, ¿e zarówno rodzice, jak i nauczyciele zdaj¹ siê przejmowaæ tak¹
argumentacjê, niekoniecznie uwzglêdniaj¹c rzeczywist¹ sytuacjê panuj¹c¹ w szkole.
Mo¿na te¿ tu dodaæ to, co wyrazi³am w innym miejscu, ¿e w³¹czanie uczniów z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ do szkó³ ogólnodostêpnych rz¹dzi siê czêsto mecha-
nizmami, których Ÿród³em jest uwik³anie edukacji w stosunki w³adzy (Sadowska
2002). A. Krause (2005) zauwa¿a, ¿e rozwi¹zania integracyjne promowane w imiê do-
bra dziecka (przypuszczalne korzyœci dla jego przysz³ego funkcjonowania) czêsto
wi¹¿¹ siê z jego niekorzystn¹ sytuacj¹ psychospo³eczn¹ w szkole. Analizuj¹c ten „dy-
lemat szczêœcia“, zadaje pytanie, czy dziecko niepe³nosprawne musi cierpieæ, by móc
w przysz³oœci zostaæ w³¹czone w ¿ycie spo³eczne? Zaznacza, ¿e dylemat szczêœcia nie
wynika z samej idei integracji, lecz ze sposobu jej pojmowania i realizacji. Dodaje tak-
¿e, ¿e nie dla wszystkich grup osób niepe³nosprawnych oferta form edukacji integra-
cyjnej jest odpowiednia. Niektóre osoby mog¹ sobie nie radziæ w integracji totalnej. G.
Szumski (2006, s. 61–63) tak¹ postawê wi¹za³by z pewnoœci¹ z zasad¹ warunkowoœci
kszta³cenia integracyjnego w pedagogice specjalnej.

Reformowanie kszta³cenia specjalnego przebiega³o bez systemowego i ca³oœciowe-
go podejœcia do tej sprawy. Inicjatywy organizacyjne w latach 90. XX w. mia³y charak-
ter za³atwienia problemu (artyku³owanego przede wszystkim przez rodziców) na za-
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sadzie „tu i teraz“ (najczêœciej wiêc chodzi³o o zapewnienie lepszych warunków
kszta³cenia dla dzieci okreœlonej grupy rodziców, czego efektem by³o w³¹czenie w re-
formowany system tylko nielicznej grupy dzieci niepe³nosprawnych). Efektem „ide-
ologii dystrybucji szczêœcia“ i tak prowadzonego reformowania szkolnictwa specjal-
nego sta³o siê rozbudzanie nieuzasadnionych oczekiwañ u rodziców dzieci upoœle-
dzonych umys³owo, a tak¿e ukszta³towanie negatywnego wizerunku szko³y specjal-
nej (por. Kowalik 2001, s. 38–40). Te nastêpstwa wydaj¹ siê znacz¹ce w analizach tra-
jektorii ¿yciowych osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.

Szko³a jako element trajektorii spo³ecznej 

Trajektoria oznacza opis realnych wêdrówek pozycyjnych na poszczególnych eta-
pach ¿ycia cz³owieka. Cykl ¿ycia jest sekwencj¹ kolejnych pozycji, które analizuje siê
w kluczowych momentach. Dla okreœlenia konkretnych trajektorii ¿yciowych trzeba
okreœliæ pocz¹tkow¹ pozycjê spo³eczn¹ cz³owieka, jego œrodowisko edukacyjne, jego
pozycjê jako cz³owieka doros³ego. W syntetycznej formie odnosi siê ona do nastêpu-
j¹cych sekwencji: status rodziny pochodzenia, etap edukacji podstawowej, etap edu-
kacji na poziomie ponadpodstawowym, pierwsza praca, ewentualne kolejne pozycje
zawodowe (awanse lub degradacje spo³eczne). 

Szko³a jest integralnym elementem trajektorii spo³ecznej. Podejœcie strukturalne
widzi szko³ê jako mechanizm ró¿nicowania œcie¿ek ¿yciowych m³odych ludzi, ja-
ko podstawow¹ machinê wyznaczaj¹c¹ spo³eczne mo¿liwoœci (pozycje zawodo-
we, pozycje w hierarchii presti¿u czy statusu spo³ecznego). W analizach pedago-
gicznych nad rol¹ edukacji w procesie kierowania jednostek na margines ¿ycia
spo³ecznego lub do spo³ecznych elit kluczow¹ spraw¹ jest mechanizm selekcji
szkolnych, które grupuj¹ dzieci z okreœlonych kategorii spo³ecznych w odrêbnych
œcie¿kach kszta³cenia. Podkreœla siê, ¿e proces selekcji szkolnych jest uzale¿niony
od czynników wykraczaj¹cych poza instytucje oœwiatowe. Z. Kwieciñski (1995,
s. 3) okreœli³ selekcjê szkoln¹ jako proces „spontanicznego ró¿nicowania siê sukce-
sów i losów szkolnych dzieci i m³odzie¿y pod wp³ywem pozaoœwiatowych ró¿-
nic w œrodowisku rodzinnym i lokalnym oraz w spo³eczeñstwie globalnym“. Se-
lekcja do ró¿nych œcie¿ek kszta³cenia oprócz tego, ¿e ma charakter merytoryczny
(do lepszych œcie¿ek wybiera siê osoby z najlepszymi kompetencjami), ma rów-
nie¿ charakter pozamerytoryczny – okazuje siê, ¿e ci „lepsi merytorycznie“ s¹
równie¿ „lepsi spo³ecznie“ (zgodnie z pogl¹dami P. Bourdie habitus poszczegól-
nych klas spo³ecznych przes¹dza o sukcesie szkolnym, œcie¿ce kszta³cenia, tak
wiêc doœwiadczenie jednostek jest regulowane ich po³o¿eniem klasowych). Klu-
czowym momentem w procesie selekcji jest przejœcie na poziom kszta³cenia œre-
dniego. Metaforycznie, w Raporcie Jacquesa Delorsa, ujêto ten etap kszta³cenia ja-
ko rozdro¿e ca³ego ¿ycia (por. Mikiewicz 2005, s. 34). 

Nim przejdê do analiz ró¿nicowania (poprzez szko³ê) œcie¿ek ¿yciowych osób z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu lekkim, chcia³abym siê odnieœæ do prawa
oœwiatowego jako instrumentu trajektorii ¿yciowej tej kategorii osób z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹.
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Wspó³czesne systemowe rozwi¹zania kszta³cenia specjalnego wpisuj¹ siê w konti-
nuum od kszta³cenia segregacyjnego przez kszta³cenie integracyjne do edukacji inklu-
zyjnej. Jest to wiêc paleta rozwi¹zañ organizacyjnych, których nie mo¿na sprowadziæ
jedynie do szkolnictwa specjalnego. Ram kszta³cenia specjalnego nie wyznaczaj¹ ju¿
– jak to okreœli³ G. Szumski (2006) – rozró¿nienia administracyjno-instytucjonalne na
szko³y specjalne i ogólnodostêpne (kszta³cenie regularne). Cz. Kosakowski (2003, s.
152), dokonuj¹c analizy ró¿nych definicyjnych ujêæ procesu kszta³cenia specjalnego,
podkreœla, ¿e z punktu widzenia dzisiejszego stanu teorii i praktyki kszta³cenia i re-
habilitacji osób niepe³nosprawnych, najbardziej odpowiadaj¹ca istocie tego procesu
jest definicja UNESCO. Z kolei G. Szumski (2006, s. 120) poszukiwanie kryteriów
podzia³u kszta³cenia specjalnego i normalnego konkluduje nastêpuj¹co: „Przede
wszystkim (...) ró¿nice miêdzy kszta³ceniem regularnym a specjalnym ujawniaj¹ siê
w odrêbnych funkcjach. Kszta³cenie specjalne jest pomocnicze wzglêdem kszta³cenia
regularnego“. 

W systemie polskiej oœwiaty kszta³cenie specjalne realizowane jest na podstawie
orzeczenia o potrzebie kszta³cenia specjalnego wydanego przez zespó³ orzekaj¹cy
dzia³aj¹cy w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (Rozporz¹dzenie
MEN z dnia 12 lutego 2001 r.). W praktyce, w procesie decyzyjnym o kszta³ceniu spe-
cjalnym wa¿na rola przypada rodzicom. To rodzice decyduj¹, czy ich dziecko zosta-
nie zbadane w poradni psychologiczno-pedagogicznej, oni podejmuj¹ decyzjê czy do-
starczyæ szkole orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego (podejmuj¹ decyzjê, czy
– w myœl litery prawa oœwiatowego – ich dziecko mo¿na bêdzie uznaæ za niepe³no-
sprawne), a w przypadku decyzji o przed³o¿eniu szkole orzeczenia wybieraj¹ te¿
szko³ê, do której dziecko bêdzie uczêszczaæ: ogólnodostêpn¹, integracyjn¹ lub specjal-
n¹. Na podstawie orzeczenia dyrektor szko³y specjalnej mo¿e przyj¹æ dziecko niepe³-
nosprawne w poczet swoich uczniów, a w klasie integracyjnej czy ogólnodostêpnej
skutkuje ono stosowaniem specjalnej organizacji nauki i specjalnych metod pracy,
czyli realizowania zadañ z zakresu edukacji specjalnej (Go³ubiew-Konieczna 2006, s.
16–18). Na marginesie warto zauwa¿yæ, ¿e za ucznia upoœledzonego w stopniu lek-
kim mo¿na uznaæ dziecko dopiero w siódmym roku ¿ycia, tj. w momencie, w którym
powinno rozpocz¹æ naukê w szkole podstawowej. Do tego czasu dziecku przys³ugu-
je opinia o potrzebie wczesnego wspomagania wydawana przez zespo³y orzekaj¹ce
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych b¹dŸ zespo³y opiniuj¹ce pora-
dni niepublicznych (Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 4 kwietnia 2004 r.). 

Tak wiêc z punktu widzenia administracyjnego i w myœl litery prawa oœwiatowe-
go uczniowie traktowani s¹ jako niepe³nosprawni tylko wtedy, gdy stawili siê przed
zespo³em orzekaj¹cym dzia³aj¹cym w publicznej poradni psychologiczno-pedago-
gicznej i uzyskali orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego, a orzeczenie to ro-
dzice dostarczyli szkole. M. Go³ubiew (2006, s. 18) podkreœla, ¿e w praktyce przypad-
ki, w których rodzice nie zgadzaj¹ siê na wydanie orzeczenia albo nie przyznaj¹ siê
do jego posiadania, wcale nie s¹ rzadkoœci¹, szczególnie w odniesieniu do dzieci,
u których stwierdzono upoœledzenie umys³owe. G. Szumski (2006, s. 118) informuje,
¿e odsetek populacji uczniów objêtych kszta³ceniem specjalnym jest wielkoœci¹ miê-
dzysystemowo zmienn¹. Jest on ró¿ny w poszczególnych krajach. Wydaje siê, ¿e
zw³aszcza w odniesieniu do kategorii uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
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w stopniu lekkim jest on te¿ zmienny na poszczególnych etapach kszta³cenia i nie za-
wsze odpowiadaj¹cy rzeczywistym potrzebom (z przyczyn administracyjnych
uczniowie nie s¹ objêci kszta³ceniem specjalnym, pomimo ich potrzeb). 

Trajektoria ¿ycia osób z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim, jako sekwen-
cja kolejnych pozycji, w du¿ej mierze zale¿y od rodziców. Ró¿nicuje siê ona pod wp³y-
wem ró¿nic w œrodowisku rodzinnym. Czynnikiem rodzinnym, który ma zwi¹zek
z uczêszczaniem dziecka do okreœlonego typu szko³y, jest status rodziny. W szko³ach
integracyjnych ucz¹ siê czêsto uczniowie z rodzin o wy¿szym statusie spo³ecznym
i ekonomicznym, wykazuj¹cych troskê o przebieg kariery szkolnej swoich dzieci (por.
Parys, Olszewski 2003). Uczniowie szkó³ specjalnych wywodz¹ siê najczêœciej z rodzin
niewydolnych w zakresie materialno-bytowego funkcjonowania i w zakresie psycho-
spo³ecznych uwarunkowañ wype³niania funkcji opiekuñczo-wychowawczej (niski
status ekonomiczny i spo³eczno-kulturowy) (por. ¯ó³kowska 1994; Kozubska 2000). 

Zró¿nicowanie zapleczy rodzinnych wi¹zaæ wiêc nale¿y z ró¿nym udzia³em rodzi-
ny w kszta³towaniu œcie¿ki edukacyjnej swojego dziecka (wy¿sze kompetencje rodzi-
ców dziecka uczêszczaj¹cego do szko³y integracyjnej umo¿liwiaj¹ bardziej aktywny
udzia³ w wyborze szko³y, która w ich ocenie jest korzystniejsza dla dalszych losów
dziecka). Inna mo¿liwa interpretacja odwo³ywaæ siê mo¿e do ró¿nic w zakresie wy-
chwytywania przez rodziców g³ównych elementów z ideologii integracji i normaliza-
cji, i na ich podstawie konstruowania w³asnych (ró¿nych) wizji lekkiego upoœledze-
nia umys³owego. Jeszcze inna odwo³ywaæ siê mo¿e do ró¿nic potrzeb rodzin w za-
kresie kompensowania niewydolnoœci opiekuñczej i przewidywania mo¿liwoœci, ja-
kie w tym zakresie nios¹ œrodowiska szkolne. Ni¿szy status ekonomiczny rodzin
dzieci uczêszczaj¹cych do szkó³ specjalnych, przy jednoczesnych ich dysfunkcjach po-
woduje, ¿e funkcje: edukacyjna, rewalidacyjna i opiekuñczo-wychowawcza tych
szkó³ s¹ zintensyfikowane, a wymiar opieki szkolnej stanowi wa¿ne Ÿród³o zadowo-
lenia ze szko³y specjalnej dla samych uczniów i jako takie postrzegane jest tak¿e przez
ich rodziców (por. Sadowska 2006). 

Jan Pawe³ II w Liœcie do Rodzin (n. 23) pisa³: „Poprzez rodzinê tocz¹ siê dzieje cz³o-
wieka. (...) rodzina znajduje siê poœrodku tego wielkiego zmagania miêdzy dobrem
a z³em (...). Rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim o to, ¿eby wy-
zwoliæ si³y dobra...“. Odwo³uj¹c siê do tej myœli i maj¹c na wzglêdzie rzeczywistoœæ
edukacyjn¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e sumieniu rodziców pozostawia siê decyzje
o kszta³ceniu specjalnym, które – u¿ywaj¹c s³ów M. Gogacza (1995, s. 28) – winny po-
zostaæ w sta³ej wiêzi z prawd¹ i dobrem, by mo¿na je przyporz¹dkowaæ temu, co
okreœla siê relacj¹ wychowawcz¹. 

Zamiast zakoñczenia – próba syntetycznego odniesienia do doœwiadczeñ
osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu lekkim 
i ich postrzegania trajektorii spo³ecznej 

Cz³owiek doœwiadcza œwiata i jest kszta³towany na kolejnych etapach trajektorii.
Badania biograficzne osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ ods³aniaj¹, ¿e warun-
ki definiowania œwiata i relacji z innymi pozostaj¹ pod silnym wp³ywem wczeœniej-
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szych doœwiadczeñ, bowiem w danym momencie ¿ycia jednostki istotne s¹ nie tylko
warunki aktualnego dzia³ania, ale równie¿ wczeœniejsze doœwiadczenia warunkuj¹ce
interpretacjê rzeczywistoœci. Dostarczaj¹ one tak¿e materia³u wyra¿aj¹cego oceny ko-
lejnych pozycji spo³ecznych cz³owieka z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ zwi¹za-
nych ze szko³¹. Równie cennego materia³u dostarczaj¹ badania nie odwo³uj¹ce siê do
narracji badanych, ale uwzglêdniaj¹ce perspektywê doœwiadczeniow¹.

Dla przyk³adu badania K. Materny (2005) ilustruj¹ porównania doœwiadczeñ ze
szko³y specjalnej i ogólnodostêpnej oraz przypisywania przez uczniów z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹ znaczeñ relacjom w aktualnej grupie rówieœniczej pod
wp³ywem wczeœniejszych doœwiadczeñ. Pokazuj¹ one, ¿e nie mo¿na normatywnie
okreœliæ, które œrodowisko jest dla ucznia lepsze, w którym buduje on lepsze relacje
z rówieœnikami. Uczniowie specjalnej szko³y zawodowej (ucz¹cy siê wczeœniej
w szkole ogólnodostêpnej) oceniali ni¿ej zarówno kontakty z rówieœnikami w szkole
ogólnodostêpnej („niektórzy mnie unikali, wyzywali, bili, bo mnie uwa¿ali za dziw-
n¹“), jak i specjalnej („bo to jednak inni koledzy (...). Tu w specjalnej z innymi nie mo-
gê powa¿nie porozmawiaæ, jednego kolegê tylko mam (...). Nie chcê powiedzieæ Maæ-
kowi [przyjaciel], ¿e chodzê do specjalnej, bo mo¿e siê odwróci albo coœ“ (tam¿e, s.
258–259). Porównywanie prze¿yæ ze szko³y ogólnodostêpnej z prze¿yciami ze szko³y
specjalnej widoczne jest tak¿e w badaniach K. Gabryœ (2005). Badani uczniowie gim-
nazjum specjalnego maj¹cy doœwiadczenia nauki w szkole ogólnodostêpnej wspomi-
naj¹ j¹ najczêœciej jako przykr¹, miejsce nieustannych niepowodzeñ. Tylko w nielicz-
nych wypowiedziach pojawia³a siê nutka ¿alu, ¿e nie mo¿na by³o kontynuowaæ edu-
kacji w normalnej szkole. Badania A. Firkowskiej-Mankiewicz (1999b), w której
uczniowie mieli tylko doœwiadczenia w jednym typie szko³y (wiele lat przed reform¹
kszta³cenia specjalnego) wskazuj¹, ¿e wiêkszy procent badanych ucz¹cych siê w szko-
³ach specjalnych wyra¿a³ satysfakcjê z okresu pobytu w szkole w porównaniu do
ucz¹cych siê w szko³ach ogólnodostêpnych. 

W œwietle badañ w³asnych (prowadzonych w obecnej rzeczywistoœci edukacyjnej)
uczniowie ze szkó³ integracyjnych s¹ bardziej zadowoleni ze szko³y od uczniów szkó³
specjalnych, gdy tymczasem zadowolenie cz¹stkowe w wielu wymiarach by³o mniej-
sze (np. istotnie statystycznie ni¿sze oceny zadowolenia dzieci ze szkó³ integracyjnych
z trudnoœci zadañ, tempa pracy oraz z dawanej przez nauczycieli mo¿liwoœci zg³asza-
nia i realizacji w³asnych pomys³ów) (Sadowska 2006). Wyjaœnieñ tego paradoksu
mo¿na szukaæ w spo³ecznej ocenie szko³y specjalnej, której zarówno bli¿sze, jak i dal-
sze otoczenie przypisuje ni¿sze znaczenie, a znaczenia te staj¹ siê wa¿ne w ocenach
samych uczniów. Badania biograficzne K. Materny (2005, s. 259) pokazuj¹ bowiem, ¿e
szko³a specjalna jawi siê z perspektywy ucznia jako gorsza, jako miejsce wstydliwe,
naznaczaj¹ce: „czujê siê inny, gdy mnie wyœmiewaj¹ ci z masowej szko³y“; „czujê siê
odmienna, inna, ¿e chodzê do specjalnej, czujê siê jak kosmitka“. M. Koœcielska (1984,
s. 124–128) wskaza³a tak¿e, ¿e wiêkszoœæ uczniów szkó³ specjalnych ma œwiadomoœæ
specjalnego charakteru swojej szko³y i ten fakt ma znaczenie dwojakiego rodzaju. Dla
jednych by³ Ÿród³em zadowolenia (np. ³atwiejsza nauka, dobre kontakty z nauczycie-
lami), dla innych Ÿród³em poczucia pokrzywdzenia i innoœci (np. œwiadomoœæ ogra-
niczonych perspektyw ¿yciowych, z³e kontakty z rówieœnikami). Przekonanie o ogra-
niczaniu wyborów ¿yciowych przez szko³ê specjaln¹ wyra¿ali badani przez K. Ma-
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terny (2005). W ich ocenie szko³¹, która mo¿e zapewniæ lepsz¹ przysz³oœæ, jest szko³a
ogólnodostêpna, a nie szko³a, w której obecnie siê ucz¹ (szko³a specjalna). 

Takie ugruntowane wœród uczniów przekonanie o wartoœci kszta³cenia niesegrega-
cyjnego wpisuje siê w „ideologiê dystrybucji szczêœcia“. Przypomnijmy jednak, ¿e oce-
nê wartoœci cz³owieka i szacunku dla samego siebie nale¿y odnosiæ do samospe³nienia
czy samorealizacji, a badania w³asne poœrednio wskazuj¹ na specyficzne w tym zakre-
sie niedostatki w szko³ach integracyjnych. Nie oœmielam siê rozstrzygaæ, jaka œcie¿ka
edukacyjna jest po¿¹dana. W obliczu jednak mo¿liwego wyboru miejsca kszta³cenia
specjalnego (nauka w szkole specjalnej, ogólnodostêpnej lub integracyjnej) wa¿ny wy-
daje siê gor¹cy apel o tworzenie pozytywnego wizerunku szkó³ specjalnych.
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Summary

Trajectory refers to a description of real positional migrations at different stages of
a man's life. The factors influencing social trajectory can be perceived with a view to
the stimulation of movement of an individual's fate in the society by external limita-
tions arising due to the nature of social and cultural processes of a given communi-
ty. The author tracks social and cultural factors determining disabled people's social
positions, and also the ways to eradicate discrimination. She dedicates a lot of atten-
tion to the question of special education being embroiled in preventing discrimina-
tion of disabled people. As the key to understand trajectory, she treats the special
education regulations, which are a social instrument of appointing positions to peo-
ple considered as disabled. Thereafter she proves that the life trajectory of mildly in-
tellectually disable people, considered as a sequence of subsequent positions, diver-
sifies under the influence of differences in family environment. Thus the trajectory re-
fers to the following sequences: family status, primary education stage, secondary
education stage, first job, possible subsequent professional positions (social advance
or demotion). The dissertation finishes with the references to mildly intellectually di-
sable people's experiences and their perception of social trajectory. These references
constitute the results of biographical studies and other studies that take into conside-
ration the empirical perspective.
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SUBIEKTYWNY OBRAZ JAKOŒCI ¯YCIA M£ODZIE¯Y 
Z NIEPE£NOSPRAWNOŒCI¥ INTELEKTUALN¥ 
W STOPNIU LEKKIM 

Jakość życia jest niewątpliwie jednym z kluczowych zagadnień badaw-
czych wielu dyscyplin naukowych, w tym pedagogiki społecznej. 
Według E. Marynowicz-Hetki (1998, s. 131) życie człowieka kształtuje się
na przecięciu różnych wymiarów, przestrzeni. Jest to przestrzeń fizyczna,
społeczna, psychologiczna, interpersonalna. Zasięg możliwości technicz-
nych, przeobrażenia społeczne, rozwój komunikacji, osiągnięcia nauko-
wo-techniczne stwarzają dwojakiego rodzaju sytuacje. Po pierwsze –
przestrzeń działań i możliwości człowieka jest znacznie większa niż daw-
niej, a co za tym idzie, nastąpiła gwałtowna poprawa jakości jego życia,
warunków kształcenia, rozwoju. Po drugie zaś – zmiana dostarczyła wie-
lu zagrożeń, z którymi człowiek nie potrafi sobie radzić.

Z wielu wymienionych przestrzeni ¿ycia osoby niepe³nosprawne zostaj¹ wy³¹czo-
ne, co zapewne zmniejsza ich szanse na integracjê ze œrodowiskiem i pogarsza

ich jakoœæ ¿ycia. Odnosz¹c siê do „refleksji teoretycznej na temat marginalizacji“ zapro-
ponowanej przez K. Marzec-Holkê1, mo¿emy mówiæ w pewnym sensie o marginali-
zacji potrzeb osób niepe³nosprawnych, szczególnie niepe³nosprawnych intelektualnie.
W odniesieniu do tej grupy marginalizacja wi¹¿e siê z okreœlonymi deficytami statu-
sowych uprawnieñ lub statusem u³omnym oznaczaj¹cym dyskryminacjê, izolacjê
(Olubiñski 2004). Na ten obraz sk³ada siê jeszcze ich trudna sytuacja materialna, spo-
³eczna, rodzinna. 

Potrzebna wydaje siê realizacja procesu normalizacji ¿ycia osób z niepe³nosprawno-
œci¹ intelektualn¹, która mo¿e wp³ywaæ bezpoœrednio na poczucie przez nie jakoœci ¿y-
cia. Zapewnienie im odpowiednich warunków ¿ycia pozwoli na wzmo¿enie aktyw-
noœci, przyspieszy procesy zdobywania doœwiadczeñ i realizacji samych siebie.

Jakoœæ ¿ycia – kilka perspektyw jej rozumienia

Jakoœæ ¿ycia (quality of life – QOL) lub jakoœæ ¿ycia zwi¹zana ze zdrowiem
(health related quality of life – HRQL) (Borys 2001). Czêœæ autorów uwa¿a, ¿e

1 „Zjawisko marginalizacji w problematyce badawczej wspó³czesnej pedagogiki spo³ecznej“, Konfe-
rencja zorganizowana przez prof. K. Marzec-Holkê (Ciechocinek 2004). Materia³y z tej konferencji
ukaza³y siê w tomie pod redakcj¹ Pani Profesor. 
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wœród mo¿liwych sposobów konceptualizacji i operacjonalizacji kategorii
jakoœci ¿ycia mo¿na wyró¿niæ dwa ambiwalentne wzglêdem siebie nurty
dyskusji. Pierwszy – zwi¹zany z rozró¿nieniem jakoœci ¿ycia w sensie obiek-
tywnym i subiektywnym. Drugi – generowany istotnoœci¹ ró¿nic w syste-
mach wartoœci postaw etycznych i realizowanych koncepcji rozwoju (tam¿e,
s. 37).

Pierwsze podejœcie reprezentuje m.in. B. Suchodolski (1990), dla którego
jakoœæ ¿ycia jest „nie tylko wynikiem czynników obiektywnych, jest równo-
czeœnie wynikiem subiektywnych decyzji podejmowanych przez jednostki,
jest ich osobistym wyborem wartoœci, wed³ug których chc¹ one kszta³towaæ
swoje ¿ycie, jest okreœlonym stylem egzystencji indywidualnej“. Inn¹ rów-
nie¿ funkcjonuj¹c¹ w pedagogice definicjê jakoœci ¿ycia przedstawi³
N.M Levine (1991) „jakoœæ ¿ycia to ten obszar ¿ycia ludzkiego, który dane-
go cz³owieka bezpoœrednio dotyczy i który jest dla niego wa¿ny“. Wynika
z tego, ¿e jakoœæ ¿ycia zwi¹zan¹ ze zdrowiem mo¿na rozpatrywaæ jako kon-
cepcjê wielopoziomow¹ (1996), reprezentuj¹c¹ rezultat wspólnego dzia³ania
wszystkich fizjologicznych, psychologicznych i spo³ecznych czynników
wp³ywaj¹cych na zdrowie. Wed³ug definicji WHO, jakoœæ ¿ycia to „poczu-
cie jednostki, co do jej pozycji ¿yciowej w aspekcie kulturowym oraz
w aspekcie przyjêtego systemu wartoœci, w którym ona ¿yje, w odniesieniu
do jej osi¹gniêæ, oczekiwañ, standardów i zainteresowañ“ (1996). Wynika
z tego, ¿e mierz¹c jakoœæ ¿ycia, mo¿emy byæ zainteresowani pomiarami na
ró¿nym poziomie i o rozmaitej zawartoœci. Z praktycznego punktu widze-
nia od osób zajmuj¹cych siê mierzeniem jakoœci ¿ycia wymagamy zdefinio-
wania tego pojêcia w konkretnej sytuacji klinicznej i przedstawienia sposo-
bu dokonania pomiarów. 

Du¿ym u³atwieniem w dokonywaniu analiz dotycz¹cych jakoœci ¿ycia jest
przyjêcie przez R. Browna piêciu wymiarów okreœlaj¹cych kontekst ¿ycia jedno-
stki, a mianowicie: sytuacjê zawodow¹ i materialn¹, sytuacjê spo³eczn¹, sytua-
cjê rodzinn¹ oraz samopoczucie psychiczne i fizyczne (1998). M. Bayer, R.
Brown (za: £aœ 2004) tworz¹ poszerzony model ukazuj¹cy ró¿norodne p³aszczy-
zny ¿ycia cz³owieka, takie jak: warunki domowe, poziom i zakresy aktywnoœci
spo³ecznej, stan zdrowia, sytuacja rodzinna i towarzyska, spêdzanie czasu wol-
nego, sytuacja zawodowa. A. Brzeziñska (za: Ravens-Sieberer), modyfikuj¹c tê
klasyfikacjê, przedstawia cztery przestrzenie mierzenia jakoœci ¿ycia: samopo-
czucie psychiczne (psyche), kondycja fizyczna (soma), relacje spo³eczne (polis),
codzienne funkcjonowanie. 

G³os w dyskusji – prezentacja badañ w³asnych

Opracowano wiele ankiet s³u¿¹cych do oceny jakoœci ¿ycia, s¹ to zazwyczaj
kwestionariusze, ogólnie badaj¹ce jakoœæ ¿ycia lub specyficzne, badaj¹ce jakoœæ
¿ycia w okreœlonej chorobie (2005). Najczêœciej do oceny jakoœci ¿ycia stosuje siê
kwestionariusze: Kwestionariusz Satysfakcji ¯yciowej ADL 1991 wed³ug Fugl-
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Meyer i wspó³prac., Szpitaln¹ Skalê Lêku i Depresji HADS, Kwestionariusz
KINDL U. Ravens-Sieberer 1998.  

W artykule zostanie zwrócona uwaga na kilka elementów sytuacji ¿yciowej
osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu lekkim, które determinuj¹
ich poziom poczucia jakoœci ¿ycia. Do badañ wykorzystano dwa Kwestionariu-
sze KINDL i ADL oraz 10. stopniow¹ skalê Cantrila. 

Kwestionariusz KINDL dostêpny jest aktualnie w trzech wersjach: dla dzieci
miêdzy 4 a 7 rokiem ¿ycia, dla dzieci miêdzy 8 a 12 rokiem ¿ycia oraz dla m³o-
dzie¿y miedzy 13 a 17 rokiem ¿ycia. Wszystkie trzy formy kwestionariusza za-
wieraj¹ 40 itemów (skala Likerta) dotycz¹cych czterech wymiarów: samopoczu-
cie psychiczne (11 itemów), kondycja fizyczna (9 itemów), relacje spo³eczne (9
itemów), codzienne funkcjonowanie (11 itemów). W kwestionariuszu wykorzy-
stano 5 stopniow¹ punktacjê od „nigdy“ (1) do „ca³y czas“ (5).

W badaniach w³asnych zastosowano wersjê dla m³odzie¿y. Przebadano w lu-
tym 2006 roku grupê 20 osób niepe³nosprawnych intelektualnie w stopniu lek-
kim. M³odzie¿ w wieku 14–16 lat, 10 ch³opców i 10 dziewczynek. Badania prze-
prowadzono w jednej z bydgoskich szkó³ specjalnych. W grupie badanych osób
przewa¿a³y osoby mieszkaj¹ce w mieœcie.

Badania przy zastosowaniu Kwestionariusza KINDL, wykaza³y, ¿e wiêkszoœæ
(69,8%) badanych osób prezentuje dobry, poziom zadowolenia ze swojej jakoœci
¿ycia. Pozosta³e osoby wyra¿aj¹ opinie skrajne od bardzo zadowolonych (9,0%)
do niezadowolonych (11,0%). 

Je¿eli przyjmiemy, i¿ niepe³nosprawnoœæ jest czynnikiem obiektywnie niekorzy-
stnym, to wœród osób niepe³nosprawnych intelektualnie, mo¿emy siê spodziewaæ
dwóch sytuacji „paradoksu zadowolenia“ (Kowalik 1995) lub uzasadnionego nieza-
dowolenia.

Badaj¹c zwi¹zki pomiêdzy obiektywnym a subiektywnym wymiarem ja-
koœci ¿ycia, mo¿na odnotowaæ w wiêkszoœci wypadków dychotomie po-
miêdzy tymi wymiarami. Generalnie mo¿na mówiæ o zawy¿onej, a nawet
zbyt optymistycznej ocenie swojej jakoœci ¿ycia. Z badañ wynika, i¿ m³o-
dzie¿ badana pochodzi³a ze œrodowisk biednych, zaniedbanych, w których
liczba rodzeñstwa waha³a siê od 3 do 6, tylko nieliczni rodzice pracuj¹,
a w wielu przypadkach sami s¹ niepe³nosprawni i niezaradni ¿yciowo. Za-
tem ich z³a sytuacja mieszkaniowa, finansowa, rodzinna nie powinna da-
waæ podstaw do budowania tak wysokiej samooceny i zadowolenia ze
swojej sytuacji (£aœ 2004, s. 19). Zjawisko skrajnoœci samooceny i jej nieade-
kwatnoœci w stosunku do mo¿liwoœci osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelek-
tualn¹ potwierdzaj¹ badania H. £aœ (2004, s. 20), B. Nowak (2004), Z. Jani-
szewskiej-Nieœcioruk. Rozwa¿ania te mo¿na przedstawiæ na poni¿szym
schemacie. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e u osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
wyst¹pi³ tzw. paradoks zadowolenia, który polega na tym, ¿e osoba niepe³-
nosprawna intelektualnie mimo obiektywnie niekorzystnych warunków
¿ycia, jakoœæ swojego ¿ycia ocenia wysoko. Mo¿e do tego dojœæ na drodze
przeformu³owania sensu ¿ycia i czerpania zadowolenia i radoœci z nowych
dziedzin ¿ycia.
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Rys. 1. Uzyskane i oczekiwane wyniki jakoœci ¿ycia osób niepe³nosprawnych intelektualnie
w stopniu lekkim w wybranych kategoriach. Za³o¿enie: wyniki surowe, dla ka¿dej grupy po-
mno¿one razy liczba osób badanych. Polis = 45 punktów na jedna osobê, co stanowi wynik ide-
alny (45×20 osób badanych = 900) analogicznych obliczeñ dokonano dla kategorii psyche 70×20
= 1400 punktów, soma 55×20 = 1100 punktów oraz ¿ycie codzienne 65×20 = 1300 punktów

Poni¿szy schemat ilustruje ogólne wartoœci oczekiwane (idealne) jakoœci ¿y-
cia na wszystkich czterech wymiarach oraz wartoœci uzyskane. Jak widaæ na
schemacie, osoby niepe³nosprawne w wynikach surowych uzyska³y 3282
punkty na 4700 punktów mo¿liwych do uzyskania. Co daje œrednie poczucie
jakoœci ¿ycia.

Rys. 2. Skala 10 stopniowa Cantrila, jest to skala subiektywnej oceny jakoœci w³asnego ¿ycia
wskazuj¹ca na samoocenê respondenta. 10 oznacza najwiêksze zadowolenie z ¿ycia, a jeden naj-
mniejsze zadowolenie. Na wykresie przedstawiono procentowe wskazania dziewcz¹t i ch³op-
ców niepe³nosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim

Jak dowodz¹ badania, przy zastosowaniu 10-stopniowej skali Cantrila nie ma zna-
cz¹cych ró¿nic w populacji ch³opców i dziewcz¹t – w subiektywnej ocenie poczucia ja-
koœci ¿ycia. 55,0% ch³opców oraz 60,0% dziewcz¹t okreœli³o swoje poczucie jakoœci ¿y-
cia na poziomie œrednim i wysokim.

Bardzo interesuj¹ce badania uzyskano na podstawie zastosowanego Kwestionariu-
sza Satysfakcji ¯yciowej ADL. Obliczone œrednie arytmetyczne w kategorii „moje ¿y-
cie jako ca³oœæ jest...“ respondenci okreœlili na poziomie 4,65 na 6,00, zatem bardzo wy-
soki wynik. Pozosta³e wymiary, z wy³¹czeniem trzech (nie by³o mo¿liwe okreœlenie
tych zmiennych w prezentowanej grupie badawczej), przedstawia tabela 1. 
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Tabela 1
Kwestionariusz Satysfakcji ¯yciowej ADL, jest to kwestionariusz okreœlaj¹cy satysfakcjê
z ró¿nych dziedzin ¿ycia i satysfakcjê z ¿ycia jako ca³oœci. Odpowiedzi umieszczone s¹
na skali, gdzie pe³ne zadowolenie oznaczone jest 6, a brak zadowolenia 1. W tabeli przed-
stawiono œrednie arytmetyczne

•ród³o: badania w³asne

Spo³eczne mury a mo¿liwe drogi dialogu. Czyli o relacjach
interpersonalnych m³odzie¿y niepe³nosprawnej (polis)

Zdecydowana wiêkszoœæ osób badanych okreœli³a atmosferê w klasie oraz
kontakty z nauczycielami jako niesatysfakcjonuj¹ce aczkolwiek poprawne.
Kontakty z kolegami, by³y rzadkie. Badane osoby czêsto czuj¹ siê w tym
zakresie samotne. 

Osoby niepe³nosprawne intelektualnie, postrzegane s¹ przez rodzinê,
grupê rówieœnicz¹ m³odzie¿y zdrowej, jako niesamodzielne biernie odno-
sz¹ce siê do ¿ycia. Stosunek do samego siebie czêsto uwarunkowany jest
sygna³ami p³yn¹cymi ze œrodowiska spo³ecznego, w którym dana jednost-
ka funkcjonuje. Opinia spo³eczna ma silny wp³yw na jakoœæ kontaktów in-
terpersonalnych osób niepe³nosprawnych, co w konsekwencji wp³ywa na
podejmowanie lub nie, autonomicznych dzia³añ i aktywnoœci jednostki. Na
podstawie przeprowadzonych badañ, mo¿na stwierdziæ, i¿ w kategorii
„kontaktów interpersonalnych“, osoby niepe³nosprawne intelektualnie
w stopniu lekkim, odczuwa³y œredni poziom zadowolenia z tych kontak-
tów. 

Badania przeprowadzone przez I. Chrzanowsk¹ (2003) dowodz¹, ¿e na
jakoœæ kontaktów osób niepe³nosprawnych wp³ywa atmosfera domu ro-
dzinnego oraz ¿yczliwa atmosfera szko³y, w takich dopiero warunkach mo-
¿e, pojawiæ siê potrzeba kontaktów z otoczeniem oraz brak zahamowañ
przed podejmowaniem nowych relacji interpersonalnych z otoczeniem. Na
podstawie przeprowadzonych badañ ustalono, i¿ wiêkszoœæ badanej m³o-
dzie¿y uczestniczy w ¿yciu rodzinnym w sposób poprawny. 
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Sposób spêdzania przeze mnie czasu wolnego jest...



SZKO£A SPECJALNA 5/2006358

Samopoczucie psychiczne m³odzie¿y z niepe³nosprawnoœci¹ 
intelektualn¹ w stopniu lekkim (psyche)

Po przeprowadzeniu badañ przy zastosowaniu skali KINDL mo¿na wyró¿niæ kil-
ka uogólnieñ.

Wœród osób niepe³nosprawnych intelektualnie pojawiaj¹ siê czêsto: lêk, oczekiwa-
nie pora¿ki, zale¿noœæ od otoczenia, wyuczona bezradnoœæ i zewnêtrzne poczucie
kontroli. Co powoduje, ¿e osoby te staj¹ siê jednostkami biernymi, spo³ecznie nasta-
wionymi na pomoc. 

Fakt upoœledzenia czêsto jest przyczyn¹ frustracji. Napiêcie, w jakim ¿yj¹ osoby nie-
pe³nosprawne powoduje, ¿e czêsto pojawiaj¹ siê u nich sk³onnoœci do depresji. Nega-
tywny odbiór spo³eczny jest kolejnym czynnikiem utrudniaj¹cym b¹dŸ uniemo¿li-
wiaj¹cym pe³n¹ integracjê z otoczeniem. Marginalizacja tych osób niesie ze sob¹ pa-
smo negatywnych doœwiadczeñ spo³ecznych. Wp³ywa to na nastawienie siê tych
osób na pora¿kê w ka¿dej nowej sytuacji.

Wœród badanych osób niepe³nosprawnych utrzymuje siê wysoki poziom prawdo-
podobieñstwa wyst¹pienia pora¿ki. Osoby badane pozostaj¹ bardziej wyczulone na
pora¿kê, na sytuacje frustracyjne, na skutek czego reagowaæ mog¹ intensywnie nawet
na bardzo s³abe bodŸce.

Przedstawiaj¹c dalsze wyniki badañ w kategorii „samopoczucie psychiczne“ war-
to zwróciæ uwagê na czas wolny osób niepe³nosprawnych. Wa¿nym obszarem jako-
œci ¿ycia jest sposób spo¿ytkowania czasu wolnego. Na podstawie przeprowadzo-
nych badañ mo¿na stwierdziæ, i¿ dominuj¹cym sposobem spêdzania czasu wolnego
przez badan¹ m³odzie¿ jest ogl¹danie telewizji. Bardzo niewielka grupa badanych
spêdza swój czas wolny z kolegami czy przyjació³mi. Przyczyn takiego stanu mo¿na
upatrywaæ w sferze umiejêtnoœciowej, zwi¹zanej z ograniczeniami natury fizycznej
i psychicznej osób badanych. Jednak powa¿niejsz¹ przyczyn¹ wydaje siê byæ przy-
czyna le¿¹ca w sferze motywacyjnej, g³ównie wynikaj¹ca z braku chêci do anga¿owa-
nia siê w prace zwi¹zane z samorz¹dnoœci¹ szkoln¹, ograniczenia w samodzielnym
inicjowaniu zabawy. 

Na podstawie przeprowadzonych badañ ustalono równie¿, i¿ samopoczucie psy-
chiczne osób badanych zale¿ne jest od wsparcia ze strony rodziny, szko³y i przyjació³. 

Badane osoby prezentuj¹ racjonalne podejœcie do sytuacji stresowej, badani potrafi¹
korzystaæ z uprzednich doœwiadczeñ w sytuacji podejmowania dzia³añ. Charaktery-
zuje ich zachowanie równie¿ szybkoœæ w podejmowaniu decyzji oraz stanowczoœæ.
Aktywnoœæ spo³eczna badanych osób jest raczej niska, dotyczy to na przyk³ad mo¿li-
woœci nawi¹zywania kontaktów o ró¿nym charakterze zaanga¿owania. 

Kondycja fizyczna m³odzie¿y niepe³nosprawnej (soma) 

Wœród osób badanych 45,0% uprawia jakiœ sport, a tylko 15,0% nie uprawia go
w ogóle. Przy czym ten rodzaj uczestnictwa najczêœciej przejawiali ch³opcy (78,0%). Po-
szukuj¹c potwierdzenia niniejszych wyników analiz, mo¿na przytoczyæ amerykañskie
badania, z których wynika, ¿e m³odzie¿ niepe³nosprawna intelektualnie w stopniu lek-
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kim chêtnie uczestniczy w zajêciach sportowych, najczêœciej w trakcie obligatoryjnych
lekcji wychowania fizycznego.  Badana m³odzie¿ rzadko odczuwa³a dolegliwoœci na-
tury somatycznej, swoje samopoczucie fizyczne okreœla³a w kategoriach: „czu³em siê
dobrze“, „czu³em siê pe³en si³“, „mia³em du¿o si³ i wytrwa³oœci“. 

Codziennoœæ m³odzie¿y niepe³nosprawnej – trudna misja (¿ycie codzienne)

Wiêkszoœæ osób badanych wysoko ocenia swoje ¿ycie w takich kwestiach, jak
zadowolenie z siebie czy brak trudnoœci w wykonywaniu codziennych czynno-
œci (ubieranie siê, wychodzenie na czas do szko³y, wracanie ze szko³y, odrabia-
nie lekcji, przygotowanie posi³ków). Gorzej oceniane kwestie dotyczy³y: sytuo-
wania materialnego (brak komputera, niektórych gier, niektórych ubrañ), sytu-
acji domowej oraz doœwiadczanie sukcesu. Kolejn¹ kwesti¹ obni¿aj¹c¹ poczucie
jakoœci ¿ycia s¹ trudnoœci przy samodzielnym wykonywaniu skomplikowanych
czynnoœci czy zadañ, podczas których badana m³odzie¿ zmuszona jest prosiæ
o pomoc. Osoby badane czêsto wskazuj¹ na trudnoœci w porozumiewaniu siê
z otoczeniem, g³ównie ze zdrowymi rówieœnikami. Trudnoœæ ta czêsto powodu-
je u nich niechêæ do inicjowania kontaktów. Czêsto ich zachowanie ma charak-
ter konformistyczny. Sztywno trzymaj¹ siê raz wyuczonych regu³ zachowania,
bez mo¿liwoœci dostrzegania niuansów. Przesz³o po³owa badanych osób (54%)
w trudnych sytuacjach reaguje wycofaniem, ¿¹da pomocy, wsparcia i opieki.
Blisko 95% badanych pragnie mieæ przyjació³, ale boi siê odrzucenia. Kontakty
interpersonalne maj¹ wówczas charakter powierzchowny. Mo¿na dodaæ, i¿
67,5% badanych osób najni¿ej oceni³o zadowolenie z w³asnej sytuacji ¿yciowej
w aspekcie sukcesów ¿yciowych i odczuwanej przyjemnoœci z ¿ycia.

Próbuj¹c zatem podsumowaæ tê kategoriê mo¿na powiedzieæ, i¿ ocena jakoœci
¿ycia wœród osób badanych ma globalnie charakter umiarkowany, badana m³o-
dzie¿ czêsto unika konfrontacji z problemami dnia codziennego, g³ównie po-
przez anga¿owanie siê w czynnoœci zastêpcze wymagaj¹ce mniejszego wysi³ku.

Podsumowanie

Zaprezentowana analiza danych pozwala stwierdziæ, ¿e zdecydowana wiêk-
szoœæ objêtej badaniem m³odzie¿y (ogó³em 69,9%) okreœla swoje poczucie jako-
œci ¿ycia na poziomie wysokim. Nie zauwa¿ono istotnych ró¿niæ w populacji
dziewcz¹t i ch³opców. W prawie wszystkich wymiarach mierzenia jakoœci ¿ycia
osoby niepe³nosprawne uzyskiwa³y wysokie wyniki z wyj¹tkiem kategorii „sa-
mopoczucie psychiczne“ – tu wyniki by³y niskie. Na podstawie analiz mo¿emy
powiedzieæ, ¿e wœród osób badanych wyst¹pi³ tzw. paradoks zadowolenia. Mo-
¿e do tego dojœæ na drodze przeformu³owania sensu ¿ycia i czerpania zadowo-
lenia i radoœci z nowych dziedzin ¿ycia. Subiektywnie dobre samopoczucie ba-
danych pozostaje w zwi¹zku z symbolicznym odsuwaniem od siebie proble-
mów i wiêkszym zaanga¿owaniem siê w inne, mniej skomplikowane czynnoœci. 
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Zaistnienia takiej sytuacji mo¿na upatrywaæ równie¿ w procesach normaliza-
cji ¿ycia osób niepe³nosprawnych. Normalizacja prowadzi do zlikwidowania
ró¿nicy, jaka istnieje miedzy rzeczywistoœci¹ ludzi zdrowych i z niepe³nospraw-
noœci¹ intelektualn¹. Choæ procesy normalizacji przebiegaj¹ wci¹¿ jeszcze zbyt
wolno, istnieje powód do uzasadnionego optymizmu. Przez ostatnie 20 lat sytu-
acja osób niepe³nosprawnych w Polsce ulega znacznej poprawie. Zmienia siê
œwiadomoœæ spo³eczna na temat osób niepe³nosprawnych, co zdecydowanie
wp³ywa na poprawê poczucia jakoœci ¿ycia wœród osób niepe³nosprawnych. Ta
wprawdzie wycinkowa propozycja badawcza mia³a na celu zasygnalizowanie
problemu poczucia jakoœci ¿ycia osób niepe³nosprawnych intelektualnie w stop-
niu lekkim. Uzyskane wyniki dowodz¹, ¿e istnieje koniecznoœci prowadzenia
dalszych badañ w tym zakresie.
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Summary

The article attempts to find the answer to the question about a subjective di-
mension of the quality of life in mildly intellectually disabled people. Numero-
us questionnaires and surveys are used to measure the quality of life of intellec-
tually disabled people. In the present study, three tools which are complemen-
tary to one another were used: the Life Satisfaction Questionnaire ADL 1991 by
Fugl-Meyer and others, the KINDL Questionnaire by U. Ravens-Sieberer 1998,
and the ten-step Cantril scale. They measure the quality of life in four areas: so-
cial relationships, activities of daily living, physical health and mental health.

The results obtained through these tools prove that the quality of life of mil-
dly intellectually disabled people is at medium and high level in almost all are-
as except for mental health - here the results are low.

Nowadays, numerous studies on the quality of life of intellectually disabled
people are being carried out in the Polish specialist literature concerning social
and special education. The change of the functionalist paradigm into the huma-
nistic paradigm of how disabled people are perceived forced as it were the ne-
cessity of such research, for instance in view of normalization processes. These
changes are also evident in the subjective assessment of the quality of life of di-
sabled people. The studies comparing the quality of life of intellectually disabled
people 30 years ago and today show improvement in this area.
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EL¯BIETA £OBACZ
APS, Warszawa

WSPÓ£CZESNE TENDENCJE W EDUKACJI I REHABILITACJI
OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH WZROKOWO 

Mimo wielowiekowej tradycji w kształceniu osób niewidomych, do niedaw-
na główny nacisk kładziono na naukę samodzielnego pisania i czytania oraz
przygotowanie do wykonywania prostego zawodu. Obecnie coraz większą
wagę przywiązuje się do rozwoju indywidualnych cech osoby niepełno-
sprawnej wzrokowo dostosowując program rehabilitacji i edukacji do jej po-
trzeb. Jednocześnie akcentuje się możliwość jej pełnego uczestnictwa w ży-
ciu społecznym, niezależnie od miejsca zamieszkania czy narodowości. 

Wspó³czesna tyflopedagogika stara siê wyjœæ naprzeciw nowym wyzwaniom. Jed-
nymi z silniej zarysowuj¹cych siê tendencji w edukacji i rehabilitacji osób z dys-

funkcj¹ wzroku s¹ (Kuczyñska-Kwapisz 1996, 2004):
wczesna interwencja,
wzrastaj¹ca rola rodziny,
edukacja integracyjna,
nowoczesne technologie (£obacz 2003, s. 111),
wyrównywanie szans edukacyjnych,
³¹czenie teorii z praktyk¹,
alternatywne metody i programy kszta³cenia,
nowe i nowoczesne modele us³ug,
wykorzystanie zasobów spo³ecznych.
Wymienione tendencje s¹ kanw¹ dla dzia³añ wielu organizacji, tak krajowych, jak

i miêdzynarodowych. Jedn¹ z nich jest International Council for Education of People
with Visual Impairment (ICEVI). Powsta³a w 1952 r. Miêdzynarodowa Rada ds. Kszta³-
cenia Osób z Dysfunkcj¹ Wzroku, jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ specjalistów z prawie 100
krajów œwiata, wspó³pracuj¹cych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepe³no-
sprawnoœci¹ wzrokow¹. Jej podstawowym celem jest wspieranie dzia³añ edukacyjno-
-rehabilitacyjnych na rzecz niewidomych i s³abo widz¹cych osób, od ich wczesnego
dzieciñstwa do póŸnej staroœci, w tym równie¿ osób z uszkodzonym wzrokiem i dodat-
kowymi niepe³nosprawnoœciami (£obacz, Papliñska 2003). To wszystko sprawia, ¿e
dzia³ania ICEVI nie tylko doskonale obrazuj¹ najnowsze dzia³ania na rzecz œrodowiska
osób niepe³nosprawnych wzrokowo, ale i wyznaczaj¹ kierunek wiêkszoœci z nich. Obe-
cnie mówi siê o trzech g³ównych obszarach:

Rozwój zasobów ludzkich (Human resource development).
Podejœcie do osób z dysfunkcj¹ narz¹du wzroku i sposoby pomocy (Attitudes/policies).
Strategie s³u¿¹ce zmianom (Strategies for change).
Ka¿dy z nich porusza wiele problemów, miêdzy innymi:



diagnostyka – teoria i praktyka; 
wczesna interwencja; 
praca z rodzin¹; 
kszta³cenie, a w jego ramach m.in.: dostêp do powszechnych, specjalnych i alterna-
tywnych programów kszta³cenia, programy przeznaczone dla dzieci z wielorak¹ nie-
pe³nosprawnoœci¹, praktyczne aspekty edukacji integracyjnej i w³¹czaj¹cej;
dostêp do piœmiennictwa dziêki pismu Braille'a; 
umiejêtnoœci przydatne w ¿yciu codziennym, ³¹cznie z orientacj¹ przestrzenn¹ i poru-
szaniem siê oraz umiejêtnoœci spo³eczne;
s³abowzrocznoœæ oraz niepe³nosprawnoœci sprzê¿one z uszkodzeniem wzroku;
dostêp do technologii informacyjnych oraz technologii adaptacyjnych i wspomagaj¹-
cych;
przygotowanie i wspó³praca specjalistów; 
nowe i nowoczesne modele us³ug; 
nowe wykorzystanie mo¿liwoœci tkwi¹cych w œrodowisku spo³ecznym. 
Zogniskowane wokó³ Oceny/diagnozy – teorii i praktyki kwestie skupiaj¹ siê na me-

todach oceny funkcjonowania dzieci i m³odzie¿y w kontekœcie edukacyjnym. Prezento-
wane s¹ liczne narzêdzia, s³u¿¹ce okreœleniu poziomu funkcjonowania niewidomych
i s³abo widz¹cych dzieci. Jedno z nich to Profil dotykowy – narzêdzie do oceny funkcjo-
nowania dotykowego dzieci i m³odzie¿y od urodzenia do 16. roku ¿ycia. Przystosowany
do diagnozy dziecka w domu lub szkole, profil obejmuje 430 sk³adników, u³o¿onych we-
d³ug wieku i dominuj¹cego rodzaju poznania (dotykowo-s³uchowego, dotykowo-rucho-
wego, dotykowo-percepcyjnego) podzielonych na kategorie, takie jak m.in.: wra¿liwoœæ
dotykowa, propriorecepcja, eksploracja dotykowa, percepcja dotykowo-przestrzenna.
Przed³u¿eniem diagnozy jest program wspierania rozwoju w badanych funkcjach Feel
Free. Jest to ksi¹¿ka aktywnoœci, zawieraj¹ca 250 materia³ów, æwiczeñ oraz lekcji do sty-
mulacji i æwiczenia funkcjonowania dotykowego dzieci niewidomych i ze sprzê¿eniami
od urodzenia do 16. roku ¿ycia.

Kolejne wa¿ne zagadnienie zwi¹zane z funkcjonowaniem wzrokowym i rozwojem
dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ sprzê¿on¹ to problem w³aœciwego dostosowania systemu
komunikacji obrazkowej do mo¿liwoœci wzrokowych odbiorcy. W tym zakresie zwraca
siê uwagê na fakt, ¿e nieuwzglêdnienie przez nauczycieli i opiekunów mo¿liwoœci i ogra-
niczeñ wzrokowych dziecka mo¿e znacznie utrudniæ lub uniemo¿liwiæ korzystanie przez
nie z alternatywnych metod komunikacji opartych na grafice, a tym samym utrudniæ roz-
wój dziecka w wielu dziedzinach. Nastêpna grupa zagadnieñ z dzia³u diagnozy dotyczy
problemów oceny poziomu rozwoju umys³owego i spo³eczno-emocjonalnego dzieci
z niepe³nosprawnoœci¹ wzrokow¹, w tym oceny funkcjonowania dziecka dla potrzeb na-
uki szkolnej i stworzenia indywidualnego planu nauki. Jedne ze studiów porównaw-
czych nad dzieæmi widz¹cymi i niewidomymi pokaza³y, ¿e dzieci niewidome osi¹gnê³y
lepsze wyniki w teœcie na pamiêæ krótkotrwa³¹, takie same w aspekcie rozwi¹zywania
problemów i myœlenia przyczynowo-skutkowego, natomiast wykaza³y opóŸnienie o kil-
ka miesiêcy w niektórych czynnoœciach z zakresu samodzielnoœci. Tym samym wskaza-
no dziedzinê, której nale¿y poœwiêciæ wiêcej uwagi w trakcie nauczania i wychowywania
dzieci z problemami wzrokowymi.

W ramach wczesnej interwencji prezentowane s¹ wspó³czeœnie badania dotycz¹ce
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rozwoju ma³ych dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ wzrokow¹ (psychomotorycznego, po-
znawczego i spo³eczno-emocjonalnego), jak równie¿ przedstawiane propozycje metod
pracy, maj¹cych na celu jak najlepsze wsparcie rozwoju dziecka. Szczególny nacisk k³a-
dzie siê na rozwój komunikacji oraz rozwój spo³eczny dzieci w pierwszych latach ich ¿y-
cia. Liczn¹ grupê stanowi¹ prezentacje pokazuj¹ce pracê ró¿nych organizacji i krajów na
rzecz ma³ych niewidomych dzieci i ich rodziców, jak równie¿ doœwiadczenia samych ro-
dziców staraj¹cych siê zapewniæ ich dzieciom jak najlepsz¹ opiekê, rehabilitacjê i naukê.
Bez w¹tpienia to w³aœnie oni posiadaj¹ najwiêkszy i najbardziej trwa³y wp³yw na rozwój
dziecka. St¹d te¿ du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê referaty i publikacje skupione wo-
kó³ pracy z rodzin¹. Obecnie g³ówny nacisk k³adzie siê na w³¹czenie opiekunów w podej-
mowanie decyzji dotycz¹cych priorytetów kszta³cenia i rehabilitacji ich niewidomych
i s³abo widz¹cych dzieci. Zgodnie z tym podejœciem, w wielu pracach traktuje siê rodzi-
ców jako czêœæ systemu edukacji, prezentuj¹c metody pracy i edukacji rodzin uczniów
z niepe³nosprawnoœci¹ wzrokow¹. Jedno z badañ w tym zakresie, dotyczy wp³ywu za-
chowania rodziców na osi¹gniêcia szkolne uczniów z dysfunkcj¹ narz¹du wzroku. Wy-
nika z nich, ¿e rodzice postrzegani jako kochaj¹cy i troszcz¹cy siê o dzieci maj¹ pozytyw-
ny wp³yw na wyniki nauczania niewidomej m³odzie¿y. Jakkolwiek omawiana grupa
uczniów uwa¿a, ¿e potrzebuje wiêkszej swobody, to jednak oczekuje równie¿ wsparcia
i pomocy w podejmowaniu decyzji. Wydaje siê, ¿e z tego te¿ wzglêdu tak¿e postawy au-
torytarne rodziców, stawiaj¹ce wymagania, sprzyjaj¹ dobrym wynikom w nauce. Szcze-
gólnie widaæ to na wy¿szych etapach edukacji.

Kolejn¹ kwesti¹, z któr¹ stykaj¹ siê osoby pracuj¹ce z osobami z dysfunkcj¹ wzroku
i ich rodzinami, jest koniecznoœæ sprostania wyzwaniu zwi¹zanemu z pojawieniem siê co-
raz wiêkszej liczby emigrantów i uchodŸców, osób pos³uguj¹cych siê innym jêzykiem
i o innym zapleczu kulturowo-religijnym. Profesjonaliœci musz¹ zatem byæ uprzedzeni
o ich wp³ywie na funkcjonowanie rodziny posiadaj¹cej dziecko niepe³nosprawne. Dodat-
kowym problemem jest dotarcie do zamkniêtych spo³ecznoœci, szczególnie tradycyjnych,
traktuj¹cych niepe³nosprawnoœæ jako stygmat. Jedn¹ z propozycji jest nawi¹zanie wspó³-
pracy z przywódcami religijnymi oraz z ró¿nymi osobami pe³ni¹cymi wiod¹ce funkcje
w okreœlonej spo³ecznoœci religijnej i etnicznej. 

Dzia³ania i prace naukowe zgrupowane wokó³ programów kszta³cenia dla uczniów
z niepe³nosprawnoœci¹ wzrokow¹ pokazuj¹ te obszary, w których najczêœciej wystêpuj¹
trudnoœci w nauczaniu i przyswajaniu wiedzy przez uczniów. Wskazuje siê tu na proble-
my w adaptacji technik nauczania do potrzeb uczniów z ograniczonymi mo¿liwoœciami
percepcji wzrokowej. Uczniowie niewidomi czêœciej od widz¹cych doznaj¹ trudnoœci
w przyswajaniu wiedzy i umiejêtnoœci zwi¹zanych z naukami œcis³ymi, podczas gdy w na-
ukach humanistycznych wyniki nauczania s¹ porównywalne. Nauczyciele, staraj¹c siê
wyjœæ naprzeciw specyficznym potrzebom uczniów, coraz chêtniej przybli¿aj¹ wypraco-
wane przez siebie metody nauczania, np. metodykê przeprowadzania eksperymentów
chemicznych czy te¿ geometrii. Jednym z przyk³adów jest Light Probe. Jest to urz¹dzenie
przeznaczone do rozpoznawania przez niewidomych uczniów obecnoœci œwiat³a i zmian
w jego kolorze. Zmiany w jakoœci œwiat³a s¹ sygnalizowane przez zró¿nicowane dŸwiêki
wydawane przez opisywane urz¹dzenie (wysoki dŸwiêk oznacza bardzo jasne bia³e œwia-
t³o, dŸwiêk niski odpowiada niskiemu natê¿eniu œwiat³a).

Wzorzec funkcjonalnego nauczania matematyki od lat przedszkolnych, tj. od 3. roku
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¿ycia (matematyka jako czêœæ zabawy, innych zajêæ i ¿ycia codziennego), od lat realizo-
wany w Polsce znajduje potwierdzenie swej u¿ytecznoœci m.in. w propozycji z Chin.

Z kolei za, w pewien sposób, odbiegaj¹cy od tradycyjnie pojmowanych programów
kszta³cenia, mo¿na uznaæ badania grupy z Australii na czele z prof. Pagliano, dotycz¹ce
poczucia humoru i mo¿liwoœci jego rozwijania u uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ wzroko-
w¹. Humor jest jednym z podstawowych elementów rozwoju poznawczego i spo³eczno-
emocjonalnego, dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego. Jak twierdzi Pagliano, hu-
mor mo¿na znaleŸæ wszêdzie: w trakcie lekcji, dyskusji, w tekstach w podrêcznikach szkol-
nych. Jeœli uczniowie nie dostrzegaj¹, nie rozumiej¹ i nie doceniaj¹ humoru, nara¿aj¹ siê na
ograniczenia w komunikacji spo³ecznej i niezrozumienie kluczowych koncepcji. W pra-
cach poœwiêconych temu zagadnieniu pokazano, co mog¹ zrobiæ nauczyciele, by ucznio-
wie mogli rozwijaæ poczucie humoru poprzez zabawê i naukê.

Kolejnym wa¿nym i trudnym zagadnieniem jest rehabilitacja i edukacja dzieci ze
sprzê¿on¹ niepe³nosprawnoœci¹ (MDVI). Tematami, które wzbudzaj¹ ogromne zaintere-
sowanie profesjonalistów pracuj¹cych z t¹ grup¹ osób niepe³nosprawnych s¹: dostosowa-
nie programów rehabilitacji i nauczania do ich potrzeb oraz mo¿liwoœci, a tak¿e prezenta-
cja sposobów i metod pracy z osobami z MDVI w ró¿nym wieku. Wœród nowych propo-
zycji mo¿na wymieniæ obozy treningowe, s³u¿¹ce intensywnej specjalistycznej rehabilitacji
uczniów ze szkó³ integracyjnych i masowych. Dyskutuj¹c o sposobach pracy wskazuje siê
na rolê nowoczesnych technologii adaptacyjnych i wspomagaj¹cych. Niestety, dostêpne na
rynku zaawansowane, ³atwe w u¿yciu i wszechstronne oprzyrz¹dowanie oraz oprogra-
mowanie ma ograniczone zastosowanie ze wzglêdu na mo¿liwoœci finansowe poszczegól-
nych krajów, oœrodków czy rodzin. Czêsto podkreœla siê koniecznoœæ wszechstronnego
przygotowania specjalistów, a potem – w trakcie praktyki – nawi¹zanie spójnej i efektyw-
nej pracy zespo³owej, sprzyjaj¹cej lepszej jakoœci us³ug. Tradycyjnie ju¿ pojawia siê dysku-
sja za i przeciw kszta³ceniu specjalnemu i integracyjnemu, w obu przypadkach popierana
przez liczne przyk³ady podawane zarówno przez nauczycieli, jak i rodziców dzieci
z MDVI. Szczególnie pal¹cym problemem, zw³aszcza w krajach rozwijaj¹cych siê i w Azji,
jest zapewnienie dostêpu do edukacji dla dzieci i m³odzie¿y z wielorak¹ sprzê¿on¹ niepe³-
nosprawnoœci¹, które s¹ bardzo czêsto pozbawione podstawowej opieki zdrowotnej, reha-
bilitacji i kszta³cenia. Sporo uwagi poœwiêca siê równie¿ osobom g³uchoniewidomym: dia-
gnostyce zespo³u Ushera, problemom komunikacji, a tak¿e modelom edukacji integracyj-
nej i inkluzywnej tej specyficznej grupy uczniów oraz w³¹czeniu ich w ¿ycie najbli¿szego
œrodowiska spo³ecznego.

Szeroko dyskutowanym zagadnieniem wœród tyflopedagogów jest te¿ edukacja w³¹-
czaj¹ca, a w szczególnoœci ró¿nice w postrzeganiu i podejœciu do inkluzji w krajach roz-
winiêtych i rozwijaj¹cych siê. W pierwszej grupie najczêœciej omawianym tematem jest
zapewnienie w³aœciwego serwisu dzieciom z niepe³nosprawnoœci¹, w³¹czonym w nurt
edukacji integracyjnej i inkluzywnej. Podejmuje siê starania, by znaleŸæ odpowiedŸ na py-
tanie, w jaki sposób maksymalnie wspomóc rozwój dziecka niepe³nosprawnego wzroko-
wo w warunkach inkluzji. Historycznie rzecz ujmuj¹c, dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ by-
³y zazwyczaj kszta³cone w wyspecjalizowanych instytucjach. W obecnych czasach nato-
miast szko³y specjalne czêsto zostaj¹ zamykane, a coraz wiêcej dzieci przechodzi do szkó³
integracyjnych i masowych. Równie czêsto mo¿na jednak spotkaæ g³osy, w których, mi-
mo licznych zalet edukacji w³¹czaj¹cej, podkreœla siê fakt, ¿e ten model nie zaspokaja
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wszystkich potrzeb dzieci niewidomych i s³abo widz¹cych. Z wielu powodów, niektóre
aspekty nauczania, wychowywania i rehabilitacji wymagaj¹ specjalnego wsparcia. Jaka
zatem mo¿e byæ alternatywa? Propozycja Francji to dwutorowy model: z jednej strony
wyspecjalizowane centra oferuj¹ce mo¿liwoœæ rehabilitacji, diagnozê, pomoc techniczn¹,
specjalistyczne szkolenia, zakwaterowanie i indywidualne wsparcie, z drugiej strony – in-
kluzja dzieci w nurt szkolnictwa ogólnodostêpnego z zagwarantowanym wsparciem ze-
spo³u wyspecjalizowanych nauczycieli i rehabilitantów. Jest to system realizowany obe-
cnie w wielu krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych z ró¿nymi efektami, które
równie¿ s¹ omawiane podczas licznych konferencji, warsztatów i nieformalnych spotkañ.
Natomiast inna sytuacja ma miejsce w krajach rozwijaj¹cych siê. Tam pojawia siê najpierw
pytanie czy i kiedy, w jakich warunkach, a dopiero potem, jak realizowaæ edukacjê w³¹-
czaj¹c¹. Jest to uwarunkowane sytuacj¹ polityczn¹, spo³eczn¹ i mentalnoœci¹ ludzi. Czê-
sto jeszcze bowiem niepe³nosprawnoœæ dziecka powoduje izolacjê rodziny, dziecko bywa
odrzucane, traktowane jest jako kara za grzechy jego lub rodziców, stygmatyzuje ca³¹ ro-
dzinê. Jak pokazuj¹ doœwiadczenia z ró¿nych krajów, skuteczniejsza wtedy okazuje siê
edukacja w systemie segregacyjnym. Niezale¿nie od kraju, z jakiego pochodz¹ nauczy-
ciele i od trudnoœci, jakie napotykaj¹ w trakcie w³¹czania podopiecznych w œrodowisko
szkolne i lokalne, pozytywnie rokuje na przysz³oœæ fakt, ¿e zaraz za opisaniem proble-
mów i utrudnieñ, pod¹¿aj¹ strategie ich rozwi¹zywania. Podaje siê równie¿ propozycje
nowych rozwi¹zañ, maj¹cych na celu u³atwienie b¹dŸ usprawnienie, ulepszenie inkluzji
tak, aby zoptymalizowaæ zakres us³ug i osi¹gn¹æ bardziej satysfakcjonuj¹ce rezultaty dla
wszystkich uczestnicz¹cych w procesie edukacji w³¹czaj¹cej, zarówno dla nauczycieli, jak
i uczniów pe³nosprawnych i tych z niepe³nosprawnoœciami oraz ich rodziców.

Wœród dyskusji poœwiêconych dostêpowi do piœmiennictwa i wykorzystaniu brajla,
oprócz tradycyjnie ju¿ przywo³ywanych w¹tpliwoœci dotycz¹cych dalszych losów pisma
punktowego (które czasami wypierane jest przez wykorzystanie nowoczesnych techno-
logii w dostêpie do informacji, w tym i do tekstów), pojawi³o siê w ostatnim czasie kilka
ciekawych propozycji programów, wspieraj¹cych naukê brajla. Wartym odnotowania jest
fakt, ¿e przedstawione narzêdzia maj¹ zastosowanie w ró¿nych grupach wiekowych, po-
cz¹wszy od technik przygotowuj¹cych do nauki brajla dzieci w wieku przedszkolnym
(miêdzy innymi ksi¹¿eczki dotykowe, s³u¿¹ce rozwijaniu wra¿liwoœci taktylnej), do
wspomagania rozwoju dotykowego i nauki przedmiotów szkolnych przeznaczonych dla
nauczycieli i uczniów. Mo¿na tu przywo³aæ jako przyk³ad program kanadyjsko-amery-
kañski o nazwie GRASP (Graphic Research and Standards Project), sprawdzaj¹cy prefe-
rencje uczniów w wykorzystaniu dotykowych materia³ów produkowanych ró¿nymi me-
todami, a nastêpnie wykorzystywanymi w szkole. Autorzy tego programu zamierzaj¹
wykorzystaæ zebrane dane do stworzenia standardów przygotowywania dotykowych
materia³ów dla szkolnictwa. 

Znane na ca³ym œwiecie sta³y siê pomoce autorstwa prof. Bogus³awa Marka z Katolic-
kiego Uniwersytetu Jana Paw³a II w Lublinie. Profesor zaprojektowa³ liczne pomoce, po-
magaj¹ce niewidomym uczniom zrozumieæ operacje i przekszta³cenia dokonywane na
przedmiotach, jak równie¿ prawid³owo rozpoznawaæ, odczytywaæ i tworzyæ rysunki do-
tykowe. Punktem wyjœcia dla omawianych narzêdzi by³o przekonanie, ¿e najbardziej sku-
tecznym sposobem przyswajania wiedzy jest bezpoœrednie doœwiadczenie. Z t¹ myœl¹ za-
projektowane zosta³y ksi¹¿eczki i gry jêzykowe przybli¿aj¹ce trudne do zrozumienia po-
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jêcia (jak np. perspektywa), anga¿uj¹ce równoczeœnie niewidome dziecko do aktywnego
uczestnictwa w procesie poznawczym poprzez odtwarzanie ró¿nych sytuacji przedsta-
wionych w ksi¹¿eczkach, porównywania ich z dotykowymi ilustracjami, czytania o nich
lub opisywania. Narzêdziami w tym procesie s¹ zestawy opracowanych przez autora po-
mocy dydaktycznych oraz dotykowe ilustracje przedstawiaj¹ce ró¿ne konfiguracje wyko-
rzystywanych modeli lub poszczególne etapy przebiegu wyjaœnianych procesów.

Druga grupa pomocy naukowych (mo¿na zapoznaæ siê z nimi na stronie www.hun-
gryfingers.com), powsta³a z myœl¹ o wyjaœnieniu uczniowi, nie tylko niewidomemu,
trudnych do zrozumienia pojêæ, jakie pojawiaj¹ siê na lekcjach jêzyka angielskiego. Ich za-
let¹ jest mo¿liwoœæ wykorzystywania podczas nauczania ró¿nych przedmiotów, np. ge-
ografii, historii, matematyki, biologii czy plastyki. S¹ te¿ prób¹ wzbogacenia dostêpnych
narzêdzi do pracy z niewidomym uczniem w warunkach integracji. Szczególn¹ uwagê
autor zwraca na mo¿liwoœci, ale i na odpowiedzialnoœæ zwi¹zan¹ z wprowadzaniem wy-
puk³ych ilustracji, przydatnych we wszystkich przedmiotach – st¹d wiêkszoœæ przedsta-
wianych pomocy ma na celu wyjaœnianie zwi¹zku pomiêdzy przedmiotami (trójwymia-
rowymi) i rysunkami, które s¹ dwuwymiarowe, a tak¿e relacji przestrzennych wystêpu-
j¹cych np. w geometrii, w mapach, planach pomieszczeñ czy te¿ w rysunkach ilustruj¹-
cych ró¿ne sytuacje ¿ycia codziennego. 

Nastêpn¹ du¿¹ grupê tematyczn¹ zwi¹zan¹ z pismem Braille'a stanowi¹ zagadnienia
zwi¹zane z nowoczesnymi technologiami, wykorzystuj¹cymi pismo punktowe (np. Dai-
sy). Warto przywo³aæ w tym miejscu projekt, ukierunkowany na jednolicenie anglojêzycz-
nej wersji tego systemu zapisu (nazwanego united english braille). Wed³ug jego za³o¿eñ,
w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii ma zostaæ wprowadzona taka sama no-
tacja i skróty brajlowskie. Chocia¿ prace nad tym programem zosta³y zakoñczone, trzeba
jeszcze poczekaæ na oficjalne uznanie rezultatów i wcielenie ich w praktykê nauczania
oraz wykorzystywania w ¿yciu codziennym. 

W zakresie orientacji przestrzennej i rehabilitacji podstawowej wszyscy profesjonali-
œci podkreœlaj¹, ¿e umiejêtnoœci z tego zakresu stanowi¹ niezbêdne minimum do tego, ¿e-
by osoba z niepe³nosprawnoœci¹ wzrokow¹ mog³a wieœæ w miarê samodzielne ¿ycie, jak
równie¿, aby mog³a rozwijaæ siê zawodowo. Wszyscy s¹ te¿ zgodni, ¿e sprawnoœci te na-
le¿y rozwijaæ od najm³odszych lat. S³u¿yæ temu maj¹ nie tylko programy skoncentrowa-
ne na umiejêtnoœciach poruszania siê, ale równie¿ stymuluj¹ce globalny rozwój podo-
piecznego. Jest to szczególnie istotne w pierwszych latach ¿ycia dziecka. Jednym z takich
programów jest testowane w chwili obecnej nowe narzêdzie do diagnozy niewidomych
dzieci w zakresie orientacji przestrzennej, przygotowane przez El¿bietê £obacz z Akade-
mii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 

Ponadto systematycznie wskazuje siê na znaczenie samodeterminacji w d¹¿eniu do sa-
modzielnoœci w zakresie nabywania i wykorzystywania umiejêtnoœci samoobs³ugi, czyn-
noœci dnia codziennego oraz orientacji przestrzennej i poruszania siê. Z drugiej strony
podkreœla siê, jak wa¿ne jest w³¹czenie rodziny, widz¹cych rówieœników i w³aœciwe przy-
gotowanie kadry i miejsca kszta³cenia (szczególnie w zakresie rehabilitacji podstawowej),
aby móc osi¹gn¹æ jak najlepsze rezultaty. Ich pomoc w organizowaniu bezpiecznego
i przewidywalnego otoczenia, wsparcie emocjonalne i motywacyjne s¹ nieocenione. Jed-
noczeœnie przedstawia siê wiele problemów, z którymi borykaj¹ siê zarówno terapeuci,
jak i osoby niewidome i s³abo widz¹ce w realizacji tych celów. Jednym z czêœciej porusza-
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nych kwestii jest odmowa u¿ywania bia³ej laski przez osoby z uszkodzonym wzrokiem.
Kraje rozwijaj¹ce nadal borykaj¹ siê z brakiem zajêæ z orientacji przestrzennej w progra-
mach nauki szkolnej i rehabilitacji osób z dysfunkcj¹ wzroku. Wœród specjalistów nie-
zmiennie istnieje dyskusja nad najbardziej skutecznymi i interesuj¹cymi metodami, s³u-
¿¹cymi usamodzielnieniu dzieci i doros³ych z dysfunkcj¹ wzroku, jak np. obozy, trenin-
gi, nowe programy i metody kszta³cenia. 

Wyzwaniem przysz³oœci jest niew¹tpliwie koniecznoœæ praktycznych dostosowañ ró¿-
norodnych narzêdzi s³u¿¹cych usamodzielnianiu osób niepe³nosprawnych wzrokowo.
Naprzeciw temu wychodzi niezwykle ciekawy projekt badawczy realizowany pod kie-
runkiem prof. Kathleen Huebner z Pensylwania College of Opthometry. Polega on na
praktycznych dostosowaniach pomocy s³u¿¹cych orientacji przestrzennej i samodzielne-
mu poruszaniu siê do potrzeb osób z niepe³nosprawnoœci¹ sprzê¿on¹. Wœród dostoso-
wywanych narzêdzi mo¿na znaleŸæ ró¿norodne adaptacje wózków inwalidzkich,
uchwytów, koszy do transportu bielizny, a nawet wózka do transportu tlenu, sygnaliza-
cji dŸwiêkowej i œwietlnej informuj¹cej o przeszkodach lub zmianie terenu.

Praktyczny wydŸwiêk ma równie¿ program Mobile Eye Treatment Center Project rea-
lizowany w Chinach. Jego owocem sta³o siê centrum stworzone jako samowystarczalny
obiekt (najpierw furgon, potem autobus). Mo¿e on podró¿owaæ do odleg³ych terenów
Chin po to, by przeprowadzaæ operacje zaæmy u pacjentów ¿yj¹cych w biedzie. W ten
sposób w ci¹gu 10 lat dzia³alnoœci mobilne „kliniki okulistyczne“ uratowa³y wzrok po-
nad 57 tysi¹com osób, cierpi¹cym z powodu zaæmy. Praca ich mo¿e byæ porównywana
do wêdruj¹cych lekarzy z Sight Savers International, organizacji, która w tym roku zosta-
³a nagrodzona przez ICEVI za dzia³alnoœæ na rzecz uratowania wzroku osobom w kra-
jach rozwijaj¹cych siê, a zw³aszcza w Afryce.

Przygl¹daj¹c siê tematyce zagadnieñ dotycz¹cych s³abego widzenia mo¿na stwierdziæ,
¿e skoncentrowane s¹ one na ocenie mo¿liwoœci wzrokowych dzieci z dysfunkcj¹ wzro-
ku (szczególnie tych z dodatkowymi niepe³nosprawnoœciami) od urodzenia do koñca
wieku szkolnego. Podkreœla siê tu, jak wa¿na jest wczesna diagnoza, po³¹czona z efek-
tywnym programem rozwijania umiejêtnoœci widzenia, szczególnie takim, który móg³by
byæ wykorzystywany przez nauczycieli w szko³ach masowych i integracyjnych. W nich
bowiem uczy siê wiêkszoœæ dzieci s³abo widz¹cych. Z tym zagadnieniem wi¹¿e siê rów-
nie¿ wykorzystywanie przez uczniów pomocy optycznych i ich preferencje w tym zakre-
sie. Z licznych publikacji i referatów oscyluj¹cych wokó³ tych kwestii mo¿na odczytaæ ten-
dencjê do odchodzenia od powiêkszonego druku do wykorzystywania pomocy optycz-
nych, co pozwala na bardziej indywidualne dostosowanie powiêkszenia, a jednoczeœnie
obni¿a koszty dostêpu do materia³ów drukowanych. 

Kolejn¹ grup¹ zagadnieñ, szeroko podejmowan¹ przez tyflologów, s¹ mo¿liwoœci kreo-
wane poprzez dostêp do technologii informacyjnych, adaptacyjnych i wspomagaj¹cych.
Jest to zwi¹zane z rewolucyjnymi zmianami i nowymi mo¿liwoœciami, jakie otworzy³y siê
przed osobami niewidomymi i s³abo widz¹cymi wraz z wprowadzeniem i ci¹g³ym udo-
skonalaniem wspomagaj¹cych technologii. Przyk³ady konkretnych rozwi¹zañ technolo-
gicznych, dotycz¹cych zarówno sprzêtu, jak i oprogramowania, mo¿na by³o zobaczyæ nie
tylko w trakcie licznych konferencji, ale równie¿ podczas organizowanych (równie¿ w Pol-
sce) wystaw sprzêtu komputerowego z ca³ego œwiata. Jednoczeœnie nale¿y pamiêtaæ o roz-
licznych ograniczeniach, zwi¹zanych z realnymi mo¿liwoœciami wykorzystania zdobyczy
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nauki i techniki w tym zakresie. W niektórych krajach (np. w Norwegii), podobnie jak
w Polsce, istnieje system wspieraj¹cy zatrudnienie osób z niepe³nosprawnoœci¹. Niestety,
tak jak u nas, tak¿e w innych krajach istniej¹ mentalne bariery, niepozwalaj¹ce na wyko-
rzystanie udogodnieñ finansowych, zwi¹zanych z zatrudnieniem osób z ograniczon¹
sprawnoœci¹. Jeœli te bariery nie zostan¹ prze³amane, dyskusja na temat najlepszych mode-
li nauczania i æwiczenia uczniów w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w nau-
ce, pracy i rozrywce wydaje siê mieæ ograniczone zastosowanie. 

Znacznie ³atwiejszy dostêp do kszta³cenia dziêki wykorzystaniu Internetu zaowocowa³
wieloma kursami i projektami szkolenia na odleg³oœæ (m.in. w Wietnamie, Filipinach,
Wielkiej Brytanii). Jednym z rozwi¹zañ jest irlandzki projekt ACE – Accessible Commu-
nities for E-Business (dostêpne spo³ecznoœci dla przedsiêbiorczoœci internetowej). Jest to
program stworzony dla wzmocnienia si³y przebicia osób ju¿ przeszkolonych w nowocze-
snych technologiach. W ramach ACE utworzono liczne programy szkoleniowe on-line
(czêœæ z nich zosta³a stworzona przez osoby z dysfunkcj¹ wzroku). Program zaowocowa³
zwiêkszeniem pewnoœci i niezale¿noœci przez osoby, które z ró¿nych powodów zwykle
nie skorzysta³yby z programów doszkalaj¹cych, a przez to wp³yn¹³ pozytywnie na ich ka-
rierê zawodow¹. 

Kolejn¹ kwesti¹, podejmowan¹ w kontekœcie nowoczesnych technologii przez licznych
specjalistów z tego obszaru tematycznego, jest u¿ycie ich w codziennym ¿yciu: w dostê-
pie do informacji drukowanej i wersji brajlowskiej, a tak¿e w orientacji przestrzennej i sa-
modzielnym poruszaniu siê (np. wspomaganie informacj¹ g³osow¹ map dotykowych
w budynkach u¿ytecznoœci publicznej w Hongkongu).

Mówi¹c o wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informatycznych nie mo¿na
zapominaæ, ¿e w krajach rozwijaj¹cych siê nadal istnieje problem dostosowania nowocze-
snych technologii do jêzyków narodowych, nie wspominaj¹c o finansowych mo¿liwo-
œciach zakupu i serwisu sprzêtu elektronicznego. Równie¿ w tej dziedzinie widaæ du¿¹
ró¿nicê miêdzy bogat¹ pó³noc¹ a biednym po³udniem. Jednak¿e istnieje nadzieja, ¿e ICE-
VI, dziêki skierowaniu znacznych œrodków finansowych na potrzeby krajów rozwijaj¹-
cych siê, chocia¿ w pewnym stopniu przyczyni siê do zniwelowania przepaœci cywiliza-
cyjnej i stworzy osobom niepe³nosprawnym wzrokowo z ubogich terenów lepsze szanse
rozwoju i samorealizacji, miêdzy innymi przez umo¿liwienie dostêpu do nowoczesnych
technologii.

Odpowiedni poziom edukacji i rehabilitacji mo¿liwy jest do osi¹gniêcia dziêki w³aœci-
wemu przygotowaniu kadry i wspó³pracy specjalistów z ró¿nych dziedzin. Wydaje siê,
i¿ w tych kwestiach uwaga naukowców, nauczycieli i rehabilitantów skupia siê na w³a-
œciwym dobraniu umiejêtnoœci oraz wiedzy, jakie powinny posiadaæ osoby pracuj¹ce
z niewidomymi. Prezentowane s¹ przyk³ady programów kszta³cenia realizowanych na
ró¿nych poziomach (kursach, szkoleniach, warsztatach, treningach oraz kszta³ceniu na
poziomie akademickim). Jednym z ciekawszych i wzbudzaj¹cych ¿ywe zainteresowanie
praktyków jest ustalenie standardów wiedzy i umiejêtnoœci, jakimi wykazywaæ siê po-
winni nauczyciele klas ogólnodostêpnych, ucz¹cy równie¿ niewidomych uczniów. Pod-
kreœla siê przy tym, jak wa¿ne s¹ szkolenia dla osób ju¿ pracuj¹cych zawodowo z niewi-
domymi, szczególnie z podopiecznymi posiadaj¹cymi dodatkowe niepe³nosprawnoœci. 

Wci¹¿ aktualne wœród tyflopedagogów jest pytanie o rolê i miejsce szkó³ specjalnych,
nauczycieli i rehabilitantów przy wszechobecnej tendencji do integracji oraz inkluzji. Pod-
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kreœla siê zazwyczaj, ¿e wymaga to adaptacji, zmiany oferty rehabilitacyjnej i edukacyj-
nej, a co za tym idzie, programów kszta³cenia specjalistów, którzy powinni wykazywaæ
siê elastycznoœci¹, umiejêtnoœci¹ wykorzystania wsparcia i zasobów spo³eczeñstwa oraz
umiejêtnoœci¹ wspó³pracy w zespole specjalistów. Osoby z krajów o ni¿szym poziomie
rozwoju zwracaj¹ uwagê na brak zrozumienia potrzeb uczniów z dysfunkcj¹ widzenia
i braku kadry do pracy z nimi. Jednoczeœnie podaje siê przyk³ady dzia³añ, które maj¹ na
celu poprawê sytuacji. 

Jedno z ciekawszych podejœæ z tego zakresu tematycznego dotyczy koniecznoœci przy-
gotowania nie tylko intelektualnego (dostarczenia wiedzy i wyæwiczenia umiejêtnoœci za-
wodowych), ale równie¿ emocjonalno-etyczno-spo³ecznego i motywacyjnego osób do pra-
cy z niepe³nosprawnymi. Zaproponowane podejœcie przeœledziæ mo¿na analizuj¹c propo-
zycjê programu, skupiaj¹cego siê na rozwoju osobowoœci, umiejêtnoœciach komunikacyj-
nych, samorozwoju i samodeterminacji przysz³ych specjalistów. Podkreœla siê w nim, ¿e
bez si³y i samozaparcia pracowników nie mo¿na stworzyæ efektywnego zespo³u specjali-
stów ani udzieliæ mo¿liwie najlepszej pomocy, a osobowoœæ nauczyciela i rehabilitanta cza-
sem nawet znaczy wiêcej ni¿ wiedza i zbiór danych posiadanych do opracowania strate-
gii pracy i pomocy. Jest to szczególnie istotne, gdy spojrzymy na osobê niepe³nosprawn¹
w kontekœcie jej funkcjonowania w œrodowisku rodzinnym i spo³ecznym. Nie jest ju¿ no-
woœci¹ pogl¹d, ¿e nale¿y traktowaæ rodziców jako partnerów w tworzeniu programów
kszta³cenia i szeroko pojêtej rehabilitacji m³odych osób z dysfunkcj¹ wzroku. Pozwoli im
to na lepszy, bardziej dostosowany do ich potrzeb rozwój i przygotowanie do doros³ego,
samodzielnego ¿ycia. Co wiêcej, pojawiaj¹ siê coraz liczniejsze g³osy opowiadaj¹ce siê za
tym, aby w ramach przekszta³ceñ szkó³ specjalnych, powstaj¹ce na ich bazie oœrodki edu-
kacyjne sta³y siê równie¿ centrami kszta³cenia i informacji spo³ecznej. Stawia to przed spe-
cjalistami nowe zadania, zwi¹zane z prac¹ z szerszym gronem odbiorców oraz z odmien-
nymi metodami pracy. Spowoduje to zmianê systemu pracy i modelu opieki nad osoba-
mi z dysfunkcj¹ narz¹du wzroku.

Zmieniaj¹ce siê warunki pracy sprawi³y, ¿e du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê obecnie
propozycje zwi¹zane z nowymi i nowoczesnymi modelami us³ug. W tym obszarze
mo¿na spotkaæ siê z ró¿nego typu szkoleniami, treningami oraz programami i aktywno-
œciami, obejmuj¹cymi specyficzne potrzeby osób z niepe³nosprawnoœci¹ wzrokow¹.
Wœród tematów poruszanych przez specjalistów z tej dziedziny znajduj¹ siê miêdzy in-
nymi te zwi¹zane z organizacj¹ kszta³cenia w ró¿nych szko³ach, w tym kszta³cenia zawo-
dowego, organizowania pomocy i pracy z osobami z dysfunkcj¹ wzroku przez ró¿ne
organizacje. Szczególne miejsce w rehabilitacji oraz wspomaganiu zatrudnienia tej grupy
osób przypisuje siê mo¿liwoœciom zwi¹zanym z wykorzystaniem nowoczesnych techno-
logii, Internetu oraz platform wirtualnych.

Obiecuj¹co brzmi tendencja kieruj¹ca uwagê na mo¿liwoœci samopomocy osób z dys-
funkcj¹ narz¹du wzroku. Wœród zagranicznych propozycji tego typu jest Talk to Me –
projekt spotkañ osób z dysfunkcj¹ wzroku, podczas których osoby maj¹ mo¿liwoœæ
mówienia o sobie, dzielenia siê doœwiadczeniami, wspierania siê nawzajem. Kolejny
przyk³ad pochodzi z Izraela i dotyczy udzielania pomocy w nauce i s³u¿enia przyk³adem
dzieciom z niepe³nosprawnoœci¹ wzrokow¹ przez ich starszych kolegów. Oprócz tego
zorganizowano tam dodatkow¹ mo¿liwoœæ dokszta³cenia siê w tzw. szkole przed-akad-
mickiej, w której niewidomi uczniowie uzyskuj¹ dodatkow¹ pomoc i wsparcie w uzyska-
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niu œredniego wykszta³cenia. Ponadto, osoby z dysfunkcj¹ wzroku za³o¿y³y i prowadz¹
centra dla niewidomych we wszystkich uniwersytetach w Izraelu. Zaskakuj¹ca jest bar-
dzo du¿a skutecznoœæ opisywanego modelu – 74% absolwentów szkó³ wy¿szych z nie-
pe³nosprawnoœci¹ wzrokow¹ znajduje zatrudnienie, podczas gdy z pozosta³ej grupy
osób niepe³nosprawnych – tylko 25%. Warto pomyœleæ o przeniesieniu pomys³u na grunt
polski, oczywiœcie po dostosowaniu go do naszych realiów. 

Dzia³ania s³u¿¹ce poprawie jakoœci ¿ycia osób z dysfunkcj¹ wzroku to obszar,
w którym coraz czêœciej pojawiaj¹ siê szkolenia w zakresie zaspokajania potrzeb emocjo-
nalnych. Za ich przyk³ad mog¹ pos³u¿yæ: „Niepe³nosprawnoœæ wzrokowa i dobre samo-
poczucie emocjonalne“ (Walia) oraz „Seksualnoœæ i ograniczenia funkcjonowania wzro-
kowego“ (Kostaryka). Ten ostatni, to program dla niepe³nosprawnych wzrokowo i ich ro-
dzin, poruszaj¹cy problemy aktywnoœci seksualnej, praw i odpowiedzialnoœci zwi¹za-
nych ze wspó³¿yciem seksualnym. Program ten zawiera tematy, takie jak anatomia i fi-
zjologia uk³adu p³ciowego, flirt, prokreacja, planowanie rodzicielstwa, odmienne orienta-
cje seksualne, choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹. Ca³oœæ programu uk³adana by³a zgo-
dnie z potrzebami konkretnej grupy odbiorców i przekazywana w sposób im dostêpny. 

Do grupy nowoczesnego modelu us³ug mo¿na równie¿ zaliczyæ propozycje alterna-
tywnych programów zajêæ dla doros³ej m³odzie¿y. Za ich przyk³ad mog¹ pos³u¿yæ survi-
val organizowany dla 12-20-latków (przez VISIO w Holandii), jako forma wsparcia po-
czucia w³asnej wartoœci, a tak¿e obozy kajakowe (propozycja z Nowej Zelandii).

W ramach rozwa¿añ zogniskowanych wokó³ mo¿liwoœci wykorzystania zasobów
spo³ecznych, zarówno w naszym kraju, jak i poza jego granicami, zwraca siê uwagê na
wielk¹ rolê, jak¹ pe³ni rzetelna i w³aœciwie przedstawiona informacja oraz na rolê samych
zainteresowanych i ich najbli¿szego otoczenia w promowaniu w³aœciwego nastawienia
do inkluzji osób niepe³nosprawnych z otoczeniem. Podkreœla siê rolê mediów jako krea-
tora wizerunku osoby niewidomej i s³abo widz¹cej. Jednym z takich dzia³añ, s³u¿¹cych
edukacji szeroko pojêtego spo³eczeñstwa, jest Projekt Eyeway, którego zadaniem jest
przekazywanie on- i off-line informacji dotycz¹cych widzenia i œlepoty. W wyst¹pieniach
podkreœlano tak¿e rolê pracowników spo³ecznych w wypracowywaniu pozytywnego
nastawienia spo³ecznoœci lokalnych do osób z dysfunkcj¹ narz¹du widzenia. 

Podsumowuj¹c, nale¿y podkreœliæ rolê, jak¹ pe³ni ICEVI w stosunku do osób z niepe³-
nosprawnoœci¹ wzrokow¹, rozsianych po ca³ym œwiecie. Skupiaj¹c teoretyków i prakty-
ków, szczerze zaanga¿owanych w pracê na rzecz poprawy sytuacji ludzi z dysfunkcj¹ na-
rz¹du wzroku, daje unikatow¹ szansê wymiany wiedzy, doœwiadczeñ oraz nawi¹zania
kontaktów ze specjalistami z ca³ego œwiata. Program pracy Rady zosta³ stworzony, tak by
pokryæ mo¿liwie szeroko aspekty ¿ycia osób niewidomych i s³abo widz¹cych. Dziêki ró¿-
norodnoœci zadañ i udzieleniu g³osu (na warsztatach, konferencjach oraz stronie interne-
towej) przedstawicielom wszystkich kontynentów i krêgów kulturowych mo¿na uzyskaæ
wszechstronny obraz sytuacji osób z dysfunkcj¹ wzroku. Forum wymiany miêdzy teore-
tykami i praktykami stanowi¹ cykliczne konferencje organizowane przez ICEVI. Tego-
roczna, 12. œwiatowa konferencja mia³a miejsce w Kuala Lumpur, w Malezji, w dniach 16-
21 lipca. Zorganizowana zosta³a przy wspó³udziale i dziêki olbrzymiemu zaanga¿owa-
niu Malezyjskiego Stowarzyszenia na Rzecz Niewidomych (Malaysian Association for
the Blind MAB). Zatytu³owana: Achiving Equality in Education: New Challenges and
Strategies for Change (Osi¹gaj¹c równoœæ w edukacji: nowe wyzwania i strategie s³u¿¹ce
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zmianom), mia³a na celu zwrócenie uwagi na problem równego dostêpu do edukacji i re-
habilitacji dzieci i doros³ych ze wszystkich regionów œwiata. Szczególn¹ trosk¹ objêto oso-
by z niepe³nosprawnoœci¹ wzrokow¹ zamieszkuj¹ce kraje ubogie i rozwijaj¹ce siê. Roz-
wa¿ania te znalaz³y odzwierciedlenie w praktyce poprzez w³¹czenie siê ICEVI do global-
nej kampanii Edukacja dla Wszystkich, która rozpoczê³a tym samym kampaniê Educa-
tion for All Children with Visual Impairment (Edukacja dla Wszystkich Dzieci z Niepe³-
nosprawnoœci¹ Wzrokow¹). Jej dzia³ania zosta³y wsparte przez Œwiatowy Zwi¹zek Nie-
widomych (World Blind Union WBU), co z pewnoœci¹ przyczyni siê do wzrostu skutecz-
noœci podjêtych kroków. Kampania bêdzie skupia³a siê na jak najwczeœniejszym objêciu
opiek¹ wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, zarówno niewidomych
i s³abo widz¹cych, jak i g³uchoniewidomych oraz z niepe³nosprawnoœci¹ z³o¿on¹. Jej ce-
lem bêdzie zapewnienie dzieciom niewidomym i s³abo widz¹cym dostêpu do edukacji
na poziomie szko³y podstawowej, przy czym priorytetem bêdzie realizacja tego zadania
w stosunku do dzieci z krajów rozwijaj¹cych siê. Ponadto ustalono, ¿e w ramach kampa-
nii prowadzone bêd¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do pozyskiwania œrodków w celu wsparcia
edukacji tej grupy uczniów. Jednym z jej celów bêdzie tak¿e promocja równych szans dla
dziewcz¹t i kobiet (Final Programme, s. 10–11).

Mimo du¿ej rozbie¿noœci w sytuacji spo³eczno-ekonomicznej miêdzy krajami rozwijaj¹-
cymi siê a rozwiniêtymi, pewnym jest, ¿e to, co ³¹czy wszystkich pedagogów, rehabilitan-
tów, rodziców i inne osoby zwi¹zane z niewidomymi i s³abo widz¹cymi, to nieustanna tro-
ska o jak najlepsz¹ pomoc i wsparcie tej grupy osób w d¹¿eniu do niezale¿noœci.
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Summary
Nowadays, an increasingly greater significance is being attached to the development of

a visually impaired person's individual characteristics by adapting the rehabilitation and
education program to their needs. At the same time, their chance to participate fully in so-
cial life regardless of place of residence or nationality is being emphasized. The following
tendencies have been clearly emerging in education and rehabilitation: early intervention,
increasing importance of the family, integrated education, up-to-date technologies, equa-
lizing educational opportunities, combining theory and practice, alternative educational
methods and programs, new and modern service models, using social resources. The ar-
ticle introduces the above mentioned tendencies from the angle of the actions of the Inter-
national Council for Education of People with Visual Impairment (ICEVI).
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NARCIARSTWO ZJAZDOWE OSÓB NIEWIDOMYCH 

Aktywnoœæ ruchowa jest bezwzglêdnie konieczna dla ka¿dego cz³owieka, w ka¿-
dym okresie ¿ycia. Szczególnego znaczenia nabiera jednak w dzieciñstwie i m³odoœci,
kiedy jest niezbêdna dla prawid³owego rozwoju. Uaktywnienie ruchowe dziecka
wp³ywa nie tylko na rozwój motoryczny, ale i pozosta³e sfery funkcjonowania jego
organizmu. Ma wp³yw na wiele w³aœciwoœci fizjologicznych, odpornoœciowych i ad-
aptacyjnych. W sferze psychicznej i spo³ecznej pomaga uzyskaæ wiele cech niezbêd-
nych w ¿yciu doros³ego cz³owieka, takich jak: równowaga emocjonalna, chart psy-
chiczny, umiejêtnoœæ psychicznej adaptacji do zmieniaj¹cych siê warunków, odpor-
noœæ na stresy. Kszta³tuje te¿ wytrwa³oœæ w pokonywaniu trudnoœci, poczucie odpo-
wiedzialnoœci i zdyscyplinowania.

Kluczow¹ rolê w procesie rewalidacji odgrywaj¹ dobre zdrowie i sprawnoœæ fizycz-
na. Daj¹ one niewidomemu poczucie w³asnej wartoœci, pozbawiaj¹ lêku wobec trud-
noœci ¿ycia codziennego, uaktywniaj¹, zmniejszaj¹c poczucie bezradnoœci i zagubie-
nia. Zdrowy i sprawny niewidomy zawsze znajdzie pomoc i ¿yczliwoœæ ze strony in-
nych ludzi, lepiej i wydajniej bêdzie pracowa³, czerpi¹c z tego wiêksz¹ radoœæ i zado-
wolenie. 

Osoba niewidoma pozbawiona jest najwa¿niejszego ze zmys³ów. W zwi¹zku z tym
ma wiele ograniczeñ w procesie poznawania otoczenia, rzeczywistoœci czy orientowa-
nia siê w terenie, jak i w kontaktach z ludŸmi pe³nosprawnymi. Nie przekreœla to jed-
nak mo¿liwoœci jej wszechstronnego rozwoju osobowoœci i bycia zadowolonym ze
swojego ¿ycia. Wprowadzona we w³aœciwym czasie kompleksowa rehabilitacja po-
woduje, ¿e œlepota staje siê pewn¹ niewygod¹, któr¹ trzeba chytrze omijaæ. Powodu-
je te¿ to, ¿e niewidomy bêdzie stawia³ sobie w ¿yciu wyzwania i cele, bêdzie chcia³
podnosiæ sobie poprzeczkê i bêdzie d¹¿y³ do tego, by spe³niaæ swoje najskrytsze ma-
rzenia.

Sport, szeroko rozumiana aktywnoœæ ruchowa, turystyka, zami³owanie do czynne-
go spêdzania wolnego czasu jest jedn¹ z najskuteczniejszych form rehabilitacji. Reha-
bilitacji traktowanej w sposób ca³oœciowy, czyli drogi do poprawy sprawnoœci fizycz-
nej, akceptacji w³asnych ograniczeñ oraz w kontaktach interpersonalnych. 

Niestety, w spo³eczeñstwie wci¹¿ brak jest podstawowych wiadomoœci o ¿yciu lu-
dzi niewidomych. Nieznane s¹ problemy ich rehabilitacji. Bardzo ma³o jest informa-
cji o mo¿liwoœci uprawiania przez niewidomych sportu. Przewa¿nie wydaje siê to
rzecz¹ niemo¿liw¹ lub zadziwiaj¹c¹, w najlepszym razie godn¹ podziwu. Bywaj¹ sy-
tuacje, kiedy otoczenie traktuje poczynania niepe³nosprawnych w sporcie z przymru-
¿eniem oka. Ma³o jest te¿ relacji na ten temat w mediach. Taka sytuacja ma niew¹tpli-
wie negatywny wp³yw na poczucie w³asnej wartoœci osoby niewidomej, a tak¿e nie-
korzystnie wp³ywa na dalsz¹ motywacjê do dzia³ania i aktywnoœci. 

Jedn¹ z form aktywnoœci ruchowej uprawianej przez osoby niewidome i s³abo wi-
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dz¹ce jest narciarstwo. Jest ono uznawane za sport elitarny. G³ównymi problemami,
z którymi spotykaj¹ siê osoby niewidome, to: brak informacji na temat organizowa-
nych obozów i kursów nauki jazdy, bariera finansowa, spo³eczna, brak mo¿liwoœci
zakupu sprzêtu, jak i brak odpowiedniej kadry oraz instruktorów. 

W latach 60. XX w. A. Kabs pisa³: „Komu nieobca jest psychika cz³owieka kalekie-
go, ten ³atwo zrozumie, jak potê¿nym czynnikiem psychologicznym jest podanie re-
habilitacji w atrakcyjnej formie, jak¹ jest narciarstwo“. 

Uprawianie narciarstwa zwi¹zane jest nierozerwalnie ze œrodowiskiem przy-
rodniczym. Atrakcyjnoœæ tej formy rekreacji wynika z warunków klimatycz-
nych, urozmaiconej konfiguracji terenu oraz warunków œniegowych. Bezpoœre-
dni kontakt z przyrod¹ oraz charakterystyczna cisza zim¹ w górach daje radoœæ
i odpoczynek psychiczny oraz ma uspakajaj¹cy wp³yw na system nerwowy
cz³owieka. Poza tym przebywanie na œwie¿ym powietrzu w atrakcyjnym krajo-
brazie górskim, bezpoœrednie obcowanie z przyrod¹ stwarza doskona³e warun-
ki do kompleksowej rehabilitacji. Sezon zimowy, œnie¿na i mroŸna aura oraz
uci¹¿liwoœci z ni¹ zwi¹zane sprawiaj¹, ¿e osoby niepe³nosprawne, w tym i nie-
widome, czêœciej pozostaj¹ w domu, unikaj¹ œliskich nawierzchni i nie korzysta-
j¹ z mo¿liwoœci hartowania organizmu oraz fizycznego usprawniania siê. Na-
rciarstwo daje niepe³nosprawnym mo¿liwoœæ dostrzegania w zimie jej uroków
i korzystania z nich na równi z osobami pe³nosprawnymi, rozwija takie cechy,
jak: szybkoœæ reagowania, si³ê, wytrzyma³oœæ, gibkoœæ i zwinnoœæ, poprawia wy-
dolnoœæ organizmu oraz sprawnoœæ uk³adu kr¹¿eniowo-oddechowego. 

Po kontakcie z narciarstwem wzrasta samoocena osób niewidomych, poprawia siê
koordynacja i pamiêæ ruchowa oraz ogólna sprawnoœæ fizyczna. Osoby niewidome
czy s³abo widz¹ce s¹ bardzo podatne na naukê. Ich dysfunkcja, schorzenie czy uszko-
dzenie wzroku nie dotyczy aparatu ruchowego, co zwiêksza mo¿liwoœæ robienia po-
stêpów, pod warunkiem pokonania bariery psychicznej wystêpuj¹cej g³ównie u po-
cz¹tkuj¹cych narciarzy. Najwiêksz¹ trudnoœci¹ wystêpuj¹c¹ u niewidomych narcia-
rzy, o czym sami mówi¹, stanowi lêk przed samodzieln¹ jazd¹, zaburzona koordyna-
cja ruchowa oraz s³abo rozwiniêty zmys³ prêdkoœci. 

Kwalifikuj¹c osoby niewidome i s³abo widz¹ce do uprawiania narciarstwa, nale-
¿y wzi¹æ pod uwagê: ich ogóln¹ wydolnoœæ fizyczn¹, wiek, stan psychiczny, bada-
nia lekarskie, badania okulistyczne. Profesor W. Dega (za: Matuszek 1985) zalicza
niewidomych i s³abo widz¹cych do grupy kalek tzw. zdrowych, których granice
mo¿liwoœci uprawiania sportu s¹ nakreœlone mo¿liwoœciami zast¹pienia braku kon-
troli wzrokowej sygna³ami akustycznymi. To stwierdzenie dotyczy osób bez prze-
ciwwskazañ okulistycznych. Przeciwwskazaniami do uprawiania æwiczeñ fizycz-
nych nie s¹ ograniczenia ostroœci wzroku, ubytki w polu widzenia czy ca³kowita œle-
pota, lecz wady i choroby oczu, przy których ka¿dy gwa³towny ruch, szczególnie
g³owy i szyi, mo¿e spowodowaæ pogorszenie lub utratê resztek wzroku. 

O wartoœciach p³yn¹cych z uprawiania narciarstwa mo¿na siê przekonaæ z wypo-
wiedzi i doœwiadczeñ osób niewidomych, które je¿d¿¹ na nartach i dlatego te¿ z ra-
doœci¹ oczekuj¹ na zimê.

W opinii osób niewidomych narciarstwo ma kolosalne znaczenie w rehabilita-
cji ruchowej, spo³ecznej i psychicznej. Pomaga nie tylko nabyæ umiejêtnoœæ po-
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ruszania siê w zró¿nicowanym terenie i pozbyæ siê lêków wynikaj¹cych z ewen-
tualnych zagro¿eñ tkwi¹cych w otoczeniu, ale daje tak¿e poczucie wolnoœci oraz
satysfakcjê, ¿e mo¿na zrobiæ coœ, na co nie zawsze potrafi¹ zdecydowaæ siê oso-
by pe³nosprawne. Narciarstwo uwalnia tak¿e od napiêæ psychicznych ¿ycia co-
dziennego, jest zdrowym sposobem spêdzania wolnego czasu, u³atwia integra-
cjê z innymi ludŸmi i dodaje pewnoœci siebie. Wszystkie te zalety maj¹ wp³yw
na zwiêkszenie poczucia w³asnej wartoœci, na podejmowanie w ¿yciu nowych
wyzwañ i realizowanie wyznaczonych celów, co niew¹tpliwie wp³ywa tak¿e na
podniesienie jakoœci ¿ycia. 

Jestem osob¹ niewidom¹. Wzrok straci³am w 18. miesi¹cu ¿ycia. Mimo to lubiê pod-
nosiæ sobie poprzeczkê i wiêcej wymagaæ od siebie, gdy¿ to mnie mobilizuje. Moim
marzeniem by³a jazda na nartach z du¿¹ prêdkoœci¹. Potrzebowa³am dawki adrena-
liny. Chcia³am jeŸdziæ tak, by nikt nie trzyma³ mnie za rêkê, po prostu samodzielnie.
Marzenie to ros³o we mnie z roku na rok. Opowiada³am o nim znajomym i myœla³am
nad tym, jak to urzeczywistniæ. Nie zniechêca³ mnie nawet fakt, ¿e w Polsce ma³o s³y-
szy siê o je¿d¿¹cych niewidomych. 

Po d³ugim czasie poszukiwania dowiedzia³am siê, ¿e jest organizowany obóz narciar-
ski dla chêtnych z I grup¹ inwalidzk¹. Wybra³am siê na ten obóz. By³ on organizowa-
ny przez Akademiê Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu. Studenci IV roku fizjotera-
pii robili specjalizacjê, by w przysz³oœci móc uczyæ osoby niepe³nosprawne jazdy na na-
rtach. Obóz trwa³ tydzieñ. Czas ten spêdziliœmy bardzo pracowicie, nauka trwa³a od ra-
na do wieczora. Pocz¹wszy od zabaw na œniegu w strojach i ca³ym narciarskim ekwi-
punku. Mia³am dwie przewodniczki-studentki. One to uczy³y mnie najpierw prawid³o-
wo upadaæ oraz pierwszych kroków na nartach na p³askim terenie. Po opanowaniu pro-
stych czynnoœci przechodzi³yœmy do coraz trudniejszych. Przede wszystkim – jazda p³u-
giem z przewodniczk¹, która jecha³a przede mn¹, lecz ty³em do kierunku jazdy za po-
moc¹ kijków trzymanych przez nas w rêkach, by je przed³u¿yæ. Potem uczy³am siê kon-
trolowaæ swoj¹ prêdkoœæ: przewodniczki trzyma³y kijki przede mn¹, by w razie czego
móc zareagowaæ, gdybym nie umia³a siê zatrzymaæ. Nastêpnie nauczy³am siê skrêtów
równoleg³ych oraz tego, jak zje¿d¿a siê na stoku, mia³am bowiem, jak siê okaza³o, s³abe
wyobra¿enie stoku. W trzecim dniu, kiedy moje instruktorki stwierdzi³y, ¿e mogê zacz¹æ
jeŸdziæ samodzielnie, pierwszy raz wjecha³yœmy wyci¹giem. Najpierw orczykiem tale-
rzykowym – jecha³am sama. Na szczycie by³y ju¿ moje instruktorki i poinformowa³y
mnie, na któr¹ stronê mam schodziæ. Potem wje¿d¿a³yœmy wyci¹giem podwójnym. I tak
siê to zaczê³o. Na koniec obozu zorganizowano zawody. By³ to bardzo pracowity czas
zarówno dla mnie, jak i dla moich instruktorek, ale zaowocowa³ bardzo obficie. 

Zima jest dla mnie t¹ por¹ roku, na któr¹ czekam, by móc pojeŸdziæ na nartach. Sy-
stematycznie narciarstwo uprawiam od 5 lat. Zawsze muszê szukaæ sobie przewodni-
ka, gdy¿ nie mam sta³ego. Jednak fakt, ¿e zmieniam przewodnika, te¿ ci¹gle uczy mnie
czegoœ innego. Najpierw musimy siê poznaæ, prze³amaæ bariery, zaufaæ, by pokonaæ lêk.
Kiedyœ jeŸdzi³am, gdy przewodnik by³ na przodzie i informowa³ mnie, w któr¹ stronê
mam skrêcaæ. Teraz odwa¿y³am siê na to, by przewodnik jecha³ z ty³u i rzeczywiœcie
jest to wygodniejsze przede wszystkim dla mojego przewodnika, ale i dla mnie.

To, ¿e je¿d¿ê na nartach, daje mi du¿o radoœci, satysfakcji i pozwala mi ci¹gle na no-
wo hartowaæ swój organizm i duszê. Odpoczywam, gdy porz¹dnie siê zmêczê, mam
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wiêcej energii, by przetrwaæ d³ug¹ zimê. Uwa¿am, ¿e narciarstwo doskonali moj¹ orien-
tacjê w terenie. Zwalcza niepokoje i lêki, pozwala ³atwiej ró¿nicowaæ teren, daje mi pe-
wien pêd w ¿yciu. Wp³ywa na moj¹ kompleksow¹ rehabilitacjê: psychiczn¹, spo³eczn¹
oraz na kondycjê fizyczn¹. Dziêki temu w sposób zasadniczy wp³ywa na moj¹ jakoœæ
¿ycia. Dziêki podejmowanym przeze mnie ró¿nym wyzwaniom moje ¿ycie nie jest mo-
notonne czy smutne. 

Jest kilka osób niewidomych, które zachêci³am do uprawiania narciarstwa, do zrobienia
na nartach pierwszych kroków, gdy¿ nie chcia³y uwierzyæ w swoje mo¿liwoœci. Z moich
doœwiadczeñ i obserwacji wynika, ¿e na naukê jazdy na nartach decyduj¹ siê przede wszy-
stkim ci niewidomi, którzy s¹ samodzielni, maj¹ dobrze opanowan¹ orientacjê przestrzen-
n¹, sami poruszaj¹ siê i podró¿uj¹. Ci, którzy chc¹ czynnie spêdziæ swój wolny czas, by
nabraæ si³y do pracy i codziennoœci, ci, którzy chc¹ spêdziæ swój czas razem z pe³nospraw-
nymi przyjació³mi. Niewidomi, którzy poza prac¹, nauk¹, zaspokajaniem codziennych po-
trzeb potrzebuj¹ czegoœ wiêcej, by ich ¿ycie stawa³o siê pe³niejsze i radoœniejsze. 

Martwi mnie fakt, ¿e ma³o jest organizowanych obozów, by na nich uczyæ osoby nie-
widome jazdy. Niewidomi doroœli je¿d¿¹cy, których znam, sami szukaj¹ sobie przewo-
dników wœród widz¹cych znajomych. Jest to te¿ forma sportu dosyæ droga, ale myœlê,
¿e warto jest odk³adaæ pieni¹dze i pozwoliæ sobie na œniegowe szaleñstwo. 
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ARTETERAPIA – PROBLEMY DEFINICYJNE 

Co to jest arteterapia?

W wiêkszoœci definicji arteterapii autorzy podaj¹, ¿e techniki w niej stosowane ba-
zuj¹ na kontakcie pacjentów z dzie³ami sztuki b¹dŸ na ich twórczoœci, np.

Arteterapia to „Terapia przez sztukê“, to tak¿e, w moim rozumieniu, „Terapia przez twór-
czoœæ“ lub „Twórcza terapia“ (Karolak 2000, s. 7).
Wed³ug M. Kulczyckiego (1990) arteterapia bazuje na szeroko rozumianym kon-
takcie z dzie³ami sztuki oraz na uprawianiu sztuki.
W niektórych definicjach autorzy dodatkowo wyliczaj¹ te dziedziny sztuki, np.
Obecnie termin arteterapia stosowany jest w dwóch znaczeniach: wê¿szym – jako terapia
przy udziale sztuk plastycznych, oraz szerszym – jako terapia z wykorzystaniem muzyki,
tañca, teatru, poezji, prozy, zabawy, a tak¿e hodowli roœlin, kontaktu z lasem, morzem
(Szulc 1994, za: Gmitrowicz 2000, s. 10).
Niekiedy autorzy uznaj¹ arteterapiê za metodê leczenia w psychiatrii, np. 

JUSTYNA TUREK
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Jêdrychowska-P³onka, Baranowska-Bartyzel (2000) uwa¿aj¹ arteterapiê za uniwersaln¹
metodê leczenia w psychiatrii [...] bêd¹c¹ procesem twórczym, wykorzystuj¹cym zasoby
cz³owieka... (s. 73, za: Stasiakiewicz 2006, s. 476).
W innych definicjach ich autorzy nie wspominaj¹ o bezpoœrednim powi¹zaniu

technik arteterapii z kontaktem pacjentów z dzie³ami sztuki ani z ich uczestnictwem
w tworzeniu, podkreœlaj¹c jednoczeœnie wymaganie od terapeuty znajomoœci wielu
dziedzin nauki, np. 

Arteterapia jest metod¹ leczenia, wywodz¹c¹ siê z ró¿nych koncepcji teoretycznych, jak
psychoanaliza, teorii postaci, psychologia twórczoœci, fenomenologia (Janicki 2000, s. 24).
Czêsto w definicjach autorzy przedstawiaj¹ swoje oczekiwania co do skutków ar-

teterapii:
W wyniku arteterapii... mo¿e dojœæ do podniesienia poziomu i jakoœci ¿ycia pacjenta (Kul-
czycki 1990, s. 12, za: Tam¿e).
Arteterapia wzmacnia si³y rozwojowe cz³owieka (to wydobywanie z pacjentów si³ i ener-
gii, które pomagaj¹ im we w³asnym rozwoju (Karolak 2000, s. 7).
W niektórych definicjach autorzy podaj¹ dodatkowo oczekiwane stany psychicz-

ne, które pojawiaj¹ siê u pacjentów, w przypadku udanej arteterapii, np.
Arteterapia... to poszukiwanie motywacji do procesu twórczego, w którym czêsto dochodzi
do g³osu zjawisko katharsis (oczyszczenia) (Tam¿e).
Arteterapia... jest procesem twórczym, wykorzystuj¹cym zasoby cz³owieka, pozwalaj¹cym
mu na harmonijne ³¹czenie zmys³ów z intelektem w prze¿ywaniu siebie i œwiata, w redu-
kowaniu napiêæ w otwieraniu siê (Jêdrychowska-P³onka, Baranowska-Bartyzel 2000,
s. 73, za: Stasiakiewicz 2006, s. 476).
Cytowana poni¿ej definicja arteterapii zaproponowana przez M.P. Stasiakiewicz

(2006, s. 479, 480) obejmuje, zgodnie z intencj¹ autorki, wspólne elementy zdecydo-
wanej wiêkszoœci definicji ró¿nych polskich autorów:

Arteterapia to rodzaj psychoterapii, tj. specjalistycznej metody pomagania ludziom. Pole-
ga ona na intencjonalnym stosowaniu zaprogramowanych oddzia³ywañ psychologicznych,
wœród których tworzenie i recepcja sztuki zajmuj¹ miejsce zasadnicze. Celem tych oddzia³y-
wañ jest usuniêcie lub zmniejszenie zaburzeñ w funkcjonowaniu psychicznym, somatycz-
nym i spo³ecznym, co wi¹¿e siê z odblokowaniem mo¿liwoœci rozwojowych. Relacja terapeu-
tyczna, jaka powstaje miêdzy psychoterapeut¹ a pacjentem/klientem, stanowi zasadniczy
czynnik lecz¹cy w arteterapii, podobnie jak w innych rodzajach psychoterapii. Jednak tym,
co decyduje o specyfice arteterapii, co ró¿ni j¹ od innych form pomocy psychoterapeutycz-
nej, jest wykorzystanie w celach leczniczych recepcji sztuki oraz aktywnoœci artystyczno-
twórczej pacjenta/klienta realizowanej pod kierunkiem terapeuty i/lub we wspó³dzia³aniu
z nim w dowolnej dziedzinie sztuki. Tak wiêc istnienie specyficznej relacji miêdzy terapeu-
t¹ a klientem/pacjentem w toku tworzenia lub/i recepcji sztuki stanowi o specyfice artetera-
pii jako metody psychoterapii.

Chocia¿ innych podejœæ1 do arteterapii w Polsce i poza jej granicami jest wiele, to
jednak ¿aden z rodzajów arteterapii nie wyodrêbni³ siê i nie funkcjonuje w ca³kowi-
tym oderwaniu od psychoterapii. 

ARTETERAPIA – PROBLEMY DEFINICYJNE

1 Np. terapia integracyjna Petzolda w Niemczech, terapia ekspresyjna MacNiffa w Stanach Zjednoczo-
nych, artepsychoterapia lub analityczna artepsychoterapia w Wielkiej Brytanii (za: Szulc 2000).
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Bior¹c pod uwagê pocz¹tki instytucjonalnej dzia³alnoœci arteterapeutycz-
nej2 oraz czêste obecnie postrzeganie arteterapii jako metody stosowanej
w psychoterapii, jak te¿ wyj¹tki innego jej traktowania3, chcia³abym zapro-
ponowaæ nastêpuj¹ce podejœcie do arteterapii. Arteterapia nie jest rodzajem
psychoterapii, jest odrêbn¹, samodzieln¹ terapi¹ pos³uguj¹c¹ siê technikami
wzbudzania i odnawiania si³ rozwojowych cz³owieka, które w takiej formie,
w jakiej wystêpuj¹ w procesie twórczym, nie wystêpuj¹ w innych terapiach.
Odrêbnoœæ technik arteterapeutycznych od psychoterapeutycznych polega
na wykorzystywaniu w arteterapii pola dzia³ania odseparowanego od psy-
chiki cz³owieka (pola sztuki4), w odró¿nieniu od technik psychoterapeutycz-
nych, które celowo wkraczaj¹ w psychikê cz³owieka. Tak rozumiana artete-
rapia nie jest panaceum na wszystko i nie jest terapi¹ dla wszystkich. Zgo-
dnie z przedstawionym podejœciem proponujê nastêpuj¹c¹ definicje artetera-
pii:

Arteterapia to uczestnictwo ochotników i arteterapeuty w procesach two-
rzenia, w dowolnych dziedzinach sztuki, w specjalnie przygotowanym na tê
okolicznoœæ œrodowisku, gdzie celem dzia³añ arteterapeuty jest wytworzenie
(na polu sztuki) dogodnej sytuacji, w której osoba poddaj¹ca siê arteterapii
wykrywa na czym polega kreatywnoœæ. Funkcja arteterapeuty dope³nia siê
z chwil¹ dojœcia do tego odkrycia. Arteterapia wed³ug proponowanej kon-
cepcji ma tylko ten jeden cel.

Arteterapia przeznaczona jest dla osób, które s¹dz¹, ¿e podstaw¹ zdrowia
fizycznego i psychicznego cz³owieka jest jakaœ inna jego cecha ni¿ kreatyw-
noœæ. Gdyby zdeklarowany psychoterapeuta prowadzi³ seans arteterapii5,
mia³by prawo twierdziæ, ¿e jego wiedza specjalistyczna jest niewykorzysty-
wana. Zasadnicz¹ bowiem cech¹ arteterapii jest niewypowiadanie siê na te-
mat psychiki cz³owieka, niepoddawanie analizie powstaj¹cych wytworów
ani losów ¿yciowych pacjenta, jak te¿ niestosowanie zabiegów leczniczych,
psychologicznych. Przebieg dzia³añ nale¿¹cych do postêpowania artetera-
peutycznego wyraŸnie odbiega od dzia³añ psychoterapeutycznych, gdzie
podstaw¹ jest wywiad diagnoza, czy te¿ podejmowanie dzia³añ w swojej na-
turze psychologicznych. 

2 Za prekursora arteterapii i autora terminu (art therapy) uwa¿any jest artysta i nauczyciel sztuki Adrian
Hill z Wielkiej Brytanii (por. Hill, Adrian K.G. (1945). Art Versus Illness: a story of art therapy. London: G.
Allen and Unwin). Hill, który sam by³ pacjentem szpitala przeciwgruŸliczego, u¿ywa³ sztuki najpierw,
aby pomóc sobie, a potem, aby oderwaæ uwagê innych pacjentów od choroby, pomóc w wyra¿aniu
obaw i odreagowaniu traumy, której doœwiadczyli na wojnie. Wspó³pracowa³ z psychoterapeutk¹ Irene
Champerowne, która studiowa³a u C. Junga. W 1942 I. Champerowne pomog³a za³o¿yæ centrum zatru-
dniaj¹ce artystów-plastyków, tancerzy i muzyków obok ekspertów medycznych. Arteterapia sta³a siê al-
ternatyw¹ dla terapii zajêciowej (prac rêcznych) (por. http://health.learninginfo.org/art-therapy.htm,
Szulc 2000, 2004).
3 Edith Kramer, pracuj¹ca wy³¹cznie z dzieæmi, twierdzi³a, ¿e zadanie terapeuty polega na zachêcaniu
do kreatywnoœci , ¿e nie powinien on natomiast pozwalaæ na rozpraszanie siê w kierunku zabawy czy
fantazji (por. Oster, Gould 2001).
4 Zarówno terapeuta jak i pacjent traktuj¹ sztukê jako obszar wspólny, na równych prawach.
5 Arteterapii rozumianej zgodnie z proponowanym podejœciem, a nie traktowanej jako metoda w psy-
choterapii.

BARBARA TROCHIMIAK
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Trwaj¹cy maria¿ arteterapii z psychoterapi¹ jest przymusowy6 i obie terapie powinny
jak najszybciej zacz¹æ wystêpowaæ odrêbnie, z po¿ytkiem dla siebie. Arteterapia jest dys-
cyplin¹ m³odsz¹ od psychoterapii, posiadaj¹c¹ ambitny cel odrestaurowania spojrzenia
cz³owieka na kreatywnoœæ, w której widzi zasadniczy motor ludzkiego, pozytywnego
dzia³ania. 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby psychoterapeuta stosowa³ w swojej pracy dzia³ania
wykorzystuj¹ce dowolne funkcje sztuki jako rozszerzenie swoich narzêdzi terapeutycz-
nych, ale tych dzia³añ nie powinno siê nazywaæ arteterapi¹. 

Opisane podejœcie do arteterapii wymaga od terapeuty dok³adnej znajomoœci okolicz-
noœci u³atwiaj¹cych dzia³ania kreatywne i umiejêtnoœci kszta³towania œrodowiska sprzy-
jaj¹cego temu procesowi. Ponadto powinien on posiadaæ umiejêtnoœæ podporz¹dkowa-
nia swoich dzia³añ g³ównemu celowi arteterapii, tj. dokonaniu odkrycia, na czym pole-
ga kreatywnoœæ przez osobê poddaj¹c¹ siê arteterapii. Wymagania te nale¿y uznaæ za
bardzo wysokie. 

Arteterapia, w takim rozumieniu, mo¿e stanowiæ podstawê dzia³añ pedagoga specjal-
nego, umo¿liwiaj¹c mu przekaz treœci edukacyjnych i wychowawczych w ramach tech-
nik arteterapeutycznych.
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6 Ju¿ w swojej pocz¹tkowej postaci „art therapy“, w wydaniu Adriana Hilla, wystêpowa³a jako dodatek do
ukonstytuowanej ju¿ wtedy psychoterapii, zajmuj¹c œciœle wyznaczone miejsce w jej ramach. Nie nale¿y jed-
nak zapominaæ, ¿e jedyn¹ swoj¹ arteterapiê w czystej postaci zastosowa³ A. Hill w stosunku do siebie i jeœli
zdecydowa³ siê póŸniej poprowadziæ arteterapiê z innymi ludŸmi, to z ca³¹ pewnoœci¹ nie usi³owa³ w tych dzia-
³aniach wkraczaæ w ich psychikê, gdy¿ w³asne doœwiadczenia z autoarteterapi¹ nie wnosi³y takiego podejœcia.
Poza tym A. Hill nie by³ psychologiem, ale artyst¹ i nauczycielem szuki. Z jego nowych doœwiadczeñ wyp³y-
wa³o przekonanie o odmiennym charakterze stosowanej przez siebie autoarteterapii od psychoterapii, z któr¹
mia³ do czynienia w tym samym czasie. WyraŸna ró¿nica obu rodzajów terapii sk³oni³a Hilla do du¿ej aktyw-
noœci w kierunku podzielenia siê zaobserwowan¹ wartoœci¹ swojej „art therapy“ z innymi ludŸmi.
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KATARZYNA KRÓLIKOWSKA
Miejskie Przedszkole z Oddzia³ami Integracyjnymi Nr 3, P³ock 

METODA RUCHU ROZWIJAJ¥CEGO WERONIKI 
SHERBORNE W PRACY Z DZIECKIEM NIEWIDOMYM
I S£ABO WIDZ¥CYM 

Dziecko niewidome i s³abo widz¹ce, tak samo jak jego rówieœnicy ma prawo do
udzia³u w procesie wychowania polegaj¹cym na „pobudzaniu i wzbogacaniu ¿ycia
duchowego, otwieraniu umys³u i zmys³ów ku œwiatu, uwra¿liwianiu na problemy
rodz¹ce siê dziêki kontaktom miêdzyludzkim, inspirowaniu licznych i bogatych do-
œwiadczeñ od najm³odszych lat“ (W³och 1989, s. 340).

Dziecko z uszkodzonym narz¹dem wzroku przychodz¹ce do przedszkola bardzo
czêsto dysponuje niewielk¹ iloœci¹ doœwiadczeñ, pojêæ i wyobra¿eñ o otaczaj¹cym je
œwiecie, jest ma³o sprawne fizycznie. Zazwyczaj nie umie biegaæ, chodziæ po scho-
dach, ma s³ab¹ sprawnoœæ manualn¹, jest nieufne. Cechy te s¹ wynikiem nie tylko
niewidzenia czy niedowidzenia, ale przede wszystkim braku odpowiednich oddzia-
³ywañ wychowawczych w domu rodzinnym.

Szczególnie mocno odczuwane s¹ przez dziecko niepe³nosprawne wzrokowo
trudnoœci w zaspokojeniu potrzeb poznawczych i mo¿liwoœci nabywania doœwiad-
czeñ. Brak wzroku lub s³abowzrocznoœæ utrudniaj¹ dziecku poznawanie œwiata, ale
nie czyni¹ go nieosi¹galnym. Przez odpowiednie kszta³cenie, æwiczenie pozosta³ych
zmys³ów wyposa¿a siê je w umiejêtnoœci poznawania otaczaj¹cej rzeczywistoœci dro-
g¹ pozawzrokow¹. Du¿a plastycznoœæ uk³adu nerwowego oraz naturalna potrzeba
poznawania otoczenia pozwalaj¹ dziecku niewidomemu i s³abo widz¹cemu na zdo-
bywanie doœwiadczeñ, kszta³towanie wyobra¿eñ o œwiecie za pomoc¹ pozosta³ych
zmys³ów.

Wa¿n¹ rolê w uzyskaniu pozytywnych efektów oddzia³ywañ wychowawczo-dy-
daktycznych spe³niaj¹ w³aœciwe zwi¹zki emocjonalne miêdzy osobami bior¹cymi
udzia³ w tych procesach (dzieci, nauczyciele, rodzice), znajomoœæ w³asnego cia³a i je-
go mo¿liwoœci, sprawnoœæ fizyczna, orientacja przestrzenna oraz poczucie bezpie-
czeñstwa.

Metoda Ruchu Rozwijaj¹cego

Weronika Sherborne (1922–1990) z wykszta³cenia by³a nauczycielk¹ wychowania
fizycznego i fizjoterapeutk¹. Bêd¹c studentk¹, nawi¹za³a kontakt z Rudolfem Laba-
nem, który z czasem przerodzi³ siê w przyjaŸñ i d³ugoletni¹ wspó³pracê. Sherborne
uwa¿a³a siê za jego uczennicê i kontynuatorkê jego dzie³a, by w koñcu staæ siê twór-
c¹ w³asnej metody pracy z dzieæmi. Pocz¹tków Metody Ruchu Rozwijaj¹cego nale-
¿y upatrywaæ w teorii i praktyce szko³y R. Labana.

W latach szeœædziesi¹tych XX w. W. Sherborne wypracowa³a w³asny system æwi-
czeñ, który ma zastosowanie we wspomaganiu prawid³owego rozwoju dzieci i ko-
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rygowaniu wielorakich jego zaburzeñ. G³ówn¹ ide¹ Ruchu Rozwijaj¹cego jest pos³u-
giwanie siê ruchem jako narzêdziem wspomagania rozwoju psychoruchowego
dziecka i terapii zaburzeñ jego rozwoju. Zdaniem W. Sherborne (1997), metoda na-
wi¹zuje do wczesnodzieciêcego doœwiadczenia cz³owieka, wykorzystuj¹c dotyk,
ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i spo³eczne do rozszerzania œwia-
domoœci samego siebie i pog³êbiania kontaktu z innymi ludŸmi. Odwo³uje siê tak¿e
do najbardziej pierwotnego sposobu porozumiewania siê, jakim jest „jêzyk cia³a“.

Podstawowe za³o¿enia metody Ruchu Rozwijaj¹cego to rozwijanie przez ruch:
œwiadomoœci w³asnego cia³a i usprawniania ruchowego, œwiadomoœci przestrzeni
i dzia³ania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludŸmi i nawi¹zywania z nimi bli-
skiego kontaktu.

Wielu autorów zajmuj¹cych siê t¹ metod¹ uwa¿a, ¿e æwiczenia stwarzaj¹ dziecku
okazjê do poznawania w³asnego cia³a, usprawniania ma³ej i du¿ej motoryki, poczu-
cia swojej si³y, sprawnoœci i mo¿liwoœci ruchowych. Dziecko zaczyna mieæ zaufanie
do siebie, czuje siê bezpiecznie, bo przez ruch mo¿e poznaæ przestrzeñ, staje siê bar-
dziej aktywne, przejawia wiêksz¹ inicjatywê, staje siê bardziej twórcze (Bogdano-
wicz, Kisiel, Przasnyska 1998, s. 35–38).

Od lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia, Metoda Ruchu
Rozwijaj¹cego jest upowszechniana w Polsce. By³a prezentowana w naszym kraju
przez Weronikê Sherborne oraz jej uczniów: Annê Leonard i George'a Hilla. W szko-
leniach brali udzia³ nauczyciele szkó³ specjalnych i „szkó³ ¿ycia“, nauczyciele wycho-
wania fizycznego i rehabilitanci oraz studenci psychologii i pedagogiki.

Obecnie metoda wykorzystywana jest przez placówki oœwiatowe oraz placówki
s³u¿by zdrowia w pracy z dzieæmi z ró¿nymi zaburzeniami rozwojowymi ró¿norod-
nymi potrzebami edukacyjnymi:

dzieæmi upoœledzonymi umys³owo,
dzieæmi autystycznymi,
dzieæmi z wczesnym mózgowym pora¿eniem dzieciêcym,
dzieæmi z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania,
dzieæmi z niekorzystnych œrodowisk wychowawczych, np. domów dziecka,
dzieæmi g³uchymi i niewidomymi (tam¿e, s. 39–40).
Zajêcia prowadzone Metod¹ Ruchu Rozwijaj¹cego maj¹ pomóc dziecku w pozna-

niu siebie, w zdobywaniu do siebie zaufania, w poznaniu innych i nauczeniu siê ufa-
nia im, a w dalszej kolejnoœci – poprzez nabywanie pewnoœci siebie i wiary we w³a-
sne si³y – w nauczeniu siê aktywnego i twórczego ¿ycia.

Osoba projektuj¹ca i prowadz¹ca zajêcia musi pamiêtaæ o przestrzeganiu zasad
w wiêkszoœci specyficznych dla metody Weroniki Sherborne. Zasady te mo¿na uj¹æ
w formie wskazañ dla terapeuty:

uczestniczenie w zajêciach jest dobrowolne, nie mo¿na dziecka zmuszaæ, natomiast
zachêcanie i dodawanie odwagi bêdzie bardziej skuteczne;
wa¿ne jest nawi¹zanie kontaktu z dzieckiem (wzrokiem, dotykiem);
dziecko z zajêæ powinno czerpaæ przyjemnoœæ i radoœæ z aktywnoœci ruchowej,
z obecnoœci innych osób, zadowolenie z pokonywania w³asnych trudnoœci i lêków;
bierz udzia³ we wszystkich æwiczeniach – baw siê tak jak inni;
dziecko ma prawo do swobodnej, w³asnej decyzji; zauwa¿aj i stymuluj aktywnoœæ
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dziecka, daj mu szansê na twórcze dzia³anie;
miej poczucie humoru;
nie krytykuj dziecka;
chwal dziecko nie za efekty, ale za jego starania, wysi³ek i osi¹gniêcia na poziomie
jego mo¿liwoœci;
nie stwarzaj sytuacji o charakterze jawnej rywalizacji;
rozszerzaj kr¹g doœwiadczeñ spo³ecznych dziecka;
wiêkszoœæ æwiczeñ, szczególnie pocz¹tkowych, prowadŸ na poziomie pod³ogi;
zaczynaj od æwiczeñ prostych, potem je utrudniaj;
w kszta³towaniu programu zajêæ twoja inicjatywa niech maleje, aktywnoœæ dziec-
ka niech wzrasta;
prowadŸ naprzemiennie æwiczenia dynamiczne i relaksacyjne;
pamiêtaj o samopoczuciu dziecka;
ucz dzieci zarówno si³y, jak i delikatnoœci i opiekuñczoœci w stosunku do drugiej
osoby;
we wszystkich æwiczeniach zadbaj o to, aby dziecko znalaz³o siê tak¿e w pozycji
dominuj¹cej;
pocz¹tek æwiczeñ powinien zawieraæ propozycje æwiczeñ – spotkañ daj¹cych po-
czucie bezpieczeñstwa, oparcia i bliskiego kontaktu;
na zakoñczenie zaplanuj æwiczenia wyciszaj¹ce, uspokajaj¹ce (tam¿e, s. 42–44).
Terapeuta ustala czas trwania zajêæ, ale musi pamiêtaæ o uwzglêdnieniu prawid³o-

woœci rozwoju emocjonalnego i spo³ecznego dziecka, rozwoju procesu grupowego
oraz mo¿liwoœci i ograniczeñ psychofizycznych dzieci, wynikaj¹cych z zaburzeñ ich
rozwoju. Program zajêæ dla ca³ej grupy powinien uwzglêdniaæ potrzeby grupy i in-
dywidualne potrzeby dzieci.

Metod¹ Ruchu Rozwijaj¹cego mo¿na prowadziæ z du¿¹ skutecznoœci¹ zajêcia in-
dywidualne, ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e dla prawid³owego rozwoju dziecka bardzo
wa¿ny jest kontakt z innymi osobami podczas æwiczeñ grupowych. W zajêciach te-
rapeutycznych, dla swobody i poczucia bezpieczeñstwa dziecka, w grupie nie po-
winno byæ wiêcej ni¿ 14 dzieci, w zajêciach profilaktycznych mo¿e wzi¹æ udzia³ gru-
pa licz¹ca 25–28 dzieci. Nie ogranicza siê wieku uczestników, najczêœciej jednak pra-
cujê siê t¹ metod¹ z dzieæmi w wieku przedszkolnym. Idealnie jest, gdy ka¿de dziec-
ko ma swojego doros³ego lub starszego lub bardziej sprawnego partnera (nauczyciel,
student, starszy kolega, rówieœnik).

Zajêcia prowadzone metod¹ W. Sherborne przynosz¹ pozytywne rezultaty, gdy s¹
prowadzone systematycznie, a d³ugoœæ zajêæ dostosowana do mo¿liwoœci i samopo-
czucia dzieci nie przekracza godziny. Wa¿ne s¹ te¿ warunki lokalowe: przestrzeñ,
parkiet na pod³odze, œwie¿e powietrze. W zasadzie zajêcia mog¹ odbywaæ siê wszê-
dzie, bo nie s¹ potrzebne pomoce do æwiczeñ, wyj¹tek stanowi¹ zajêcia dla dzieci
z zaburzeniami rozwojowymi – wtedy mog¹ przydaæ siê koce i materace. Æwicz¹cy
powinni mieæ ubrania niekrêpuj¹ce swobody ruchów, æwiczyæ boso, aby mieæ kon-
takt z pod³og¹ i poczucie oparcia o ni¹.

Zajêcia w grupie s¹ szans¹ na zdobywanie i wzbogacanie doœwiadczeñ spo³ecz-
nych, pomagaj¹ dziecku w nauce bycia z innymi dzieæmi, z doros³ymi, czerpania za-
dowolenia z kontaktów spo³ecznych. 
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Praca w grupie to dla dziecka okazja do znalezienia siê w ró¿nych relacjach z in-
nymi ludŸmi, od bycia silnymi, opiekowania siê innymi, jak i poddania siê opiece,
zaufania innym. 

Prowadz¹cy musi zadbaæ o to, ¿eby wszystko, co dzieje siê w grupie, by³o dla jej
uczestników bezpieczne (Tam¿e, 47–49). Je¿eli podczas zajêæ pojawiaj¹ siê zachowa-
nia agresywne, terapeuta powinien stworzyæ dziecku mo¿liwoœæ roz³adowania na-
piêcia w sposób bezpieczny i niedestrukcyjny, a nastêpnie ustaliæ przyczynê tego za-
chowania, np. brak potrzeby bezpieczeñstwa.

W programie æwiczeñ ruchowych „Ruch Rozwijaj¹cy“ Weronika Sherborne wy-
ró¿nia cztery grupy æwiczeñ wspomagaj¹cych rozwój dziecka:
1. æwiczenia prowadz¹ce do poznania w³asnego cia³a:

– wyczuwanie brzucha, pleców, poœladków;
– wyczuwania nóg i r¹k, w ruchu i siedz¹c;
– wyczuwanie twarzy;
– wyczuwanie ca³ego cia³a – œwiadomoœæ œrodka cia³a, ruch obrotowy tu³owia, na-

uka upadania;
2. æwiczenia pomagaj¹ce zdobyæ pewnoœæ siebie i poczucie bezpieczeñstwa w oto-

czeniu:
– æwiczenia indywidualne;
– æwiczenia w parach;
– æwiczenia w grupie;
3. æwiczenia u³atwiaj¹ce nawi¹zywanie kontaktu i wspó³pracy z partnerem oraz

grup¹ – tzw. zabawy relacyjne, których celem jest zaufanie do samego siebie,
znajomoœæ cia³a, bezpieczeñstwo fizyczne i emocjonalne, komunikacja (Sherbor-
ne 1997, s. 14–15):

– æwiczenia „z“ w parach (partner aktywny i partner bierny): obejmowanie part-
nera, podtrzymywanie, balansowanie na partnerze, balansowanie na plecach
partnera,

– æwiczenia „przeciwko“ w parach: przytrzymywanie, przygniatanie, dociskanie
do pod³o¿a;

– æwiczenia „razem“ w parach (obydwaj partnerzy aktywni): wspó³praca, balan-
sowanie z partnerem;

– æwiczenia „razem“ w grupie;
4. æwiczenia twórcze: ruch twórczy, np. w formie tañca (Tam¿e, 58–72).
Ruch cia³a odbywa siê w szeœciu podstawowych kierunkach: do przodu/do ty³u,

w górê/w dó³ i z boku na bok. Nauczyciel æwicz¹c z dzieæmi tak, by porusza³y siê
w kierunkach, które s¹ „zaniedbane“ wzbogaca ich œwiadomoœæ przestrzeni. 

Metoda Ruchu Rozwijaj¹cego Weroniki Sherborne jest metod¹ uniwersaln¹. Mo¿-
na j¹ skutecznie stosowaæ jako metodê terapeutyczn¹ lub wykorzystaæ w profilakty-
ce. W zakresie profilaktyki mo¿e byæ dobr¹ form¹ pomocy dzieciom w ró¿nych sy-
tuacjach trudnych, mo¿e zapobiegaæ powstawaniu zaburzeñ, jeœli w³¹czymy j¹
w program, np. przygotowania dziecka maj¹cego pójœæ do przedszkola, przygoto-
wanie dziecka rozpoczynaj¹cego naukê w szkole itp. Z zajêæ prowadzonych metod¹
Ruchu Rozwijaj¹cego korzystaj¹ w równym stopniu ci, dla których maj¹ one byæ po-
moc¹, jak i ci, którzy tej pomocy udzielaj¹. Wzajemna relacja „dawania i brania“ jest
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nie tylko efektem, ale i koniecznym warunkiem tego rodzaju pracy.
Trudno jest uzyskaæ od dzieci informacjê dotycz¹c¹ korzyœci wynikaj¹cych z ucze-

stnictwa w zajêciach prowadzonych metod¹ W. Sherborne. Dlatego informacje uzy-
skano od osób doros³ych bior¹cych w nich udzia³ i opracowano je w formie listy po-
trzeb cz³owieka, których realizacja by³a mo¿liwa podczas zajêæ: poczucie bezpieczeñ-
stwa, rozluŸnienia, relaksu, roz³adowania napiêcia, „dawania i brania“, akceptacji sa-
mego siebie, poczucia si³y i w³asnej wartoœci, bliskiego kontaktu z innymi ludŸmi,
poczucia w³asnej energii, satysfakcji zwi¹zanej z wysi³kiem fizycznym, mobilizacji
do pokonywania trudnoœci, do sprawdzenia siê w trudnych sytuacjach, poznania
swojego cia³a, odkrywania energii w³asnej i energii drugiego cz³owieka, zaufania do
siebie i innych, doznawania przyjemnoœci, radoœci, zabawy, bliskoœci fizycznej dru-
giego cz³owieka, wiêzi z grup¹, akceptacji swojego cia³a, spontanicznoœci, pewnoœci
siebie, poczucia partnerstwa (Tam¿e, s. 5).

Przyk³adowe zestawy æwiczeñ

Zestaw I – zajêcia dla dzieci 3- i 4-letnich
Cel: zdobycie pewnoœci siebie i poczucia bezpieczeñstwa w otoczeniu, poznanie w³a-
snego cia³a, zrozumienie potrzeb drugiego dziecka, zdobycie wzajemnego zaufania.
Przebieg: 

Wejœcie do sali w parach, przywitanie s³owem i rêkami.
Zabawa bie¿na „Berek w parach“ – jedno dziecko ucieka, a drugie je goni, z³apa-
ne staje siê „berkiem“.
Siad skulny lub prosty, ty³em do siebie – rozcieranie, poklepywanie kolan, dotyka-
nie ³okciami kolan, stóp (palców, kostek, piêt).
Siad skulny rozkroczny, ty³em do siebie – kontakt plecami, masa¿ pleców w³a-
snych i partnera, krêcenie siê w kó³ko na poœladkach.
Le¿enie ty³em i przodem – œlizganie siê w kó³ko na plecach i brzuchu.
Æwiczenia równowagi, jedna osoba le¿y swobodnie, ramiona i nogi w bok – dru-
ga osoba przekracza nogi i tu³ów partnera.
„Ska³a“ – si³a, siad skulny rozkroczny – pchanie plecami partnera tak, aby poko-
naæ jego opór.
„Odklejanie“, „Rolowanie“, „Wycieraczka“ – odrywanie partnera od pod³ogi, tur-
lanie partnera, ci¹gniêcia partnera za nogi i rêce w celu przesuniêcia.
Æwiczenia „razem“ wyczucie kolan – maszerowanie z wysoko uniesionymi kola-
nami, chodzenie na „sztywnych“ i „gumowych“ nogach.
Æwiczenia kreatywne – taniec, inspiracja ruchowa.
„Domek“ – jedno dziecko w klêku podpartym tworzy „domek“, drugie na czwo-
rakach lub pe³zaj¹c wchodzi i wychodzi z „domku“.
„Tunel“ – czêœæ dzieci w klêku podpartym tworzy tunel, pozosta³e czo³gaj¹ siê na
brzuchu pod nim.
„Ko³ysanie“ – siad skulny rozkroczny – przy muzyce ko³ysanie partnera w „fote-
liku“ na boki, tulenie, g³askanie (Wójtowicz-Szczotka 1994, s. 612–613).
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Zestaw II – zajêcia dla dzieci 5- i 6-letnich
Cel: nauka wspó³dzia³ania i partnerstwa.
Przebieg:

W siadzie p³askim przesuwanie siê od partnera do partnera – przywitanie palcami
r¹k w dowolny sposób.
W siadzie p³askim przodem do siebie w parach – trzymanie siê za rêce, uœmiecha-
nie, tulenie siê, g³askanie.
Siad skulny rozkroczny – uderzanie w kolana d³oñmi, piêœciami, ³okciami, rozcie-
ranie kolan, spychanie do pod³ogi, podnoszenie.
Siad skulny w parach – posuwanie siê ty³em do partnera.
Turlanie siê po pod³odze, turlanie siê po nogach nauczyciela.
Relaks.
Jeden partner le¿y na plecach, drugi le¿y na nim – posuwanie siê do ty³u.
Obracanie nogami biernie le¿¹cego partnera.
Le¿enie ty³em – dotykanie siê stopami naprzemiennie lub rowerek.
Ci¹gniêcie partnera za rêce lub nogi po pod³odze.
Relaks.
Jeden partner robi mostek – drugi przechodzi pod mostkiem na ró¿ne sposoby.
Stanie – jeden partner stoi ty³em do drugiego – chwyt pod pachy, huœtawka na boki.
Siad skulny ty³em do siebie – przepychanie siê plecami.
Siad skrzy¿ny przodem do siebie lub klêk prosty – przepychanie siê rêkoma.
Baraszkowanie: „Mama lwica i ma³e lwi¹tka“ – nauczyciel jest doros³ym zwierzêciem,
dzieci to lwi¹tka. Lwi¹tka mog¹ przyjœæ do mamy w ka¿dej chwili i przytuliæ siê.
Ko³ysanie w parach.
Le¿enie pod p³acht¹, muzyka relaksacyjna, na koniec p³achta opada. Dzieci cichut-
ko na palcach wychodz¹ z sali (Czarnecka 1994, s. 556).

Zestaw III – zajêcia z udzia³em rodziców dla dzieci 5-letnich z grupy integracyjnej
(1 dziecko niewidome i 3 s³abo widz¹cych)
Cel: poznanie w³asnego cia³a, orientowanie siê w schemacie cia³a, nawi¹zywanie
kontaktów emocjonalnych, wyczucie si³y w³asnej i partnera.
Przebieg:

Ustawienie siê w krêgu, wspólne powitanie przez pomachanie rêk¹ praw¹ lub le-
w¹, powitanie partnera przez uœcisk d³oni.
Siad p³aski – badanie w³asnego cia³a – witanie siê z g³ow¹, szyj¹, ramionami itp.
(dotykanie, g³askanie, obroty g³ow¹ na boki, do przodu i do ty³u).
Siad w parach – poznawanie czêœci cia³a partnera – witanie i nazywanie: czeœæ
ucho, czeœæ kolano itp.
Maszerowanie po okrêgu z wysokim unoszeniem kolan lub na sztywnych nogach.
Dzieci z deficytem wzroku staj¹ na stopach rodziców i æwicz¹ razem.
Ma³y mosteczek – rodzice robi¹ most, dzieci na czworakach przechodz¹ pod nim.
Relaks – rodzic k³adzie siê na brzuchu, a dziecko na jego plecach.
K³oda – rodzic w siadzie p³aski ze z³¹czonymi nogami i zadartymi palcami stopy,
dzieci przetaczaj¹ siê po nogach rodzica od bioder a¿ po stopy i z powrotem.
Zwijanie dywanu – rodzic le¿y na pod³odze ze z³¹czonymi nogami i rêkoma wy-
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ci¹gniêtymi nad g³ow¹, dzieci próbuj¹ przetoczyæ rodzica.
Du¿y tunel – rodzice w klêku podpartym tworz¹ tunel, pod którym dzieci przeœli-
zguj¹ siê na brzuchu.
Ma³y tunel – dzieci ustawiaj¹ siê parami, chwytaj¹ za rêce, teraz rodzice na czwo-
rakach musz¹ przejœæ pod przeszkod¹.
Siad p³aski plecami do partnera – próba si³y, przepychanie.
Relaks – rodzic w siadzie p³askim ko³ysze dziecko trzymaj¹c je na kolanach, na-
stêpnie dziecko ko³ysze rodzica staj¹c za jego plecami i przytulaj¹c siê do niego
(przy muzyce – ko³ysance).
Cichy marsz po kole, po¿egnanie.
Rodzice dzieci z dysfunkcj¹ wzroku s¹ w miarê potrzeb wspierani przez nauczyciela.

Ruch Rozwijaj¹cy w placówce przedszkolnej

Przedstawione zestawy to jedynie przyk³ady jakie stosuj¹ w swojej pracy nau-
czyciele w grupach integracyjnych w Miejskim Przedszkolu z Oddzia³ami Integra-
cyjnymi Nr 3 w P³ocku. Obecnie jest w nim 10 oddzia³ów, z czego 8 to grupy inte-
gracyjne. Uczêszczaj¹ce do nich dzieci maj¹ ró¿ne problemy i zaburzenia rozwojo-
we. S¹ wiêc dzieci niewidome, s³abo widz¹ce, z zaburzeniami zachowania, zabu-
rzeniami emocjonalnymi, wadami wymowy, upoœledzone w stopniu lekkim, z ze-
spo³em Downa, z autyzmem, dzieci z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym. Opie-
kuje siê nimi 20-osobowy personel pedagogiczny i grupa specjalistów: tyflopeda-
gog, pedagog-terapeuta, pomoc psychologiczna, logopeda, oligofrenopedagog.

Podejmuj¹c problem wykorzystania Ruchu Rozwijaj¹cego w pracy z dzieckiem
niewidomym i s³abo widz¹cym w placówce przedszkolnej, stara³am siê uzyskaæ od-
powiedŸ na nurtuj¹ce mnie pytania:

W jaki sposób nauczyciele wykorzystuj¹ metodê Weroniki Sherborne?
Jakie formy zajêæ prowadzone s¹ t¹ metod¹ i kto w nich uczestniczy?
Jakie korzyœci zdaniem nauczycielek przynosi stosowanie Metody Ruchu Rozwija-
j¹cego?
Jakie, wynikaj¹ce z obserwacji nauczycielek, s¹ odczucia rodziców uczestnicz¹cych
w zajêciach prowadzonych t¹ metod¹?
Badaniami przeprowadzonymi przy u¿yciu kwestionariusza ankiety objê³am ca³y

personel pedagogiczny oraz specjalistów. Spoœród 24 osób – 13 ma tytu³ nauczycie-
la dyplomowanego, 8 – nauczyciela mianowanego, 2 – nauczyciela kontraktowego
i 1 – nauczyciela sta¿ysty. Wiêkszoœæ nauczycieli pracuje w przedszkolu od 10 do 15
lat (11), 8 pracuje w zawodzie d³u¿ej ni¿ 15 lat, 3 nauczycieli ma sta¿ mniejszy ni¿ 10
lat, zaœ 2 to osoby z 3–4-letnim sta¿em w tym zawodzie.

Wszyscy badani maj¹ wykszta³cenie wy¿sze z przygotowaniem pedagogicznym,
17 dodatkowo ukoñczy³o studia podyplomowe na kierunkach: pedagogika integra-
cyjna, terapia pedagogiczna, pedagogika rewalidacyjno-terapeutyczna, terapia psy-
chologiczna, oligofrenopedagogika. Oprócz tego nauczyciele systematycznie uczê-
szczaj¹ na ró¿nego rodzaju kursy kwalifikacyjne i doskonal¹ce. Od czasu otwarcia
pierwszej grupy integracyjnej (1995 r.) wiêkszoœæ nauczycieli pracowa³a lub pracuje
obecnie w takich grupach.
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•ród³em informacji o Metodzie Ruchu Rozwijaj¹cego Weroniki Sherborne dla 10
nauczycieli by³a dotycz¹ca tego tematu literatura, 10 us³ysza³o o metodzie na stu-
diach, zaœ 5 ukoñczy³o w tym zakresie kurs doskonal¹cy.

Analiza wyników badañ w³asnych

Wszyscy nauczyciele, w mniejszym lub wiêkszym stopniu, korzystali lub korzy-
staj¹ z tej metody w swojej pracy z dzieæmi przedszkolnymi, m.in. z dzieæmi niewi-
domymi i s³abo widz¹cymi. Najczêœciej nauczyciele korzystaj¹ z metody W. Sherbor-
ne przy organizacji zajêæ z ca³¹ grup¹, zajêæ otwartych z aktywnym udzia³em rodzi-
ców oraz zajêæ indywidualnych. Czêœæ nauczycieli pokusi³a siê o przygotowanie t¹
metod¹ zajêæ z udzia³em studentów odbywaj¹cych w placówce praktyki terenowe. 

Podczas przygotowywania zajêæ 15 nauczycielek korzysta tylko z gotowych zesta-
wów æwiczeñ dostêpnych w opracowaniach, 4 nauczycielki siêgaj¹ po gotowe zesta-
wy, ale czasami korzystaj¹ z w³asnych uk³adów æwiczeñ, 5 nauczycielek stara siê sa-
modzielnie komponowaæ æwiczenia do zajêæ.

Przy tworzeniu w³asnych zestawów æwiczeñ nauczycielki bior¹ pod uwagê
ró¿ne czynniki: warunki lokalowe, liczebnoœæ grupy czy partnerem bêdzie
rówieœnik lub osoba doros³a, rodzaj i stopieñ zaburzeñ rozwojowych u dzieci,
mo¿liwoœci i potrzeby ruchowe dzieci.

Na pytanie o korzyœci jakie dzieciom niewidomym i s³abo widz¹cym przynosi sto-
sowanie w zajêciach metody W. Sherborne – nauczycielki odpowiada³y: „Dziecko na-
wi¹zuje silne wiêzi emocjonalne z dzieæmi, nauczycielem, rodzicami“; „Czuje siê bar-
dziej bezpiecznie æwicz¹c z drug¹ osob¹“; „Uczy siê rozpoznawaæ, lokalizowaæ i nazy-
waæ czêœci cia³a“; „Potrafi regulowaæ w³asn¹ si³ê“; „Podnosi siê poczucie jego warto-
œci“; „Jest radosne“; „Jest zadowolone“; „Poprzez ruch roz³adowuje napiêcie i lêk
przed przestrzeni¹“; „Nabiera zaufania do kolegów, lubi przebywaæ w grupie“; „Daje
siê dotykaæ i lubi dotykaæ innych“; „Poprawia umiejêtnoœæ poruszania siê“; „Utrwala
pojêcia zwi¹zane z po³o¿eniem przedmiotów w przestrzeni“; „S¹ zadowolone z wy-
konywania æwiczeñ“; „Poprawia sprawnoœæ fizyczn¹“; „Utrwala pojêcie kierunku“.

Osoby doros³e bior¹ce aktywny udzia³ w zajêciach prowadzonych Metod¹ Ruchu
Rozwijaj¹cego, zdaniem nauczycieli, pocz¹tkowo podchodz¹ nieufnie do zajêæ. Po
pierwszych æwiczeniach s¹ zwykle zdziwione, ¿e s¹ one tak proste, a jednoczeœnie
przyjemne, ¿e daj¹ tyle radoœci nie tylko dzieciom, ale i doros³ym.

Zapracowani rodzice s¹ zadowoleni, ¿e maj¹ okazjê spontanicznie bawi¹c siê
z dzieckiem stymulowaæ jego rozwój, choæ z niedowierzaniem podchodz¹ do
stwierdzenia, ¿e dla rozwoju emocjonalnego dziecka wa¿ne jest przytulanie, ko-
³ysanie, g³askanie czy lekkie poklepywanie. Czêœæ rodziców próbuje æwiczyæ
z dzieckiem w domu.

Dla studentów to czêsto pierwszy kontakt z metod¹ W. Sherborne. Jako partne-
rzy dla dziecka z zaburzeniem wzroku, czêsto wykazuj¹ postawê zak³opotania,
ale po kilku æwiczeniach radosna zabawa wci¹ga tak¿e ich. Bardziej aktywni stu-
denci próbuj¹ za zgod¹ nauczyciela wcielaæ æwiczenia w³asnego pomys³u. Zajêcia
te roz³adowuj¹ tak¿e u nich napiêcia i stres zwi¹zany z odbywan¹ praktyk¹.
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Zakoñczenie

Metoda Ruchu Rozwijaj¹cego jest wprost nieoceniona w pracy z dzieckiem niewi-
domym i s³abo widz¹cym. Jej stosowanie przynosi wiele pozytywnych efektów. 

Umo¿liwia dziecku uzyskanie œwiadomoœci w³asnego cia³a, poznanie przestrzeni
wokó³ siebie i orientacjê w niej, uczy nawi¹zywania kontaktów z drugim cz³owie-
kiem i wspó³dzia³ania w grupie. Rodziców uczy, jak przekazywaæ swe uczucia dzie-
ciom, daje okazjê do roz³adowania napiêæ, wyzwala zaanga¿owanie w pracê z dziec-
kiem, daje pewnoœæ siebie.

Polecam tê metodê wszystkim, którzy chc¹ i lubi¹ siê bawiæ.
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JESTEM NIES£YSZ¥CY. DLACZEGO? 

Dlaczego nie s³yszê? – pytaj¹ mnie m³odzi ludzie. Dlaczego nie ma dla nas pra-
cy? Dlaczego jestem gorszy? Dlaczego jêzyk polski jest tak bardzo trudny do na-
uczenia? Dlaczego nie ma t³umaczy jêzyka migowego albo jest ich tak niewielu?
Dlaczego... ? Dlaczego Bóg nie odpowiada na nasze pytania? Dlaczego milczy?
Dlaczego moje dziecko nie s³yszy? – powraca przez lata pytanie zadawane
przez s³ysz¹cych rodziców moich uczniów. Jak bêdzie wygl¹da³a jego przy-
sz³oœæ? Dlaczego Bóg nam to zrobi³? Dlaczego...?

Po jednym z zebrañ z rodzicami dzieci przygotowuj¹cych siê do Pierwszej Komunii
Œwiêtej wszystkie te pytania brzmia³y w mojej g³owie. Katecheta osób nies³ysz¹cych po-
winien wiedzieæ „dlaczego“. Opieraj¹c siê na wiedzy psychologicznej dotycz¹cej kolej-
nych etapów akceptacji dziecka niepe³nosprawnego przez rodziców1 (dla rodziców s³y-

KATARZYNA KRÓLIKOWSKA

1 Twardowski A (1991), Sytuacja rodzin dzieci niepe³nosprawnych. W: Dziecko niepe³nosprawne w rodzi-
nie. Obuchowska I. (red.) WSiP,Warszawa; Zalewska M. (1995), Psychologiczne aspekty stwierdzenia
g³uchoty u dziecka. W: Wybrane problemy psychologicznej diagnozy zaburzeñ rozwoju dzieci, Rola I., Pisu-
la E. (red.) WSPS, Warszawa.
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sz¹cych g³uchota jest niepe³nosprawnoœci¹), próbowa³am nieporadnie wys³uchaæ i od-
powiadaæ na zadawane pytania. Zapewnia³am tak¿e o Bo¿ej mi³oœci, o Opatrznoœci, ¿e
dzieci nies³ysz¹ce s¹ tak samo wa¿ne, jak dzieci s³ysz¹ce. Z twarzy moich s³uchaczy nie
znika³o jednak napiêcie i cierpienie, czasem mniej lub bardziej st³umiony gniew. 

Kilka dni póŸniej przeczyta³am w gablocie jednego z warszawskich koœcio³ów
kilka myœli Matki El¿biety Czackiej, za³o¿ycielki Dzie³a Lasek – oœrodka dla
dzieci niewidomych. Oto pierwsza z nich: „Niewidomi nios¹cy z poddaniem siê
woli Bo¿ej krzy¿ swego kalectwa, swoim przyk³adem i œwiêtoœci¹ ¿ycia powin-
ni byæ aposto³ami nawet wœród widz¹cych œlepych duchowo, nie znaj¹cych Bo-
ga i dalekich od Niego na skutek niewiary i grzechu“2.

Czytaj¹c kolejny raz ten fragment pomyœla³am, ¿e przes³anie w nim zawarte
dotyczy równie¿ osób nies³ysz¹cych. W odniesieniu do nich móg³by on brzmieæ
w nastêpuj¹cy sposób: Nies³ysz¹cy nios¹cy z poddaniem siê woli Bo¿ej krzy¿
swego kalectwa, swoim przyk³adem i œwiêtoœci¹ ¿ycia powinni byæ aposto³a-
mi nawet wœród s³ysz¹cych „g³uchych duchowo“, nieznaj¹cych Boga i dalekich
od Niego na skutek niewiary i grzechu. 

Inna wa¿na myœl Matki Czackiej: „Tylko wiara mo¿e daæ niewidomym zrozu-
mienie sensu ich œlepoty i tylko wiara mo¿e daæ si³ê do dŸwigania ciê¿aru ka-
lectwa (...). Siostry s¹ na to przez Boga powo³ane, aby tak wychowywa³y niewi-
domych, by <Chwa³a Bo¿a w nich siê okaza³a.>“3. I w tym wypadku mo¿na by
odnieœæ s³owa Matki do krêgu ludzi nies³ysz¹cych: Tylko wiara mo¿e daæ nie-
s³ysz¹cym zrozumienie sensu ich g³uchoty i tylko wiara mo¿e daæ si³ê do dŸwi-
gania ciê¿aru kalectwa. Siostry czy katecheci s¹ na to przez Boga powo³ani, aby
tak wychowywali nies³ysz¹cych, by „Chwa³a Bo¿a w nich siê okaza³a“.

Nadal aktualne w ¿yciu niewidomych, ale tak¿e osób nies³ysz¹cych, jest prze-
s³anie, które Matka Czacka – bêd¹c sama niewidoma – odczyta³a i zrealizowa³a
w swoim ¿yciu: „W obecnych czasach podoba³o siê Panu Jezusowi spojrzeæ na
niewidomych i przez szczególn¹ ³askê powo³aæ ich do wziêcia udzia³u w wiel-
kim Dziele Odkupienia. Niedo³êstwo, kalectwo powo³ane jest do pe³ni ¿ycia
Boskiego. Potêga duchowa przeciwstawiona sile materialnej i brutalnej obecne-
go œwiata pogañskiego“4 (wyró¿n. – A.L.)

Po kilkakrotnym przeczytaniu wymienionych fragmentów zrozumia³am coœ
bardzo oczywistego: osoby nies³ysz¹ce powo³ane s¹ do œwiêtoœci. G³uchota
dziêki ³asce wiary staje siê darem – najlepsz¹ drog¹ tych osób do zjednoczenia
z Bogiem. Jest œrodkiem do tego, by przyznawaæ siê do „g³uchoty duchowej“
i aposto³owaæ wœród „g³uchych duchowo“. 

W jaki sposób g³uchota staje siê darem w drodze do zjednoczenia siê z Panem Bo-
giem? Komu ³atwiej jest o Nim pamiêtaæ – osobie s³ysz¹cej, mówi¹cej czêsto w kil-
ku jêzykach, krocz¹cej po kolejnych szczeblach kariery, maj¹cej mniej lub bardziej

2 Matka El¿bieta Czacka, Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek S³u¿ebnic Krzy¿a. A – 1 23.07.1929,
mps AFSK, teczka nr 30. Archiwum Sióstr Franciszkanek S³u¿ebnic Krzy¿a, Warszawa.
3 Matka El¿bieta Czacka, Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek S³u¿ebnic Krzy¿a. C – 57
17.01.1928, mps AFSK, teczka nr 30. Archiwum Sióstr Franciszkanek S³u¿ebnic Krzy¿a, Warszawa.
4 Matka El¿bieta Czacka, Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek S³u¿ebnic Krzy¿a. A – 3 1925, mps
AFSK, teczka nr 30. Archiwum Sióstr Franciszkanek S³u¿ebnic Krzy¿a, Warszawa.
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pe³ne komfortu i niezale¿noœci ¿ycie? Czy osobie nies³ysz¹cej, borykaj¹cej siê z nie-
ustannymi problemami w komunikacji miêdzyludzkiej5, zale¿nej od pomocy in-
nych, czêsto nazywanej analfabet¹6, nierzadko odrzucanej i nieakceptowanej?

Wspó³czesny cz³owiek czêsto zapomina o jedynym panowaniu Boga. Sam po-
trafi decydowaæ o sobie i organizowaæ swoje ¿ycie. Posiada rozleg³¹ wiedzê
i dba o swój rozwój. Codziennie walczy o to, by mieæ wiêcej, po to, by czuæ siê
bezpieczniej. Wszystko co ma, zawdziêcza – jak s¹dzi – w³asnej kreatywnoœci,
a gdy jest wierz¹cy – równie¿ pomocy Pana Boga, z którym stara siê byæ w do-
brych, kontrolowanych przez siebie uk³adach. Odnosz¹c sukcesy w ró¿nych
dziedzinach swojego ¿ycia, staje siê niejednokrotnie kimœ wa¿nym i szanowa-
nym. Duch œwiata faworyzuje tych, którzy wiêcej maj¹: im wiêcej masz, tym je-
steœ wa¿niejszy i mocniejszy. Dlatego wszystkie sytuacje, w których coœ nam nie
wychodzi, w których doœwiadczamy swojej s³aboœci i bezradnoœci, staj¹ siê szan-
s¹, ¿e choæ trochê uznamy wszechmoc Boga i zwrócimy siê do Niego o pomoc7. 

Osoba nies³ysz¹ca jest w „uprzywilejowanej“ sytuacji – nawet je¿eli jest bardziej kre-
atywna, pracowita i zdeterminowana, czêsto doœwiadcza swoich braków oraz koniecz-

5 Prof. M. Œwidziñski („Charaktery“, nr 07/2003) przedstawia, powsta³¹ z punktu widzenia jêzykoznaw-
cy, definicjê osoby g³uchej. Jest to osoba, która w naturalnym procesie nabywania jêzyka otrzyma³a jêzyk
wizualno-przestrzenny (jêzyk migowy), a nie foniczny (np. jêzyk polski). Jêzyk migowy, tak jak inne jê-
zyki naturalne, ma s³ownik i gramatykê, która ró¿ni siê od gramatyk jêzyków fonicznych. Dla lingwisty
istota ludzka rodzi siê z naturalnym otwarciem na jêzyk (Gramatyka Uniwersalna). S³ysz¹ce niemowlê
nabywa pierwszy jêzyk automatycznie, bez udzia³u woli, od mówi¹cych do niego osób z otoczenia. Na-
turalne nabywanie jêzyka migowego przez dziecko g³uche w rodzinie nies³ysz¹cej dokonuje siê tak samo,
jak opanowywanie jêzyka fonicznego. Jego Gramatyka Uniwersalna pod naciskiem migania rodziców,
przekszta³ca siê b³yskawicznie w pierwszy jêzyk. Jêzyk polski bêdzie dla niego drugim jêzykiem. 
Jêzyk migowy, pisze K. Krakowiak (www.kul.lublin.pl/studia/podyplomowe/surdopedagogika/naucz-
mysie.html, 5.05.2006) dopiero od niedawna odzyska³ prawo istnienia i nie jest ju¿ dyskryminowany w pol-
skich szko³ach. Jednak s³ysz¹cy nauczyciele nadal siê nim nie pos³uguj¹, poniewa¿ do tej pory nie ma orga-
nizowanych dla nich kursów, na których mogliby siê go nauczyæ. Istnieje natomiast sztuczna odmiana jê-
zyka migowego, tzw. polskiego jêzyka miganego (system jêzykowo-migowy, który polega na jednocze-
snym mówieniu i miganiu, s¹ to znaki migowe stosowane zgodnie z gramatyk¹ jêzyka polskiego).
6 I. Styczek, w ksi¹¿ce Logopedia (Warszawa 1980, PWN) wyjaœnia, ¿e dla rozwoju jêzyka istotna jest
prawid³owa zdolnoœæ ró¿nicowania dŸwiêków, ich analizy i syntezy w korze mózgowej, czyli s³uch
fonemowy, który u osób z wad¹ s³uchu jest powa¿nie zaburzony (osoby niedos³ysz¹ce) lub w ogóle
nierozwiniêty (osoby nies³ysz¹ce). Zatem u dziecka s³ysz¹cego tworzy siê w mózgu do trzeciego ro-
ku ¿ycia zapis us³yszanych dŸwiêków, s³ów. Mówi¹c, pisz¹c lub czytaj¹c odtwarza ono w odpowie-
dni sposób zapis us³yszanego wczeœniej np. s³owa (w zale¿noœci od kontekstu ma ono stosowne
brzmienie, koñcówkê itp.). Osoby nies³ysz¹ce nie maj¹ tego zapisu, poniewa¿ od momentu urodze-
nia do ich mózgu nie docieraj¹ dŸwiêki (mowa). Dlatego, zgodnie z tym, co podaje Z.N. Kurkowski
w ksi¹¿ce Mowa dzieci 6-letnich z uszkodzonym narz¹dem s³uchu (Lublin 1997, Wydawnictwo UMCS),
osoby nies³ysz¹ce od najwczeœniejszego okresu ¿ycia doœwiadczaj¹, uwarunkowanej wad¹ s³uchu,
trudnoœci w osi¹gniêciu takiej samej jak osoby s³ysz¹ce sprawnoœci jêzykowej (w zakresie jêzyka pol-
skiego). U osób z wad¹ s³uchu wystêpuj¹ fonologiczne, leksykalne i gramatyczne zniekszta³cenia
wypowiedzi jêzykowych. Oznacza to, ¿e nies³ysz¹cy bêd¹ pisaæ, pope³niaj¹c wymienione rodzaje
b³êdów, a tak¿e bêd¹ mieæ problem ze zrozumieniem znaczenia – czytaniem. Osoby nies³ysz¹ce,
podobnie jak obcokrajowcy, mog¹ rozwijaæ umiejêtnoœæ pisania i czytania w jêzyku polskim, ale bio-
r¹c pod uwagê specyfikê tego jêzyka (nieregularnoœæ koñcówek, brak pozycyjnoœci w zdaniu itp.),
bêd¹ pope³niaæ liczne b³êdy. Ponadto ich brak kontaktu z jêzykiem oznacza stopniow¹ utratê zdo-
bytych wczeœniej umiejêtnoœci jêzykowych.
7 Zawierzyæ siê Opatrznoœci Bo¿ej: ku Nowej Ewangelizacji w III tysi¹cleciu chrzeœcijañstwa. Warszawa:
Compu SofF, 2000.
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noœci bycia zale¿nym od innych. Ka¿da jej s³aboœæ, ka¿dy jej brak mo¿e byæ powodem
do przypominania sobie o obecnoœci Pana Boga, stawania siê zale¿nym tylko od Nie-
go. Te doœwiadczenia mog¹ okazywaæ siê bardzo pomocne w przyznawaniu siê do
swojej „g³uchoty duchowej“ – pragnienia niezale¿noœci od Pana Boga – i w otwieraniu
siê na relacjê z Nim. 

Codziennoœæ podsuwa wiele sytuacji, które mo¿na wykorzystaæ, by pomóc osobom
nies³ysz¹cym w podjêciu przez nie, rozumianego w powy¿szy sposób, powo³ania. Oto
kilka przyk³adów.

Pracuj¹c z m³odymi licealistami w internacie jestem œwiadkiem wielu doœwiadcza-
nych przez nich trudnoœci, bêd¹cych konsekwencj¹ ich wady s³uchu. Niektóre osoby
denerwuj¹ siê i zniechêcaj¹, gdy np. teksty pisane w jêzyku polskim wydaj¹ siê „nie-
mo¿liwe“ do zrozumienia; odczuwaj¹ lêk przed pisaniem wypracowañ; gdy pope³nia-
j¹ b³êdy jêzykowe, uœwiadamiaj¹ sobie, ¿e teksty przez nich pisane wygl¹daj¹ inaczej,
tzn. gorzej w porównaniu z tekstami osób s³ysz¹cych (w ich odczuciu, a tak¿e tych,
którzy nie rozumiej¹ specyfiki pisma osób nies³ysz¹cych). 

Ka¿da z tych sytuacji mo¿e staæ siê pretekstem, by pomóc dostrzec obecnoœæ Pana Bo-
ga, który kocha nas bezwarunkowo. Dla Niego bez znaczenia jest to, czy piszemy gra-
matycznie, jakim jêzykiem siê pos³ugujemy. On nie segreguje nas na gorszych i lep-
szych. Bogu, tak naprawdê, zale¿y na nas, nie na tym co robimy, czy czego dokonuje-
my w ¿yciu. On pragnie siê z nami jednoczyæ. 

Tego rodzaju dialog podejmujê z wychowankami, których katechizujê w szkole lub
którzy uczestnicz¹ w prowadzonych przeze mnie Warsztatach Biblijnych. W kontak-
tach z m³odzie¿¹ unikam agitacji oraz przymuszania do rozmów o Panu Bogu. Celem
nie jest wy³¹cznie pocieszenie, poprawa nastroju wychowanka, ale pomoc w zrozumie-
niu przez niego sensu tej sytuacji: Jest Bóg, który mnie kocha, i który jest przy mnie w tej
chwili. Ta sytuacja jest po to, bym poczu³ siê s³aby, bym przypomnia³ sobie o Nim i pro-
si³ Go o pomoc.

Proponujê tak¿e krótk¹ modlitwê, któr¹ mój wychowanek podejmuje w myœlach lub
wychodzi na chwilê do swojego pokoju i zwraca siê do Boga w jêzyku migowym. Nie
obiecujê „z³otych gór“, bo nie wiem, jaka jest wola Pana Boga. O co mo¿na prosiæ? O ³a-
skê akceptacji w³asnych ograniczeñ, o pomoc w wykonaniu danej czynnoœci. Pan Bóg
jest wierny, czêsto jestem œwiadkiem, jak odpowiada obdarzaj¹c pokojem, cierpliwoœci¹,
pogod¹ ducha, lepsz¹ pamiêci¹, pomys³em. W ten sposób osoba nies³yszaca staje siê
„aposto³em g³uchych duchowo“ – osób s³ysz¹cych i nies³ysz¹cych z ni¹ przebywaj¹cych. 

Ka¿de z takich doœwiadczeñ jest naturaln¹ zachêt¹ do podejmowania samodzielnego
dialogu z Panem Bogiem. Niedawno, przed rozpoczêciem dy¿uru nocnego, robi¹c ob-
chód po pokojach internatu, zauwa¿y³am jedn¹ z moich uczennic pochylon¹ nad ksi¹¿-
kami, ucz¹c¹ siê do wa¿nego egzaminu. Nie wiedzia³a, ¿e j¹ obserwujê. W skupieniu
wpatrywa³a siê w le¿¹cy obok zeszytu obrazek przedstawiaj¹cy Jezusa Mi³osiernego.
Modli³a siê. 

Wierzê, ¿e odkrywanie sensu pojedynczych sytuacji, w których realna obecnoœæ Pana
Boga staje siê odpowiedzi¹ na zadawane wczeœniej pytania dlaczego?, przyczyni siê do
coraz g³êbszego zrozumienia sensu ¿ycia przez osoby nies³ysz¹ce. W œwietle Ewangelii
g³uchota nie jest kar¹ ani pomy³k¹, ani wyrazem obojêtnoœci i nieczu³oœci Boga. Jest da-
rem. Drog¹ do zjednoczenia z Mi³oœci¹.

JESTEM NIES£YSZ¥CY. DLACZEGO?
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SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU
II OGÓLNOPOLSKIEGO KON-
KURSU GAZETEK PLACÓWEK
SZKOLNICTWA SPECJALNEGO
„NASZA GAZETKA“

Na II Ogólnopolski Konkurs Gazetek Pla-
cówek Szkolnictwa Specjalnego wp³ynê³y 92
zg³oszenia. W konkursie wziê³y udzia³ gazetki ze
szkó³ i placówek z ca³ej Polski: z Gdyni i Nowe-
go S¹cza, Warszawy i Krakowa, Katowic, Pozna-
nia, Wroc³awia, £odzi, Torunia, Elbl¹ga i Kielc,
z Pszczyny, ¯nina, Grajewa, Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, W¹growca, Koluszek i Wrzeœni oraz
z wielu innych miast i miasteczek. Jurorzy pocho-
dz¹cy z polskich uczelni (m.in. Uniwersytetu Œl¹-
skiego w Katowicach, Akademii Pedagogicznej
w Krakowie, Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie, Akademii Sztuk Piêknych w Kato-
wicach, Kolegium Nauczycielskiego Pedagogiki
Specjalnej w Gliwicach) w ocenie kierowali siê
nastêpuj¹cymi kryteriami: 

walory dydaktyczno-wychowawcze gazetek,
wk³ad w³asny dzieci i m³odzie¿y w redagowa-
nie gazetek,
komunikatywnoœæ i atrakcyjnoœæ czytelnicza,
szata graficzna,
profesjonalizm formalny.
Do oceny nades³ano ³¹cznie 230 gazetek ze

szkó³ i placówek dla dzieci: z niepe³nosprawno-
œci¹ intelektualn¹, niedos³ysz¹cych i g³uchych,
niewidz¹cych i s³abo widz¹cych, niepe³nospraw-
nych ruchowo i przewlekle chorych oraz z zabu-
rzeniami zachowania. Jury, oceniaj¹c ³¹cznie
wszystkie zg³oszone do konkursu gazetki, w oce-
nie kierowa³o siê dostosowaniem treœci i formy
gazetek do niepe³nosprawnoœci adresatów. 

I miejsce w konkursie przyznano gazetce Eko-
lo¿ek z Zespó³u Szkó³ Specjalnych im. Janusza
Korczaka we Wrzeœni. II miejsce w konkursie
przyznano gazetce Pismaczek z Zespo³u Szkó³
Specjalnych w Chorzowie. III miejsce przyznano
gazetce Witaminka z Zespo³u Specjalnych Szkó³
Przyszpitalnych w Tarnowie.

Wyró¿nienia przyznano tak¿e gazetkom,
które zajê³y czwarte, pi¹te i szóste miejsce. S¹ to
kolejno: gazetka Nasz Œwiat z Zespo³u Spo³ecz-
nych Szkó³ Specjalnych „Daæ Szansê“ w Warsza-
wie, gazetka Widziade³ko z Zespo³u Szkó³ Spe-
cjalnych w Sochaczewie oraz gazetka Bez igie³
z Zespo³u Szkó³ Specjalnych przy Wojewódzkim
Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzê-
biu Zdroju.

Wyró¿nieniem wœród „kategorii“ zwi¹zanych
z dysfunkcjami wzroku, s³uchu, narz¹dów ru-
chu, przewlek³ymi chorobami lub schorzeniami
sometycznymi, z zaburzeniami zachowania oraz
dla gazetek kierowanych œciœle do rodziców uho-
norowano:

Czujnik ze Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wy-
chowawczego dla Dzieci Niewidomych i S³a-
bowidz¹cych w Krakowie,
Œlimaczek z Oœrodka Szkolno-Wychowawcze-
go nr 2 im. Genera³a Stanis³awa Maczka wByd-
goszczy,
Kwadrat ze Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wy-
chowawczego nr 1 dla Dzieci z Zaburzeniami
Zachowania w Warszawie,
Wieœci Przedszkolne z Przedszkola Specjalne-
go nr 1 w £odzi.
Przyznano tak¿e specjalne wyró¿nienia gazet-

kom za nastêpuj¹ce walory i dokonania:
Co iskrzy ze Œrodowiskowego Domu Samopo-
mocy „Iskra“ z Poznania za prostotê, szczeroœæ
i autentycznoœæ wypowiedzi,
Czy wiesz…? z Oœrodka Szkolno-Wychowaw-
czego dla G³uchych im. Jana Siestrzyñskiego
w Warszawie za profesjonalizm formalny i wy-
sokie walory edytorskie gazetki,
Gazetka Szczêœliwego Ucznia ze Specjalnego
Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Gdyni
za oryginalnoœæ i pomys³owoœæ w koncepcji
sk³adu oraz wydawania gazetki z dzieæmi g³ê-
biej upoœledzonymi umys³owo,
Krótkie gazetki na d³ugie przerwy z Zespo³u
Szkó³ Specjalnych im. Janusza Korczaka we
Wrzeœni za oryginalny pomys³ na wydawanie
gazetki,
Pisemko 26 z Zespo³u Szkó³ nr 26 w Toruniu za
ciekawy, pomys³owy i anga¿uj¹cy uczniów
sposób redagowania gazetki,
Uroczy Przedszkolaczek z Samorz¹dowego

Z  K R A J U  I  Z E  Œ W I A T A
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Przedszkola Specjalnego dla Dzieci Upoœledzo-
nych Umys³owo nr 100 w Krakowie za bogaty
treœciowo przekaz kierowany do rodziców
dzieci z g³êbszym upoœledzeniem umys³owym,
Wózek z Oœrodek dla M³odzie¿y Niepe³no-
sprawnej im. Tylewicza w Poznaniu za budo-
wanie tolerancji i mobilizowanie m³odzie¿y do
aktywnoœci.
Indywidualnymi dyplomami nagrodzeni zo-

stali tak¿e autorzy tekstów i ilustracji:
Bez igie³, Jastrzêbie Zdrój – Micha³ Malski za
wiersz „Dla zmar³ego papie¿a“,
Bez igie³, Jastrzêbie Zdrój – Natalia Gongor za ar-
tyku³ „Zrób to sam“,
Czujnik, Kraków – Anna Go³as za wiersz „Go³¹b“,
Ekolo¿ek, Wrzeœnia – Mateusz Szefer za ilustracje
do gazetki,
Ekolo¿ek, Wrzeœnia – Anita Grzegorska za artyku³
„Zwierzêta polarne“,
Ekolo¿ek, Wrzeœnia – Artur Leœniewski za artyku³
„Nasi ulubieñcy“,
Gnom, Elbl¹g – Magdalena Dryja za wiersz „Ma-
rzenia“,
Kleks, Tychy – Monika Dziewior i Anna Szypu³a
za artyku³ „Do¿ynki“,
Kleks, Tychy – Ewa Mañka za artyku³ „Waka-
cyjne marzenie“,
Kleks, Tychy – £ukasz Dembicki za artyku³ „Po-
znajmy siê“, 
Nasze sprawy, Wejherowo – Tomasz Wojciechowski
za artyku³ „Opowiem Wam“,
Nasz œwiat, Warszawa – Anna Czaki za ilustracje
do gazetki,
Nowinki, Rybnik – Piotr Warcho³ za ilustracje do
gazetki,
Nowinki, Rybnik – Andrzej Motyka za ilustracje do
gazetki,
Nowinki, Rybnik – Robert Sieka za ilustracje do ga-
zetki,
Nowinki, Rybnik – Bart³omiej Wróblewski za cykl
artyku³ów „Mój brat w Iraku“,
Nowinki, Rybnik – Grzegorz Ga³kiewicz i Darek
Bochenek za artyku³ „Rybnik – moje miasto“,
Nowinki, Rybnik – Rafa³ Kasprzyk za artyku³ „In-
ternat mój drugi dom“,
Nowinki, Rybnik – Piotr Tomaszek za artyku³ „¯yj
zdrowo i kolorowo“,
Pa³acowe wieœci, Szklary Górne – Magdalena
Kmieæ za wiersz „B³¹dzenie“,
Pa³acowe wieœci, Szklary Górne – Sylwester Paster-
nak za wiersz „Zale¿noœæ",
Pa³acowe wieœci, Szklary Górne – Katarzyna Pronie-
wicz za artyku³ „Jak potoczy³y siê dalsze losy Antka“,

Plus, Rypin – Miros³awa Florkowska za artyku³
„Zdarzy³o siê...",
Szkolny Misz-Masz, D¹browa Górnicza – Joanna
Nocoñ za artyku³ „Miêdzy nami blissowcami",
Sikoreczki, Radzionków – Marta Kiraga za artyku³
„Matka doceniona dopiero w oœrodku",
Uroczy przedszkolaczek, Kraków – Daria i Krzy-
sztof Kieruzel za artyku³ „Historia Bartusia",
Uroczy przedszkolaczek, Kraków – Ewa i Piotr Au-
gustyniak za artyku³ „Kasia i Tequila",
Witaminka, Tarnów – Agnieszka Kot , Teresa S³ota
za wype³nienie „Recepty",
Witaminka, Tarnów – Katarzyna Foltak za artyku³
„Co siê liczy w ¿yciu najbardziej",
Witaminka, Tarnów – Gabriela Gawron za artyku³
„List",
Wózek, Poznañ – Angelika Kowalczewska za arty-
ku³ „M³odzie¿ o dyskryminacji",
Wózek, Poznañ – Izabela Niemyt za artyku³ „Je-
stem".
Równolegle z „tradycyjn¹“ formu³¹ konkur-

su prowadzona by³a ocena gazetek drog¹ in-
ternetow¹ przez redakcje, które zadeklarowa-
³y udzia³ w tej formie konkursu. Warunkiem
uczestnictwa w takiej formule by³ obowi¹zek
wziêcia udzia³u w konkursie „tradycyjnym“
oraz przes³anie swoich gazetek w formie elek-
tronicznej umieszczonych nastêpnie na witry-
nie organizatorów konkursu. Jurorami byli
w tym momencie opiekunowie zg³oszonych
gazetek. W formule internetowej konkursu
wziê³o udzia³ 18 zespo³ów redakcyjnych.
I miejsce zdoby³a gazetka Nowinki z Internatu
SOSW w Rybniku, II miejsce zdoby³a gazetka
Kleks z SOSW w Tychach, a III miejsce gazet-
ka Ekolo¿ek z Zespo³u Szkó³ Specjalnych we
Wrzeœni.

Redakcjom gazetek wyró¿nionym w konkur-
sie przys³uguje prawo do pos³ugiwania siê tytu-
³em Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Gazetek
Szkolnych „Nasza Gazetka".

Jury w ocenie koñcowej gazetek sformu³owa³o
miêdzy innymi nastêpuj¹ce uwagi i wnioski:
– Coraz wiêcej placówek szkolnictwa specjalnego
podejmuje now¹ formê rewalidacji upoœledzonych jak¹
jest redagowanie gazetek szkolnych. Sam fakt tworze-
nia gazetek jest ogromnym sukcesem i doskona³¹ for-
m¹ rewalidacji. Opiekunom i dzieciakom nale¿¹ siê
najwiêksze brawa.
– Bardzo ciekawie prezentuj¹ siê gazetki kolorowe,
zapewne w wiêkszym stopniu motywuj¹ce dzieci
do siêgniêcia po nie. Nie zawsze jest to kolorowy
druk, a np. rêczne kolorowanie stron przez uczniów
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czy te¿ wprost rêcznie sk³adane gazetki z prac dzie-
ci, wycinków z gazet itp.
– W wielu gazetkach mamy do czynienie ze zbyt
du¿¹ iloœci¹ ilustracji komputerowych wypieraj¹-
cych prace w³asne dzieci i m³odzie¿y, co obni¿a wa-
lory twórcze i rewalidacyjne gazetek. W wielu przy-
padkach wiêkszy nacisk powinien byæ po³o¿ony na
samodzieln¹ pracê dzieci.
– Poprawi³ siê wyraŸnie stopieñ profesjonalizmu
formalnego gazetek.
– W pisemkach szkolnych pojawiaj¹ siê ciekawe cykle
artyku³ów. Coraz wiêksz¹ uwagê zwraca siê na pro-
mowanie œrodowiska lokalnego oraz przyrodniczego,
a tak¿e na zamieszczanie w gazetkach tekstów o war-
toœci dydaktycznej i wychowawczej.
– Niektóre gazetki szkolne opracowywane wy³¹cze-
nie przez nauczycieli, chocia¿ czêsto ciekawe, profe-
sjonalne i poprawne pod wzglêdem merytorycznym
powinny ust¹piæ miejsca tym redagowanym lub
wspó³redagowanym przez dzieci i m³odzie¿. Poru-
szana na ³amach gazetek tematyka jest ró¿norodna
i czêsto ciekawa. Warto jednak po³o¿yæ wiêkszy ak-
cent na motywowanie uczniów do poszukiwania te-
matów maj¹cych zwi¹zek nie tylko z ¿yciem szko-
³y, ale równie¿ œrodowiska lokalnego.
– Warto by by³o zwróciæ wiêksz¹ uwagê na zachêca-
nie czytelników do wspó³tworzenia gazetek.

Uroczystoœæ rozstrzygniêcia II Ogólnopol-
skiego Konkursu Gazetek Placówek Szkol-
nictwa Specjalnego odby³a siê 8 czerwca
2006 w sali konferencyjnej Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku
przy ul. Szafranka 7. Uroczystoœæ zosta³a
uœwietniona obecnoœci¹ goœci honorowych.
Przybyli m.in. Prezydent Miasta Rybnika –
Adam Fudali, redaktor Naczelna Gazety Ryb-
nickiej – Wies³awa Ró¿añska, Zastêpca Redak-
tora Naczelnego Magazynu Szkolnego – Jo-
lanta Jasicka.

Organizatorów imprezy reprezentowali:
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy
w Rybniku – dyrektor Halina Lach-Opalkow-
ska i wicedyrektor Adam Kocjan, Powiatow¹
i Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Rybniku –
dyrektor Halina Opoka, Kolegium Nauczy-
cielskie Pedagogiki Specjalnej w Gliwicach –
zastêpca dyrektora Anna Suchon.

Przybyli tak¿e przedstawiciele lokalnych me-
diów: radio Vanessa, Gazeta Rybnicka, telewizja
Telkab. No i co najwa¿niejsze, przyby³y redakcje
nagrodzonych gazetek wraz z opiekunami oraz
uczniowie wyró¿nieni indywidualnie. 

Uroczyste wrêczenie nagród poprzedzi³y

wystêpy zespo³u wokalnego „Bzyki“ pod kie-
runkiem pana Tadeusza Trybusia, wystêp ze-
spo³u tanecznego „Elfy“ pod kierunkiem pani
Miros³awy Magiery z SOSW Rybnik oraz wy-
stêp zespo³u teatralnego „?Znak zapytania“
w przedstawieniu „Podró¿ do Itaki“ pod kie-
runkiem Krystyny Kuskowskiej i Anny £ukowiec
z SOSW Tychy.

Uroczyste wrêczenie nagród by³o wielkim
prze¿yciem dla m³odych redaktorów. Otrzyma-
li oni pami¹tkowe dyplomy oraz nagrody rze-
czowe, m.in. sprzêt komputerowy (drukarki,
pamiêci przenoœne, skanery, odtwarzacze MP3,
aparat cyfrowy itp.), sprzêt muzyczny (magne-
tofon, odtwarzacze DVD, g³oœniki itp.), sprzêt
sportowy, encyklopedie tematyczne, albumy,
ró¿nego rodzaju pomoce dydaktyczne itp.
o ³¹cznej wartoœci ponad 3000 z³otych. Po rozda-
niu nagród dzieci, m³odzie¿ oraz ich opiekuno-
wie mieli okazjê bli¿ej poznaæ siebie w trakcie
poczêstunku. Imprezie towarzyszy³a wystawa
gazetek bior¹cych udzia³ w konkursie. 

Zwieñczeniem starañ m³odych dziennikarzy
jest biuletyn pokonkursowy, który oprócz
wszystkich informacji zwi¹zanych z konkur-
sem zawiera multimedialne opracowanie
przedstawiaj¹ce gazetki bior¹ce w nim udzia³.
Ta forma prezentowania pracy m³odych redak-
torów i ich opiekunów daje szeroki wgl¹d
w pomys³owoœæ i specyfikê pracy poszczegól-
nych redakcji. Biuletyn ma tak¿e ambicje two-
rzenia forum dla szerszej wymiany informacji
miêdzy redakcjami gazetek placówek szkolnic-
twa specjalnego. To swego rodzaju „przewo-
dnik metodyczny“ dla nauczycieli redaguj¹-
cych wraz z dzieæmi i m³odzie¿¹ gazetki
w szko³ach i innych placówkach szkolnictwa
specjalnego. Zawiera on tak¿e artyku³y napisa-
ne przez opiekunów gazetek obrazuj¹ce ich
pracê z m³odymi redaktorami. Ma to pos³u¿yæ
twórczej wymianie informacji, pomys³ów, me-
tod pracy itp. w trakcie redagowania gazetek
z dzieæmi i m³odzie¿¹ niepe³nosprawn¹, a tym
samym pracy nad zwiêkszaniem jakoœci i pro-
fesjonalizmu gazetek w szeroko pojêtym proce-
sie rewalidacyjnym i terapeutycznym.

Wiêcej informacji na temat konkursu
(zdjêcia, szczegó³owe klasyfikacje, wystawa
pokonkursowa, publikacje materia³ów z ga-
zetek w Internecie i prasie, regulamin kolej-
nej edycji konkursu itp.) mo¿na znaleŸæ
pod adresem internetowym: www.ryb-
nik.pl/zsnr7/konkursgazetek.htm.
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MA£GORZATA FEDOROWICZ
UMK, Toruñ

SPRAWOZDANIE Z POBYTU 
W UNIWERSYTECIE W ANKARZE

W dniach 19–26 kwietnia 2006 roku razem
z mgr Piotrem Malakiem goœciliœmy na Uniwersy-
tecie w Ankarze (Turcja), gdzie w Instytucie Zarz¹-
dzania Informacj¹ i Dokumentami (Department of
Information and Records Management) prowa-
dziliœmy wyk³ady z zakresu informacji naukowej
i bibliologii. Wizyta by³a efektem wspó³pracy,
któr¹ Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
Uniwersytetu Miko³aja Kopernika nawi¹za³ w bie-
¿¹cym roku akademickim (2005/2006) ze wspo-
mnian¹ jednostk¹ tureck¹. Dokonuje siê ona w ra-
mach Programu Sokrates/Erasmus. Zobowi¹zuje
on stypendystów (tu: mowa o nauczycielach aka-
demickich) do przeprowadzenia 8 godzin wyk³a-
dów w partnerskiej jednostce. 

Autorka tekstu wyg³osi³a referaty, których te-
matami by³y: projektowanie uniwersalne
i próba jego implementacji na grunt bibliotekar-
stwa, studenci z niepe³nosprawnoœciami jako
u¿ytkownicy bibliotek uczelnianych, wprowa-
dzenie do biblioterapii oraz wizerunek polskich
bibliotekarzy w oczach studentów biblioteko-
znawstwa i informacji naukowej.

Przedmiotem prezentacji mgr Piotra Malaka
by³y systemy zarz¹dzania informacj¹ oraz In-
tranet jako przyk³ad systemu informacyjno-wy-
szukiwawczego.

Wyg³oszone teksty spotka³y siê z ¿yw¹ reakcj¹
i zainteresowaniem studentów oraz pracowni-
ków naukowych. Problematyka poruszana przez
mgr Piotra Malaka, zaprezentowana czêœciowo
w formie warsztatów, zmusza³a studentów do ak-
tywnego uczestnictwa w zajêciach. Na przeszko-
dzie nie sta³y problemy jêzykowe, gdy¿ tekst wy-
g³aszany w jêzyku angielskim by³ t³umaczony na
¿ywo na jêzyk turecki. Wywo³a³o to zreszt¹ zdu-
mienie u prowadz¹cych, gdy¿ byliœmy przekona-
ni, i¿ studenci tureccy porozumiewaj¹ siê w tym –
dziœ ju¿ miêdzynarodowym – jêzyku swobodnie. 

Spoœród wyk³adów wyg³oszonych przez autor-
kê najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³ siê ten
z zakresu projektowania uniwersalnego, rozumia-
nego jako projektowanie produktów i otoczenia
w taki sposób, aby by³y wykorzystywane przez
jak najwiêksz¹ grupê ludzi bez wzglêdu na ich
wiek, zdolnoœci i sytuacjê. Rozwa¿ania koncentro-
wa³y siê wokó³ mo¿liwoœci ich przeszczepienia na
grunt bibliotekarstwa (zw³aszcza powszechnego).
Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ 12% populacji

Turcji, jednak nie da³o zauwa¿yæ siê w obiektach
uniwersyteckich jakichkolwiek przejawów dosto-
sowania architektonicznego do potrzeb osób z nie-
pe³nosprawnoœciami. Podobnie rzecz siê ma z pro-
gramem studiów uniwersyteckich, które miêdzy
innymi maj¹ kszta³ciæ przysz³ych pracowników
ró¿nego typu bibliotek (wiêc i publicznych rów-
nie¿!), centrów informacji i dokumentacji, firm
komputerowych czy jednostek projektuj¹cych i za-
rz¹dzaj¹cych bazami danych. Podczas gdy sporo
miejsca zajmuje w nim zarz¹dzanie informacj¹,
wiedz¹, bibliotekami, tworzenie i przetwarzanie
informacji czy technologie komputerowe, nieobec-
ne s¹ przedmioty, które przygotowywa³yby do
pracy z u¿ytkownikami np. ró¿nych kategorii wie-
kowych czy o zró¿nicowanym poziomie wy-
kszta³cenia. Wprawdzie Turcja nie ma problemu
ze starzeniem siê spo³eczeñstwa (nadal ma wyso-
ki przyrost naturalny), ale z kolei tylko oko³o 5%
mieszkañców tego kraju ma wy¿sze wykszta³ce-
nie. Kto zatem bêdzie beneficjentem us³ug i pro-
duktów, oferowanych przez absolwentów Instytu-
tu Zarz¹dzania Informacj¹ i Dokumentami? Wy-
daje siê, ¿e tak¿e problematyka biblioterapii, stano-
wi¹ca w Turcji terra incognita, powinna byæ cho-
cia¿ w niewielkim stopniu sygnalizowana w trak-
cie omawianych studiów.

Wracaj¹c do naszych impresji z pobytu, bardzo
ucieszy³ nas fakt, i¿ studenci dziel¹c siê wra¿enia-
mi po naszych wyst¹pieniach z kadr¹ Instytutu,
podkreœlali ¿e s¹ zainteresowani studiami w Pol-
sce w ramach Programu Sokrates/Erasmus
i zmotywowani w zwi¹zku z tym do nauki jêzy-
ka angielskiego (w naszym Instytucie nie t³uma-
czymy zagranicznym studentom tekstów zajêæ
w jêzyku angielskim).

Bezpoœredni¹ kontynuacj¹ naszego pobytu
w Ankarze by³a wizyta dwóch pracowników na-
ukowych naszego tureckiego partnera. Dr Fatih
Rukanci oraz mgr Hakan Anameriç goœcili w to-
ruñskim Instytucie Informacji Naukowej i Biblio-
logii 9–22 maja 2006 r. W tym czasie zaprezento-
wali studentom informacji naukowej i biblioteko-
znawstwa wyk³ady koncentruj¹ce siê przede
wszystkim wokó³ problematyki historii bibliotek
i ksi¹¿ek w Imperium Otomañskim. Polscy stu-
denci z du¿ym zainteresowaniem odnieœli siê do
prezentowanych treœci (bogato ilustrowanych),
czego dowodem by³y ciekawe pytania i zwiêksza-
j¹ca siê liczba s³uchaczy z wyk³adu na wyk³ad. 

Mamy nadziejê, ¿e wspó³praca pomiêdzy naszy-
mi jednostkami bêdzie kontynuowana. Instytut In-
formacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu
aran¿uje ju¿ wyjazdy do Turcji na kolejny rok aka-
demicki, zarówno pracowników, jak i studentów.
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Beata Cytowska i Barbara Winczur
(red.): DZIECKO Z ZABURZENIAMI
ROZWOJU. KONTEKSTY DIAGNO-
STYCZNE I TERAPEUTYCZNE. Oficy-
na Wydawnicza „Impuls“, Kraków 2005,
ss. 308.

Diagnoza i terapia dzieci z zaburze-
niami rozwoju to dwie dziedziny wie-
dzy i dzia³alnoœci uprawianej przez ró¿-
nych specjalistów, intensywnie rozwinê-
³y siê w ostatnich latach, ale trudno
przeceniæ potrzebê ich dalszego rozwo-
ju. Treœæ ksi¹¿ki trafia w centrum zainte-
resowañ psychologów, pedagogów i ró¿-
nego rodzaju terapeutów. Jest pozycj¹
wysoce po¿yteczn¹ pozostaj¹c¹ w wielo-
rakich relacjach z praktyk¹ diagnozowa-
nia, opieki, wychowania, edukacji i tera-
pii dzieci z zaburzeniami rozwoju. Zde-
cydowana wiêkszoœæ tekstów stanowi
prezentacjê praktycznych metod diagno-
stycznego i terapeutycznego postêpowa-
nia, analizê walorów tych metod i ich
egzemplifikacjê opisanymi czynnoœcia-
mi, sytuacjami, trudnoœciami i osi¹gany-
mi efektami. Autorzy tekstów ujawniaj¹
du¿e doœwiadczenie wyniesione z prak-
tyki terapeutycznej, dziêki któremu nie
ograniczaj¹ siê do wiedzy „ksi¹¿kowej“,
ale przedstawiaj¹ w³asne doœwiadczenia
i refleksje. Rozprawy o charakterze teo-
retycznym, np. Ma³gorzaty Skórczyñ-
skiej, Ma³gorzaty Prokosz, Marii Sze-
cówki, Beaty Cytowskiej i Barbary Win-
czury cechuje wysoki poziom meryto-
ryczny. Pani Barbara Winczura zilustro-
wa³a swoje rozwa¿ania teoretyczne wy-
nikami badañ, którymi objê³a dzieci au-
tystyczne. Interesuj¹ce konkluzje i im-
plikacje praktyczne wynikaj¹ce z badañ
wzbogacaj¹ wiedzê o mo¿liwoœciach
i ograniczeniach terapii dzieci dotkniê-

tych autyzmem.
Bardzo wartoœciowe poznawczo s¹ te-

ksty zawieraj¹ce prezentacje indywidu-
alnych przypadków dzieci, interpreta-
cyjne ujêcie ich trudnoœci oraz zmian
osi¹ganych w procesie terapii. Wymie-
niæ tu mo¿na np. teksty Julity Urbaniak,
Andrzeja £ady¿yñskiego. Du¿¹ wartoœæ
dla praktyki maj¹ tak¿e sprawozdania
z lekcji nastawionych na cele wycho-
wawczo-terapeutyczne oraz charaktery-
styki technik, które maj¹ byæ stosowane
na zajêciach wychowawczych w gru-
pach dzieci lub na lekcji (tekst Ma³go-
rzaty Skórczyñskiej, Teresy Malik,
Agnieszki Drzazgi). W ró¿norodnoœci
metodycznej wystêpuj¹ tak¿e teksty pre-
zentuj¹ce metody specjalistyczne, np.
z zakresu muzykoterapii (Pawe³ Cybul-
ko), wczesnego wspomagania rozwoju
(Anna Regner), nauczania kierowanego
(Agnieszka Drzazga), hydroterapii (Wie-
s³aw Cieœlicki) itp.

Przedmiotem zainteresowañ autorów
jest diagnoza i terapia dzieci z ró¿nymi
zaburzeniami rozwoju, tj. z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹, z autyzmem,
z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym,
z uszkodzonym s³uchem i wzrokiem,
z nadpobudliwoœci¹ psychoruchow¹
oraz dzieci osieroconych, wychowuj¹-
cych siê w domu dziecka. G³ównym wa-
lorem ksi¹¿ki jest spójnoœæ jej treœci
skoncentrowanej na problemach diagno-
zy i terapii, przy równoczesnej ró¿no-
rodnoœci zaprezentowanych zagadnieñ,
metod i efektów osi¹ganych w pracy
z dzieæmi dotkniêtymi ró¿nym rodzajem
niepe³nosprawnoœci. Ksi¹¿ka rozesz³a
siê bardzo szybko na rynku wydawni-
czym, aktualnie przygotowywany jest jej
dodruk.

Aleksandra Maciarz

S P R A W O Z D A N I A I  O C E N Y
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Zbigniew Wêgierski (2006) OPIEKA NAD
DZIECKIEM OSIEROCONYM. TEORIA
I PRAKTYKA. Wydawnictwo Edukacyjne
„Akapit“, Toruñ, ss. 226.

Pocz¹tek 2006 r. zaowocowa³ d³ugo ocze-
kiwan¹ ksi¹¿k¹ zas³u¿onego dla polskiej
pedagogiki opiekuñczo-wychowawczej
Zbigniewa Wêgierskiego. Tym razem pro-
fesor zaj¹³ siê wybranymi zagadnieniami
sieroctwa spo³ecznego, g³ównie dostrzega-
nego z perspektywy polskiej rzeczywisto-
œci. Nie bez kozery przyznaæ trzeba, ¿e jest
to temat niezwykle ¿ywotny, bowiem mi-
nê³y ju¿ blisko dwie dekady od transfor-
macji ustrojowej, a wci¹¿ brak systemo-
wych, a wiêc zdecydowanych przeobra¿eñ
w systemie opieki nad dzieckiem porzuco-
nym. Jak wskaza³a wspominana w ksi¹¿ce
Maria Kolankiewicz, aby zmiany by³y rze-
czywiste, nale¿a³oby dziesiêciokrotnie
zwiêkszyæ liczbê rodzinnych placówek so-
cjalizacyjnych (s. 169). Póki co, mo¿emy
wiêc mówiæ tylko i wy³¹cznie o dobrym
kierunku reformy, nie zaœ o jakiœ zdecydo-
wanych jej efektach. W nowoœci Wydaw-
nictwa Edukacyjnego „Akapit“ nie projek-
tuje siê jednak¿e kierunków zmian (a przy-
najmniej w niewielkim zakresie) – nie to
jest jej celem. Z. Wêgierski skupi³ siê
przede wszystkim na próbie okreœlenia zja-
wiska sieroctwa spo³ecznego, jego wymia-
ru, uwarunkowañ i aktualnych form kom-
pensacyjnych. Czêœciow¹ odpowiedŸ na
wspomniane zagadnienia próbowa³ osi¹-
gn¹æ na postawie przeprowadzonych ba-
dañ, o których dalej. W zwi¹zku z tak
skonstruowan¹ problematyk¹ ksi¹¿ki, na
jej treœæ sk³adaj¹ siê trzy w¹tki. Pierwszy,
to obszerny stan badañ polskich dotycz¹-
cych kwestii opieki nad dzieckiem siero-
cym. Tutaj okreœlono czynniki wp³ywaj¹ce
na kryzys rodziny wspó³czesnej oraz wy-
wo³ane w ten sposób dysfunkcje. Autor po-
stawi³ tezê, ¿e czynnikami zaburzeñ w ro-
dzinach dezorganizuj¹cych funkcjê opie-
kuñczo-wychowawcz¹ s¹ liberalizacja ¿y-
cia spo³ecznego i zmiany w obyczajowoœci,
przek³adaj¹ce siê m.in. na wczesne inicjacje

seksualne czy wzrost aprobaty spo³ecznej
(s. 20). Jedn¹ z konsekwencji owych przeo-
bra¿eñ jest sieroctwo spo³eczne. Jego ro-
dzajom, rozmiarom i skutkom oraz warun-
kuj¹cymi je potrzebom psychicznym ba-
dacz poœwiêci³ dalsz¹ czêœæ pierwszego
rozdzia³u pracy. Nagromadzenie w niej
wielu pojêæ, koncepcji i ujêæ œwiadczy
o wielkiej erudycji Z. Wêgierskiego, ale
jednoczeœnie mo¿e prowadziæ do pewnego
rodzaju dezorientacji w ustaleniach termi-
nologicznych. Widaæ j¹ zw³aszcza w kon-
tekœcie charakterystyki dysfunkcjonalnoœci
i patologii – traktowanych przez badacza
jako zjawiska odrêbne, co jednak w œwietle
przytaczanych analiz innych badaczy takie
jednoznaczne ju¿ nie jest (zob. s. 39–41).
Nawiasem mówi¹c, cytowana w ksi¹¿ce
Zofia W. Stelmaszuk równie¿ wskazywa³a
na podobne problemy w ca³ej dziedzinie
pomocy spo³ecznej, w której zapanowa³
„chaos intelektualny“ (s. 169). Wydaje siê,
¿e Ÿród³o czêstych niejasnoœci tkwi w nie-
zakoñczonej reformie systemu opieki, spla-
taj¹cej wspólnie nowe teorie i szczegó³owe
koncepcje z dzisiaj ju¿ klasycznymi, a nie-
rzadko archaicznymi. Zwrócenie uwagi na
ów fakt jest o tyle istotne, ¿e omawiana
lektura adresowana jest zarówno do stu-
dentów, praktyków, jak i pracowników
urzêdów zajmuj¹cych siê prac¹ socjaln¹.
Zw³aszcza ci ostatni kreowaæ winni pogl¹-
dy polityków oraz innych osób prominent-
nych tak, abyœmy w przysz³oœci nie byli za-
skakiwani prezentowanymi w mediach po-
gl¹dami œwiadcz¹cymi o daleko id¹cych
niekompetencjach.

Drugim g³ównym tematem opracowania
jest kompensacja sieroctwa w Polsce. Prze-
biega ona dwutorowo, poprzez rodzinne
formy opieki ca³kowitej (adopcja, rodzina
zastêpcza, rodzinny dom dziecka, wioska
dzieciêca) i formy instytucjonalne (policyj-
na izba dziecka, pogotowie opiekuñcze,
oœrodek adopcyjno-opiekuñczy dom dziec-
ka, oœrodek szkolno-wychowawczy, ogni-
sko wychowawcze). Ka¿da z wymienio-
nych doczeka³a siê kilku-, kilkunastostroni-
cowego omówienia, choæ w przedstawio-
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nym zestawieniu budzi nieco w¹tpliwoœæ
obecnoœæ oœrodków adopcyjno-opiekuñ-
czych, które nie sprawuj¹ ¿adnej funkcji
opiekuñczej, a s¹ jedynie instytucjami kon-
sultacyjnymi i orzekaj¹cymi. Skoro w klu-
czu doboru znalaz³y siê jednak organy tego
rodzaju, to nale¿a³oby w tym miejscu
nadmieniæ równie¿ o powiatowych cen-
trach pomocy rodzinie, które w wielu re-
gionach kraju realizuj¹ niemal identyczne
zadania, jak chocia¿by prowadz¹ selekcjê
kandydatów na rodziny zastêpcze czy kie-
ruj¹ do nich dzieci osierocone. Warto te¿
zwróciæ uwagê na inny aspekt tej czêœci
ksi¹¿ki – dotycz¹cy rodzin zastêpczych.
W niej autor du¿o uwagi poœwiêci³ zaga-
dnieniom historycznym i uwarunkowa-
niom formalnym, a stosunkowo mniej bie-
¿¹cym sprawom merytorycznym, przy oka-
zji nieco obna¿aj¹c ubogi stan badañ empi-
rycznych w tym zakresie. Wydaje siê bo-
wiem, ¿e równie¿ w zawi¹zanych rodzi-
nach zastêpczych istnieje szereg braków, by
nie rzec dysfunkcji. Same szkolenia dla
kandydatów i póŸniej okazjonalne kontakty
z pracownikami socjalnymi nie wy³oni¹
licznych problemów utrudniaj¹cych w pe³-
ni prawid³owy rozwój podopiecznych.
W krêgu rozwa¿añ nad kompensacj¹ sie-
roctwa znalaz³ siê kolejny rozdzia³ poœwiê-
cony roli i postulowanym postawom wy-
chowawcy – opiekuna. Autor wskaza³ na
po¿¹dane cechy osobowoœciowe oraz ele-
menty inteligencji emocjonalnej. Jednocze-
œnie wzór osobowy próbowa³ okreœliæ na
podstawie opinii klasyków pedagogiki wy-
chowawczej. Otwartym pozostaj¹ pytania,
czy dla wspó³czesnych wychowanków
wzory te bêd¹ atrakcyjne, czy dzisiejszy
idol nie jest ju¿ zbyt daleko od idei Jana
W³adys³awa Dawida i Janusza Korczaka?
Jeœli tak to, co zrobiæ, aby wspó³czesny wy-
chowawca móg³ staæ siê dla dzieci i m³o-
dzie¿y bohaterem?

Wreszcie trzecia czêœæ ksi¹¿ki prezentuje
syntezê badañ przeprowadzonych przez ze-
spó³ kierowany przez Z. Wêgierskiego. Ich
celem by³a próba znalezienia odpowiedzi
na pytania o zasiêg, przyczyny i nastêpstwa

sieroctwa spo³ecznego, jakoœæ sprawowanej
opieki zastêpczej. Badania ograniczy³y siê
do rodzin zastêpczych i jednostek pomocy
spo³ecznej województwa kujawsko-pomor-
skiego. Jeœli chodzi o przyczyny kierowania
dzieci do opieki zastêpczej, to na czo³o wy-
suwaj¹ siê sprawy niewydolnoœci wycho-
wawczej rodziców, alkoholizm, trudna sy-
tuacja materialna. Co prawda, badania
wskazuj¹, ¿e najwiêkszy odsetek spraw sta-
nowi³o pozbawienie lub ograniczenie w³a-
dzy rodzicielskiej (bez podania przyczyn),
ale wydaje siê, ¿e Ÿród³em takich decyzji s¹-
dów by³y w³aœnie wymienione wczeœniej
dysfunkcje. Odnieœæ siê tak¿e nale¿y do
dwóch wniosków p³yn¹cych z badañ. Autor
uzna³, ¿e proces adaptacji dzieci w rodzi-
nach zastêpczych przebiega bez wiêkszych
zak³óceñ. Równoczeœnie wspomnia³, i¿ zde-
cydowan¹ wiêkszoœæ stanowi¹ rodziny spo-
krewnione (g³ównie dziadkowie). W tym
kontekœcie warto zastanowiæ siê, w jakim
stopniu kwestie akomodacji w rodzinach
niespokrewnionych odbiegaj¹ od tendencji
ogólnych. Badañ empirycznych tego typu
w Polsce praktycznie brak.

Podsumowuj¹c ksi¹¿kê Z. Wêgierskiego
wypada zgodziæ siê z nim w kilku sprawach.
Przekazanie kompetencji samorz¹dom w za-
kresie organizacji opieki nad dzieckiem osie-
roconym nie spowodowa³o oczekiwanych re-
zultatów, bowiem przyjête rozwi¹zania orga-
nizacyjne i prawne nie zapewni³y w³aœciwego
gruntu do efektywnych dzia³añ (por. s. 167).
Brak odpowiednich œrodków finansowych
i zbyt powolne ograniczanie opieki instytucjo-
nalnej s¹ wa¿nymi, ale wydaje siê nie jedyny-
mi przeszkodami w podnoszeniu standardów
us³ug. Jak wskazuj¹ te¿ inni badacze (np. Syl-
wia Badora), poziom opieki obni¿a siê. Per-
manentny brak wzorców osobowych, brak
perspektyw w doros³ym ¿yciu powoduj¹, ¿e
wychowawca mo¿e zaoferowaæ swoim podo-
piecznym coraz mniej. Mo¿e wiêc zmieniæ
g³ównego adresata lektury, kieruj¹c j¹ do
osób, które kreuj¹ rzeczywistoœæ polityczno-
-gospodarcz¹ w naszym kraju?

Tomasz Kruszewski
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