
SZKO£A
SPECJALNA

Nr 1 (238) 2007
Tom LXVIII
STYCZEÑ
LUTY

DWUMIESIÊCZNIK AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
im. Marii Grzegorzewskiej

SPIS TREŒCI

OPRACOWANIA NAUKOWE

3 – Maria Chodkowska
Socjopedagogiczne aspekty wspó³pracy pedagoga specjalnego z rodzicami dziecka
niepe³nosprawnego

10 – Jadwiga Kuczyñska-Kwapisz  
W jaki sposób wspieraæ dziecko z niepe³nosprawnoœci¹ na ró¿nych etapach ¿ycia?

21 – Marcin Bia³as 
Rehabilitacja jêzykowa dzieci nies³ysz¹cych w Polsce

37 – Remigiusz Kijak 
Analiza wybranych aspektów nieskutecznoœci resocjalizacji w Polsce

50 – Hubert Iwanicki 
Mo¿liwoœci praktyczne edukacji uczniów szkó³ przywiêziennych

Z PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

55 – Ma³gorzata Papliñska
Bajka o Królewnie Œnie¿ce – francuski sposób przygotowania niewidomych dzieci
do czytania i pisania pismem Braille'a

60 – Bogumi³a Bobik
Wyrównywanie trudnoœci w nauczaniu matematyki uczniów lekko upoœledzonych
umys³owo



Z KRAJU I ZE ŒWIATA

67 – Pawe³ Topol
Miêdzynarodowa konferencja pt. „Technologie informatyczne w s³u¿bie osób nie-
pe³nosprawnych“

69 – Marcin Bia³as, Justyna Leszka
Cued Speech (FONOGESTY) w Portugalii

SPRAWOZDANIA I OCENY

73 – El¿bieta Kasprzak
Anna I. Brzeziñska (red.). Psychologiczne portrety cz³owieka. GWP, Gdañsk 2005,
ss. 749.

76 – Kornelia Czerwiñska
Maria Piszczek (red.): Krogram „Krok za krokiem“. Zajêcia terapeutyczno-edukacyj-
ne dla dzieci w wieku 7-12 lat. Wydawnictwo „Seventh Sea“, Warszawa 2006, ss. 167.

Recenzowali: Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
Prof. dr hab. Adam Mikrut

T³umaczenie na jêzyk angielski: Renata Wójtowicz

Komitet Redakcyjny:
prof. Halina Borzyszkowska, prof. W³adys³aw Dykcik, prof. Tadeusz Ga³kowski,
prof. Aniela Korzon, prof. Czes³aw Kosakowski, Jacek Kwapisz (MEiN), prof. Aleksandra
Maciarz, prof. Irena Obuchowska, dr Adam Szecówka
Redakcja:
prof. Jadwiga Kuczyñska-Kwapisz (redaktor naczelna), dr Danuta Gorajewska (z-ca redak-
tor naczelnej), Renata Malecka (sekretarz)

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej

Redaktor naczelna – dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk

Adres Redakcji: Wydawnictwo APS, 02-353 Warszawa
ul. Szczêœliwicka 40, tel. 022-824-69-05, 022-668-95-45, fax 022-658-11-18

e-mail: szkolaspecjalna@aps.edu.pl

nak³ad 1300 egz.



SZKO£A SPECJALNA 1/2007 3

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

MARIA CHODKOWSKA
Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej
Lublin

SOCJOPEDAGOGICZNE ASPEKTY WSPÓ£PRACY PEDAGOGA
SPECJALNEGO Z RODZICAMI DZIECKA
NIEPE£NOSPRAWNEGO1

Analizując problemy dotyczące aktualnego funkcjonowania pedagoga spe-
cjalnego i wyzwań jakie stawia przed nim przyszłość, nie sposób pomijać je-
go współpracy z rodzicami dziecka. Jest to kwestia priorytetowa, niezależnie
od typu placówek edukacyjnych bądź rehabilitacyjnych, w których pełni on
swoją rolę. W strukturze tej roli, podobnie jak w strukturze każdej roli społecz-
nej, można wyróżnić elementy konieczne dla jej istnienia, czyli takie, bez
których rola ta traci swój sens, elementy ważne, ale niekoniecznie do roli tej
przypisane, oraz takie, które się z nią wiążą, ale nie mają znaczenia dla efek-
tywności działań podejmowanych przez aktora (Białoszewski 1967, s. 191). 

W strukturze roli pedagoga specjalnego wspó³praca z rodzicami dziecka jest
komponent¹ o podstawowym znaczeniu, czynnikiem, bez którego rola ta nie

mo¿e byæ wype³niana w sposób optymalnie efektywny. Do tej wspó³pracy obliguj¹
równie¿ zarz¹dzenia instytucjonalne reguluj¹ce funkcjonowanie placówek publicz-
nych, które nak³adaj¹ na ka¿dego pedagoga, a wiêc równie¿ specjalnego, obowi¹zek
wspó³pracy z rodzicami w procesie wychowania i kszta³cenia dzieci (zarz¹dzenie
MEN z 7 wrzeœnia 1991 r. – Dz. Urz. Nr 4, poz. 18). W przypadku pedagoga specjal-
nego wspó³praca powinna dodatkowo dotyczyæ procesów rehabilitacji i terapii.

Wspó³praca pedagoga specjalnego z rodzicami to problem interdyscyplinarny.
W tym opracowaniu przedstawiê jego aspekty socjopedagogiczne, które mo¿na
wyraziæ poprzez nastêpuj¹ce pytania:
1. Jakie jest uzasadnienie szczególnego znaczenia wspó³pracy pedagoga specjal-

nego z rodzicami dziecka dla efektów uzyskiwanych w pe³nionej przez niego
roli, a tym samym dla efektów w edukacji i rehabilitacji dziecka z ogranicze-
niami sprawnoœci?

2. Jaki powinien byæ zakres tej wspó³pracy oraz jej optymalne formy?
3. Jakie s¹ bariery tej wspó³pracy oraz mo¿liwoœci ich ograniczania?
4. Jak przygotowywaæ studentów pedagogiki specjalnej do wspó³dzia³ania z in-

1 Tekst ten zosta³ zaprezentowany 20.10.2006 r. na konferencji UMCS pt. „Pedagog specjalny w pro-
cesie edukacji i rehabilitacji – teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ“ i z³o¿ony do druku w materia³ach pokon-
ferencyjnych.
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nymi osobami odpowiedzialnymi za rozwój i rehabilitacjê dziecka z ograni-
czeniami sprawnoœci?

Rola pedagoga specjalnego w kontekœcie funkcji rodziny 
jako podstawowego œrodowiska rozwoju i rehabilitacji dziecka

Ka¿da rola spo³eczna jest elementem systemu ról spo³ecznych wspó³tworz¹-
cych okreœlone œrodowisko. Efektywnoœæ dzia³añ w roli zale¿y nie tylko od cech
osobowoœciowych, kompetencji i zaanga¿owania jej aktora, ale równie¿ od inte-
rakcji opartych na percepcji i ocenie tych dzia³añ przez ich odbiorców. Dzia³ania
w roli ka¿dego pedagoga, w tym tak¿e specjalnego, s¹ kierowane ku dziecku,
jednak nie tylko. Zarówno proces wychowania, jak i rehabilitacji stanowi¹ z³o-
¿one struktury wymagaj¹ce kompleksowego postrzegania opartego na postawie
holistycznej. Pamiêtaæ przy tym nale¿y, ¿e w tych z³o¿onych procesach, obejmu-
j¹cych wp³ywy ró¿nych œrodowisk, najwa¿niejsze s¹ oddzia³ywania rodziny.

Jeœli na coœ w pedagogice zgoda jest powszechna, rodzina stanowi najwa¿niejsze œro-
dowisko rozwoju dziecka, a w wypadku dziecka z ograniczeniami sprawnoœci – rów-
nie¿ najwa¿niejsze œrodowisko procesu rehabilitacji, pedagog specjalny musi w swo-
ich dzia³aniach to jej znaczenie uwzglêdniaæ. Rodzina zdolna do wype³niania swoich
podstawowych funkcji daje najwiêksze szanse na optymaln¹ koordynacjê wszystkich
dzia³añ wychowawczo-rewalidacyjnych jakim dziecko jest poddawane, poniewa¿:
1) dziecko przebywa w niej najd³u¿ej, co zwiêksza szanse wnikliwej obserwacji,

poznawania go w ró¿nych sytuacjach, we wszystkich aspektach jego psy-
chicznego i spo³ecznego funkcjonowania;

2) rodzina spe³nia wielorakie funkcje, czego konsekwencj¹ jest bogactwo wiêzi
³¹cz¹cych jej cz³onków, w tym zw³aszcza rodziców z dzieckiem;

3) rodzice posiadaj¹ wiedzê na temat przebiegu i efektów ró¿nych form oddzia-
³ywañ wychowawczo-rehabilitacyjnych, zarówno dotycz¹cych sytuacji aktu-
alnej, jak i przesz³oœci dziecka;

4) wiêŸ rodziców z dzieckiem jest najbardziej naturalna i g³êboka, co pozwala
im lepiej rozumieæ jego potrzeby, dostrzegaæ najdrobniejsze nawet sukcesy
oraz codzienne trudnoœci;

5) w wypadkach mo¿liwoœci alternatywnych form oddzia³ywañ terapeutyczno-
-rehabilitacyjnych oraz wychowawczo-edukacyjnych do rodziców nale¿y do-
konywanie wyborów, co usankcjonowane jest jednoczeœnie wszystkimi syste-
mami kontroli: prawem, religi¹ i obyczajem.
Wspó³praca pedagoga specjalnego z rodzicami dziecka niepe³nosprawnego

umo¿liwia mu wiêc szersze i bardziej pog³êbione poznanie problemów tego dziec-
ka, ni¿ jest to mo¿liwe w instytucjonalnym procesie wychowania i kszta³cenia, co
pozwala unikn¹æ wielu b³êdów, a tym samym zwiêksza szanse osi¹gania sukcesów.
Pozyskanie ich zaufania oznacza ponadto kontynuacjê w œrodowisku domowym
oddzia³ywañ rozpoczêtych w warunkach instytucjonalnych. Badania pedagogów
specjalnych jednoznacznie wskazuj¹ na to, ¿e najwa¿niejszym œrodowiskiem wy-
chowawczo-rewalidacyjnym jest rodzina, przy czym efektywnoœæ wp³ywów tego
œrodowiska zwiêksza siê wraz ze wzrostem liczby osób bliskich zaanga¿owanych

MARIA CHODKOWSKA



SZKO£A SPECJALNA 1/2007 5

we wspomaganie rozwoju i rehabilitacji dziecka niepe³nosprawnego. Szczególnie
znacz¹ce role spe³niaj¹ rodzice, zarówno matka jak i ojciec, wa¿ne jest wiêc, ¿eby
wspó³praca pedagoga specjalnego obejmowa³a interakcje z obojgiem rodziców.

Znaczenie œrodowiska rodzinnego odnosi siê tak¿e do rozwoju psychospo³ecz-
nego dzieci pe³nosprawnych, tworz¹cych kr¹g rówieœniczy dziecka niepe³no-
sprawnego w systemach edukacji integracyjnej. W tym systemie efektywnoœæ pra-
cy pedagoga specjalnego jest uzale¿niona w bardzo du¿ym stopniu od postaw
wobec dziecka niepe³nosprawnego jego pe³nosprawnych kolegów. Oddzia³ywa-
nia ukierunkowane na kszta³towanie postaw prointegracyjnych wchodz¹ w za-
kres obowi¹zków roli pedagoga specjalnego, jednak znaczenie tych oddzia³ywañ
jest wtórne, a tym samym mniej znacz¹ce, w porównaniu z pierwotnymi oddzia-
³ywaniami œrodowiska rodzinnego, kierowanymi do dziecka znacznie wczeœniej
ni¿ zacznie ono podlegaæ wychowaniu instytucjonalnemu i utrzymuj¹cymi siê
w okresie trwania procesu edukacyjnego. W tej sytuacji wspó³praca pedagoga
specjalnego z rodzicami dzieci pe³nosprawnych tworz¹cych grupê b¹dŸ klasê in-
tegracyjn¹ jest bardzo wa¿na dla regulowania ich zachowañ i kszta³towania po-
staw pozytywnych wobec osób z ograniczeniami sprawnoœci, wyra¿aj¹cych siê
gotowoœci¹ do wchodzenia w interakcje oraz postrzeganie tych osób przede
wszystkim w kontekœcie zbli¿aj¹cych podobieñstw, a nie dziel¹cych ró¿nic.

Zakres i formy wspó³pracy pedagoga specjalnego z rodzicami 
wychowanków-uczniów

Zakres wspó³pracy pedagoga specjalnego z rodzicami dziecka powinien od-
nosiæ siê do:

Osób objêtych wspó³prac¹ – przy czym najkorzystniejsza jest wspó³praca pro-
wadzona równoczeœnie z obojgiem rodziców oraz z rodzicami zarówno
uczniów niepe³nosprawnych, jak i ich pe³nosprawnych kolegów.
Przedmiotu wspó³pracy, który powinien obejmowaæ wszystkie problemy wycho-
wania, kszta³cenia i rehabilitacji dziecka z ograniczeniami sprawnoœci, w tym za-
równo jego osi¹gniêcia, rozwój mo¿liwoœci, umiejêtnoœci, wiedzy i kompetencji, jak
i ograniczenia oraz trudnoœci. Celem takiej wspó³pracy jest wieloaspektowa dia-
gnoza i wypracowanie optymalnych sposobów kompleksowego wspierania dziec-
ka we wszystkich œrodowiskach, w których ono przebywa (rodzina, przedszkole,
szko³a, placówki terapeutyczne i rehabilitacyjne, kr¹g rówieœniczy, spo³ecznoœæ lo-
kalna). Z kolei w odniesieniu do wspó³pracy z rodzicami uczniów pe³nospraw-
nych podstawowym przedmiotem powinny byæ zachowania dziecka, diagnoza
ich uwarunkowañ oraz sposoby przekszta³cania tych zachowañ w kierunku
utrwalania postaw akceptacji drugiego cz³owieka i tolerancji wobec odmiennoœci.
Dla efektów wspó³pracy pedagoga specjalnego równie wa¿ny jak jej zakres

jest zró¿nicowanie form tej wspó³pracy, które powinno uwzglêdniaæ: 
interakcje bezpoœrednie i poœrednie, z d¹¿eniem do dominacji tych pierwszych;
interakcje indywidualne i grupowe, przy czym grupy w tym wypadku to za-
równo rodzice ogó³u uczniów, jak i inni specjaliœci wspó³odpowiedzialni za
rozwi¹zywanie ró¿nych problemów dziecka;

SOCJOPEDAGOGICZNE ASPEKTY WSPÓ£PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO Z RODZICAMI...
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interakcje we wszystkich wa¿nych dla rozwoju dziecka œrodowiskach, a wiêc nie
tylko w przedszkolu czy szkole, ale równie¿ w spo³ecznoœci lokalnej (np. przy oka-
zji uroczystoœci organizowanych z udzia³em uczniów na rzecz tej spo³ecznoœci).
Uwzglêdnianie tych kryteriów zró¿nicowania form wspó³pracy pedagoga specjalne-

go z rodzicami zapewni ich bogactwo niezbêdne dla zaspokajania wszystkich potrzeb
dziecka, zarówno tych wi¹¿¹cych siê z jego rozwojem, a wiêc wspólnych dla ogó³u two-
rz¹cego dan¹ kategoriê wiekow¹, jak i specjalnych – zwi¹zanych z przezwyciê¿aniem
konsekwencji ograniczeñ zdrowotnych i sprawnoœciowych. Natomiast szczegó³owo
program wspó³pracy nale¿y opracowywaæ dla poszczególnych rodziców, uwzglêdnia-
j¹c przede wszystkim specjalne potrzeby dziecka i mo¿liwoœci jego opiekunów.

Bariery wspó³pracy pedagoga specjalnego z rodzicami

Wspó³praca pedagoga specjalnego z rodzicami jest form¹ spo³ecznej interakcji
o charakterze wzglêdnie sta³ym. Przyczynami zaburzeñ w tej interakcji mog¹ byæ
przede wszystkim postawy prezentowane przez jej partnerów, tj. pedagoga spe-
cjalnego b¹dŸ rodzica. W ramach seminariów na podyplomowych studiach przy-
gotowuj¹cych pedagogów do pracy z grup¹ (klas¹) integracyjn¹ prowadzi³am dys-
kusje, w których studenci wskazywali znane im przyk³ady postaw utrudniaj¹cych
wzajemn¹ wspó³pracê, przejawianych zarówno przez rodziców, jak i nauczycieli-
-wychowawców. Na podstawie wyników tej dyskusji wyodrêbni³am przekonania
ka¿dej ze stron, mog¹ce utrudniaæ b¹dŸ wrêcz uniemo¿liwiaæ ich wspó³pracê.

Bariery ze strony postaw rodzica mog¹ byæ warunkowane nastêpuj¹cymi
przekonaniami konstytuuj¹cymi te postawy:

przekonanie, ¿e pedagog specjalny jest niekompetentny, ¿e nie potrafi pomóc
dziecku, optymalnie wspomagaæ jego rozwoju i procesu rehabilitacji;
przekonanie, ¿e rodzice nie mog¹ byæ partnerami dla pedagoga specjalnego,
uwa¿aj¹cego siebie za specjalistê niepotrzebuj¹cego uwag osób, które nie
ukoñczy³y studiów pedagogicznych lub pokrewnych, a czêsto nawet nie
ukoñczy³y jakichkolwiek studiów;
przekonanie, ¿e dziecko niepe³nosprawne i tak nie ma szans na normalne
funkcjonowanie spo³eczne, szkoda wiêc ich czasu i zaanga¿owania w coœ, co
nie przyniesie konkretnych efektów;
koncentracja na zaspokajaniu w³asnych potrzeb i przyjemnoœci – realizowanie sie-
bie poprzez karierê zawodow¹, podró¿e – ucieczka od problemów wzbudzaj¹cych
poczucie winy, obni¿aj¹cych samoocenê i nasilaj¹cych lêki przed przysz³oœci¹;
poczucie krzywdy z powodu sprawowania opieki nad „takim“ dzieckiem,
w czym nierzadko utwierdza ich alkohol.
Podane schematy przekonañ rodziców, utrudniaj¹cych ich wspó³pracê z pedago-

giem specjalnym, to tylko przyk³ady, w rzeczywistoœci jest ich znacz¹co wiêcej i w do-
datku s¹ mocno zindywidualizowane, bo sytuacja ka¿dej z rodzin sprawuj¹cych opie-
kê nad dzieckiem z niepe³nosprawnoœci¹ ró¿ni siê od pozosta³ych, staj¹cych przed
podobnymi problemami wychowawczo-rewalidacyjnymi. Spoœród przedstawionych,
dwa pierwsze przekonania zak³adaj¹ akceptacjê dziecka, co jednak nie musi oznaczaæ
pogodzenia siê z tym, czego w jego stanie zmieniæ siê nie da, przynajmniej na obe-

MARIA CHODKOWSKA
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SOCJOPEDAGOGICZNE ASPEKTY WSPÓ£PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO Z RODZICAMI...

cnym etapie rozwoju nauk medycznych i wspomagaj¹cych. Rodzice chcieliby zapew-
niæ swojemu dziecku mo¿liwie najkorzystniejsze warunki rozwoju, ale to mo¿e owo-
cowaæ formu³owaniem nieadekwatnych oczekiwañ, w tym nadmiernych wymagañ
stawianych wspó³pracuj¹cym z nimi specjalistom. Niestety, taka postawa nadmier-
nych wymagañ rodziców czêsto zosta³a ukszta³towana na podstawie wczeœniejszych
doœwiadczeñ, zaniedbañ i b³êdów w instytucjonalnej opiece nad ich dzieckiem b¹dŸ
dzieæmi znanych im rodziców staj¹cych na co dzieñ wobec podobnych problemów.

Zw³aszcza postawa rodziców oparta na drugim z omówionych przekonañ ma
swoje Ÿród³a we wczeœniejszych doœwiadczeniach, takich jak lekcewa¿enie ich ob-
serwacji, spostrze¿eñ, sprowadzanie roli w terapii i rehabilitacji do mechanicznego
wykonywania poleceñ i zaleceñ „specjalistów“. W okresie rozpoczêcia kariery edu-
kacyjnej dziecka, takie doœwiadczenia le¿¹ u podstaw przekonañ kreuj¹cych posta-
wê unikania kontaktów z pedagogiem specjalnym, przy jednoczesnym uznawaniu
znaczenia jego roli dla rozwoju ich dziecka z ograniczeniami sprawnoœci.

Kolejna postawa stanowi¹ca barierê interakcji w p³aszczyŸnie rodzice – peda-
gog specjalny, to postawa obojêtnoœci rodziców, wyra¿aj¹ca zniechêcenie do an-
ga¿owania siê w bardzo ich obci¹¿aj¹c¹ opiekê nad dzieckiem. Uwa¿aj¹, ¿e
przyjêcie dziecka do placówki jest równoznaczne z przejêciem odpowiedzialno-
œci za jego rozwój i rehabilitacjê, co powinno dawaæ im czas wolny, a w³¹czanie
do wspó³pracy jest prób¹ zagospodarowania tego czasu przez kogoœ innego,
w sposób niezgodny z ich oczekiwaniami.

Ostatnie dwa przekonania wspó³tworz¹ postawy wyra¿aj¹ce brak akceptacji
dla niepe³nosprawnego dziecka: od niechêci do koncentrowania siê na jego
sprawach kosztem w³asnych aspiracji i realizacji planów ¿yciowych (dziecko
jest postrzegane jako przeszkoda, utrudnienie) a¿ do odrzucenia go, postrzega-
nia w kategoriach uci¹¿liwego obowi¹zku, w czym nierzadko utwierdzaj¹ ta-
kich rodziców œrodki odurzaj¹ce (narkotyki, alkohol, nadu¿ywane leki).

We wszystkich przedstawionych sytuacjach postawy pierwszego z partnerów in-
terakcji pomiêdzy rodzicem a pedagogiem specjalnym s¹ powa¿nym utrudnieniem
w ich nawi¹zywaniu i przebiegu. Jednak mo¿liwe jest przejawianie tak¿e przez pe-
dagoga specjalnego postaw blokuj¹cych i nasilaj¹cych zaburzenia tych interakcji, po-
mimo ¿e to w³aœnie on powinien byæ w najwiêkszym stopniu odpowiedzialny za ich
przebieg i efekty. Postawy te s¹ oparte m.in. na nastêpuj¹cych przeœwiadczeniach:

Rodzice nie maj¹ specjalistycznej wiedzy, nie potrafi¹ te¿ byæ obiektywni
w ocenie mo¿liwoœci dziecka i jego trudnoœci, mog¹ zatem utrudniaæ pedago-
gowi specjalnemu podejmowanie i realizacjê dzia³añ, jego zdaniem najkorzy-
stniejszych dla dziecka.
Rodzice powinni przejmowaæ obowi¹zki zwi¹zane z edukacj¹ i rehabilitacj¹
dziecka wskazywane im przez pedagoga specjalnego – to jest przecie¿ ich
dziecko i g³ówna odpowiedzialnoœæ oraz praca obci¹¿a w³aœnie ich.
Wspó³praca z rodzicami jest strat¹ czasu, trzeba ich przekonywaæ, t³umaczyæ,
a efekty tego s¹ niewielkie.
Z rodzicami trudno siê porozumieæ, poniewa¿ maj¹ postawê roszczeniow¹, co
jest charakterystyczne dla osób obci¹¿onych niepe³nosprawnoœci¹ ich bliskich.
Wskazane przeœwiadczenia konstytuuj¹ce posiadany przez pedagoga specjal-
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nego obraz pe³nionej roli s¹ wyrazem postawy negatywnej wobec podjêcia
i prowadzenia wspó³pracy z rodzicami. Charakteryzuj¹ postawê dominacji po-
³¹czonej z brakiem wiedzy pedagogicznej o œrodowisku dziecka i kompetencja-
mi niezbêdnymi do organizowania tego œrodowiska, w tym poprzez tworzenie
pozytywnych, harmonijnych interakcji nie tylko pomiêdzy pedagogiem i jego
wychowankiem, ale równie¿ pomiêdzy doros³ymi znacz¹cymi dla przebiegu
edukacji i rehabilitacji dziecka obci¹¿onego niepe³nosprawnoœci¹.

Przygotowanie studentów pedagogiki specjalnej do wspó³dzia³ania 
z innymi osobami odpowiedzialnymi za rozwój i rehabilitacjê dziecka 
z ograniczeniami sprawnoœci

Minimum programowe kszta³cenia na kierunku pedagogika specjalna nie przewi-
duje przedmiotu dotycz¹cego podstaw budowania prawid³owych interakcji z rodzi-
cami uczniów/wychowanków. W UMCS na studiach 5-letnich z zakresu pedagogi-
ki, specjalnoœæ tyflopedagogika i oligofrenopedagogika, przewidziane s¹ przedmio-
ty z zakresu socjologii, psychologii spo³ecznej i pedagogiki spo³ecznej, ka¿dy w wy-
miarze 30 godzin, w tym 15 godzin wyk³adu i 15 æwiczeñ. Niew¹tpliwie dla uczenia
prawid³owych interakcji wa¿na jest wiedza socjologiczna i psychologiczna, jednak s¹
to przedmioty zakresowo tak obszerne, ¿e na kwestie komunikacji nie pozostaje wie-
le miejsca w toku ich realizacji. Na studiach zawodowych kierunku pedagogika,
kszta³c¹cych pedagogów do pracy z osobami upoœledzonymi umys³owo, spoœród
tych trzech przedmiotów pozostaje ju¿ tylko jeden (socjologia). Z punktu widzenia
przygotowania przysz³ych pedagogów specjalnych do wspó³pracy z rodzicami jest
to rozwi¹zanie niekorzystne, poniewa¿ nie ka¿dy absolwent studiów zawodowych
kontynuuje je na studiach II stopnia, a ponadto uczenie siê interakcji w danym za-
kresie powinno nastêpowaæ mo¿liwie najwczeœniej, w omawianym obszarze ju¿
w pocz¹tkach zapoznawania siê z wiedz¹ z zakresu pedagogiki specjalnej. W kolej-
nych etapach w obrêbie poszczególnych przedmiotów metodycznych nale¿a³oby
w wiêkszym ni¿ dotychczas stopniu doskonaliæ socjotechniczne umiejêtnoœci stano-
wi¹ce podstawê kontaktów z osobami niepe³nosprawnymi, równie¿ doros³ymi, oraz
pe³nosprawnymi, bêd¹cymi ich rodzicami b¹dŸ opiekunami.

Z socjologicznego punktu widzenia pedagog specjalny to rola zawodowa, która, jak
ka¿da inna rola spo³eczna, posiada strukturê, co zosta³o omówione na pocz¹tku tego
opracowania. Konstruuj¹c za³o¿enia programowe, nale¿a³oby zatem poddaæ analizie
strukturê roli, do której pe³nienia studia wy¿sze przygotowuj¹. Na podstawie wyni-
ków analizy trzeba uwzglêdniaæ znaczenie poszczególnych elementów tej struktury
dla ca³okszta³tu dzia³añ w roli, odpowiednio planuj¹c zakres nauczania tak, by obej-
mowa³ przygotowanie do wype³niania ka¿dego z obowi¹zków konstytuuj¹cych rolê,
w stopniu adekwatnym do jego znaczenia dla efektów uzyskiwanych w tej roli.

Podsumowanie

Interakcje pomiêdzy pedagogiem a rodzicami wychowanków (uczniów) coraz czê-
œciej staj¹ siê przedmiotem zainteresowania i troski badaczy zajmuj¹cych siê tymi

MARIA CHODKOWSKA
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kwestiami (m.in. £obocki 1985; D¹browska i Charlak-Wojciechowska 1997; Babiuch
2002; Andrzejewska 2005). Wynika to ze œwiadomoœci ca³oœciowego charakteru wp³y-
wów wychowawczych, zaœ w przypadku dziecka z niepe³nosprawnoœci¹ – wp³ywów
wychowawczo-rewalidacyjnych. Ka¿dy pedagog wie, ¿e wspó³praca taka jest po-
trzebna, jednak przy okreœlaniu optymalnego jej zakresu i preferowanych form poja-
wiaj¹ siê trudnoœci. Wspó³praca ³atwo mo¿e siê w konsekwencji pope³nianych b³ê-
dów przekszta³ciæ w rygorystyczn¹ kontrolê jednej ze stron b¹dŸ w nadopiekuñczoœæ
wobec dziecka obni¿aj¹c¹ jego pozycjê w grupie rówieœniczej. Organizowanie takiej
wspó³pracy jest sztuk¹ opart¹ na interdyscyplinarnej wiedzy, mo¿na wiêc i nale¿y siê
jej uczyæ w trakcie przygotowywania siê do zawodu. St¹d niezbêdne wydaje siê
wprowadzenie do programu studiów kierunku pedagogika specjalna przedmiotu
„podstawy komunikacji“, przewiduj¹cego czêœæ zajêæ praktycznych. Skumulowanie
wiedzy z tego zakresu z obrêbie jednego przedmiotu pozwala na lepsze zrozumienie
znaczenia interakcji spo³ecznych oraz przyswojenia socjotechniki ich kreowania.

Tak jak w ka¿dej interakcji, b³êdy i trudnoœci w kontaktach pedagoga specjal-
nego z rodzicami mog¹ byæ wynikiem zachowañ poszczególnych jej partnerów,
jednak ostateczn¹ odpowiedzialnoœæ za jej przebieg i efekty ponosi pedagog
specjalny. Wspó³praca z rodzicami to wa¿ny element jego roli zawodowej, do
którego musi byæ równie dobrze przygotowany jak do wychowania i nauczania
dziecka z okreœlonymi niepe³nosprawnoœciami. Problem ten jest bardzo z³o¿o-
ny, przy czym w poszukiwaniu najkorzystniejszych jego rozwi¹zañ wa¿na jest
wiedza socjologiczna i jej praktyczne uzewnêtrznienie, czyli socjotechnika. 
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Summary

Cooperation with the disabled child's parents constitutes a priority for special
educators and the challenges that the future issues for them. The article attempts
to introduce the social and pedagogical aspects of this problem. Discussing these
complex issues, the author describes: the special educator's role in the context of
the family's function as the basic environment for the child's development and
rehabilitation, the scope and forms of cooperation between special educators and
their students' parents, the barriers in the cooperation of special educators with
the parents, and preparing the students of special education to cooperate with
other people responsible for disabled children's development and rehabilitation.

SOCJOPEDAGOGICZNE ASPEKTY WSPÓ£PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO Z RODZICAMI...
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W JAKI SPOSÓB WSPIERAÆ DZIECKO 
Z NIEPE£NOSPRAWNOŒCI¥ NA RÓ¯NYCH ETAPACH ¯YCIA? 

Na przełomie wieków zaszło wiele zmian w podejściu do edukacji, wy-
chowania i rehabilitacji dzieci szczególnej troski. Są one wynikiem trans-
formacji ustrojowej, zmian w polityce społecznej i oświatowej, a także
uwarunkowane rozwojem nauk i w związku z tym nowymi możliwościa-
mi oddziaływań.
Od ponad dwudziestu lat w naszym kraju intensywnie rozwijają się orga-
nizacje pozarządowe i fundacje działające na rzecz osób z niepełno-
sprawnością. Szczególnie cenne są te, które zostały utworzone przez
rodziców dzieci specjalnej troski. W dużej mierze ich praca przyczyniła
się do rozwoju „wczesnej interwencji“ i „kształcenia integracyjnego“.
Pojawiły się doskonałe czasopisma i książki z literatury faktu, których
autorami są rodzice. Uważam, że jest to obowiązkowa lektura dla obe-
cnych i przyszłych pedagogów, mająca podwójne znaczenie. Po pierw-
sze – ułatwiająca im zrozumienie problemów i przeżyć związanych
z obecnością dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie. Po drugie –
może być stosowana jako biblioterapia podczas pracy z dzieckiem spe-
cjalnej troski i jego rodzicami.

W artykule poruszono nastêpuj¹ce zagadnienia:

sytuacjê rodzin, w których pojawi³o siê dziecko specjalnej troski;
odpowiedŸ na pytania: od kiedy mo¿e byæ przydatna pomoc pedagoga spe-
cjalnego (lub wolontariusza – przysz³ego pedagoga)?, w jaki sposób mo¿na
pomóc rodzinie i ma³emu dziecku w wieku przedszkolnym i szkolnym?;
ponadto przedstawiono sytuacje szczególnie trudne, w których mo¿e znaleŸæ
siê pedagog specjalny, i cechy jakie powinien posiadaæ, aby podo³aæ wszyst-
kim obowi¹zkom.
Przygotowuj¹c odpowiedzi na postawione pytania i problemy, pos³ugiwa³am

siê analiz¹ literatury faktu, wynikami badañ empirycznych oraz w³asnymi do-
œwiadczeniami.

Narodziny dziecka poprzedzaj¹ marzenia i nadzieje zwi¹zane z tym, co przy-
niesie mu przysz³oœæ. Wiêkszoœæ rodziców oczekuje dziecka z radoœci¹, wyobra-
¿a sobie, jak ono bêdzie wygl¹da³o, zastanawia siê, czy bêdzie to ch³opiec, czy
dziewczynka, planuje jego i swoj¹ przysz³oœæ, i w wiêkszoœci wypadków nadzie-
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je rodziców spe³niaj¹ siê wraz z narodzinami zdrowego dziecka. Jak¿e trudna jest
sytuacja rodziny, gdy przychodzi na œwiat dziecko z niepe³nosprawnoœci¹. Reak-
cje rodziców s¹ bardzo zró¿nicowane. Prawie wszyscy doznaj¹ wielkiego wstrz¹-
su, czêsto wystêpuje uczucie bezradnoœci, lêku, nieprzyjmowanie tego faktu do
wiadomoœci, depresja, gniew, poczucie winy, rozczarowanie, niepewnoœæ. Jedna
z matek stwierdzi³a: „By³am taka zdezorientowana. To co mia³o byæ najszczêœliw-
szym okresem mojego ¿ycia, okaza³o siê najsmutniejszym“.

Ojciec niewidomej córki powiedzia³: „Nie by³em w stanie poj¹æ tego, co siê
w³aœnie wydarzy³o. By³o przecie¿ wspaniale. Mia³em cudownego synka. Potem
urodzi³a siê córeczka i by³a taka œliczna. I wtedy lekarz powiedzia³ mi, ¿e jest
niewidoma – i poczu³em, jakby ziemia usuwa³a mi siê spod stóp. Przez kilka dni
nie by³em w stanie pracowaæ. Po prostu nie by³em w stanie siê skupiæ. Nie mo-
g³em spojrzeæ ludziom w oczy. Nie wiedzia³em, co powiedzieæ“.

Matka: „Nie chcia³am o tym myœleæ, ale nie mog³am myœleæ o czymkolwiek in-
nym. Czêœæ mojego „ja“ powtarza³a: „To nie mo¿e byæ prawda. To niemo¿liwe,
aby on by³ niewidomy“.

Ojciec: „Zorientowa³em siê, ¿e d³u¿ej zostajê w pracy. Nie uœwiadamia³em so-
bie tego, ale po prostu nie chcia³em wracaæ do domu“.

Nie ma sposobu, aby rodzice niepe³nosprawnego dziecka mogli unikn¹æ bólu.
Ale jak powiedzia³ jeden z rodziców: „W miarê up³ywu czasu wiele uczuæ ule-
ga zmianie, poniewa¿ czas goi rany. Nadal odczuwam ból, lecz nie stawiam
przez ca³y czas pytañ. Nauczy³em siê, ¿e nie ma gotowych odpowiedzi, które
pomog¹ w uporaniu siê z t¹ sytuacj¹. Co mi pomog³o, to œwiadomoœæ, ¿e s¹ in-
ni ludzie, którzy czuj¹ to samo“.

Przytaczane cytaty pochodz¹ z moich rozmów z rodzicami dzieci z niepe³no-
sprawnoœci¹ nale¿¹cych do Stowarzyszenia Rodziców i Przyjació³ „Têcza“.

Z literatury faktu, a tak¿e z rozmów i z badañ wynika, ¿e wiêkszoœæ rodziców
boleœnie odczuwa informacjê o niepe³nosprawnoœci przekazan¹ przez lekarza.
W ramach seminarium magisterskiego zapytaliœmy o to 50 matek i tylko trzy
z nich uzna³y, ¿e w tym trudnym momencie zosta³y potraktowane z ¿yczliwoœci¹
i profesjonalizmem. Muszê zaznaczyæ, ¿e jedna z matek jest lekark¹, a dwie, ze
wzglêdu na w³asn¹ niepe³nosprawnoœæ, liczy³y siê z mo¿liwoœci¹ obci¹¿enia dzie-
dzicznego. Pozosta³e matki uzna³y, ¿e zosta³y Ÿle poinformowane. Na podstawie
literatury faktu wiem, ¿e ta sytuacja nie dotyczy wy³¹cznie naszego kraju.

Mary Craig, Angielka w ksi¹¿ce B³ogos³awieñstwa, która mnie zachwyci³a, opi-
sa³a, jak strasznie prze¿y³a wiadomoœæ otrzyman¹ od lekarza. Autorka jest mat-
k¹ czterech synów, w tym dwóch upoœledzonych umys³owo. Opisuje swoj¹ roz-
pacz, stany depresji i rodz¹c¹ siê si³ê do pokonywania sytuacji trudnych. Przed-
stawi³a ludzi, od których otrzyma³a potrzebne wsparcie, i tych, którzy j¹ zawie-
dli, a powinni pomóc, np. lekarz szkolny. Scharakteryzowa³a relacje zachodz¹ce
w jej rodzinie, podkreœlaj¹c jak wiele dobrego w jej ¿ycie wnios³y dzieci.

Mary Craig w ten sposób opisa³a otrzyman¹ od lekarza informacjê:

W szpitalu nie posz³am na oddzia³, lecz poprosi³am dy¿urn¹ w recepcji, aby zawiado-
mi³a lekarza oddzia³owego o moim przybyciu. Skierowano mnie do niewielkiej poczekal-
ni na parterze. Po paru minutach zjawi³ siê lekarz w bia³ym fartuchu, z plikiem doku-



mentów w rêce. By³ to mê¿czyzna oko³o trzydziestki, przyby³ niedawno ze Œrodkowego
Wschodu, z bardzo s³ab¹ znajomoœci¹ angielskiego, a ¿adn¹ – gdy chodzi o jêzyk dyplo-
macji.

– Pani jest matk¹ tego... – niedbale przerzuca³ trzymane dokumenty – o, w³aœnie, Paw-
³a Craiga?

Skinê³am twierdz¹co.
– Naturalnie Pani wie, ¿e on nie jest normalny – mówi³ dalej tym tonem co przedtem.

G³os nie wyra¿a³ zapytania, lecz stwierdzenie.
Nie jest normalny. Patrzy³am na lekarza og³uszona, a mój œwiat z wolna rozpada³ siê.

Ca³a rzeczywistoœæ zamyka³a siê w tym jednym morderczym zdaniu, które przed chwi-
l¹ wypowiedzia³ obcy cz³owiek z tak¹ obojêtn¹ ³atwoœci¹. Nie jest normalny, nie jest nor-
malny. Mój umys³ walczy³ z tym obcym pojêciem, nie by³ w stanie go przyswoiæ. Czu-
³am siê pora¿ona tymi s³owami pozbawionymi dla mnie znaczenia, lecz pe³nymi groŸby.
G³os mówi³ dalej, dalej, tak jakby œwiat siê nie zmieni³; g³os pozbawiony ciep³a i zrozu-
mienia.

– Jest to rzadka choroba, zespó³ Höhlera.
Przez mg³ê gêstniej¹c¹ w mej g³owie s³ysza³am go i w pó³przytomnej mej œwiadomo-

œci pojawi³y siê ohydne postacie – prosto z ksi¹¿ki Notre Dame de Paris – gargulce. Po-
tworne kreatury wyrzeŸbione w kamieniu, z wod¹ ciekn¹c¹ z ich z³oœliwych paszczy.
O Bo¿e, tylko nie to, wszystko, tylko nie to. Tylko nie mój syn!

Podobnie jak pijak staraj¹cy siê na pó³ przytomnie kroczyæ po linii prostej, zdo³a³am
zdobyæ siê na parê s³ów. Us³ysza³am z trudem – jakby z ogromnej odleg³oœci – mój w³a-
sny g³os zadaj¹cy pytanie, które ju¿ zaczyna³o mnie drêczyæ:

– Czy on bêdzie w porz¹dku?... Chodzi mi... o jego umys³. Dziœ jeszcze widzê, jak le-
karz wzrusza ramionami na to pytanie. Przekracza³o ono jego mo¿liwoœci jêzykowe,
a w ka¿dym razie odpowiedzi nie by³o.

– Nie wiem, trzeba czekaæ, wtedy bêdzie wiadomo – powiedzia³ zniecierpliwiony i wy-
szed³.

Wydawa³o mi siê, ¿e minê³y ca³e godziny po jego wyjœciu, gdy tak siedzia³am, nie sta-
raj¹c siê nawet zebraæ rozszala³ych myœli. Potem, niby w narkotycznym otêpieniu, po-
wlok³am siê do telefonu i zadzwoni³am do Franka (mê¿a). Wydaje mi siê, ¿e poprosi³am
tylko, aby przyjecha³ po mnie. Nie by³am w stanie znaleŸæ odpowiednich s³ów, aby mu
powiedzieæ, co zasz³o.

Jak w transie sz³am po schodach na oddzia³ dzieciêcy, gdzie usiad³am i patrzy³am na
Paw³a z ciê¿kim g³azem w miejscu serca. £uski z oczu opad³y z brutaln¹ nag³oœci¹. Sa-
mooszukiwanie siê ju¿ nie by³o mo¿liwe. Widzia³am jasno, ¿e Pawe³ nigdy nie bêdzie
dzieckiem podobnym do innych dzieci: serdelkowate palce, sp³aszczony, pozbawiony
grzbietu nos, têpe spojrzenie – wszystko to wskazywa³o na tê nienawistn¹, a nieuchron-
n¹ prawdê, któr¹ dotychczas zdo³aliœmy ukryæ sami przed sob¹.

Przyby³ Frank i zawióz³ mnie do domu. Prze¿ycie musia³o byæ dla niego straszliwe, ale
ja by³am zmia¿d¿ona w³asn¹ niedol¹ i nie znajdowa³am si³, by myœleæ o jego cierpieniu.

(...) Pojechaliœmy do mojej matki (...) Zwróci³a siê ona do swego lekarza domowego,
starego przyjaciela rodziny, który pozostawi³ dla mnie leki uspokajaj¹ce. Za¿y³am je
z uczuciem ulgi. By³ to nowy lek, dopiero co wprowadzony na rynek, a poniewa¿
podzia³a³ skutecznie tej pierwszej nocy i by³ ³atwo osi¹galny w aptekach, Frank nastêp-
nego dnia poszed³ i kupi³ dla mnie zapas tych tabletek. Za¿ywa³am je stale w ci¹gu kil-
ku tygodni. Dopiero po mniej wiêcej dwóch latach nazwa tego leku, Distaval, sta³a siê
obiektem wstrz¹saj¹cego rozg³osu, jako ¿e inna jego nazwa to Talidomid. W tym czasie
by³am w drugim miesi¹cu ci¹¿y i bra³am owe tabletki co najmniej przez miesi¹c. Krew
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zastyga mi w ¿y³ach na myœl, co nam grozi³o z tego powodu. Marek, który przyszed³ na
œwiat w grudniu tego¿ roku, by³ wspania³ym niemowlêciem.

Jakie musia³y byæ dla mnie nastêpne tygodnie, nie wiem, mam tu pewne luki w pamiê-
ci. Pamiêtam tylko, ¿e po owym pierwszym wieczorze nie mog³am p³akaæ, mój system
nerwowy zosta³ jakby zamro¿ony. Bynajmniej nie by³am – jak s¹dzili niektórzy – „dziel-
na“; by³am po prostu w stanie szoku. Ca³a moja zdolnoœæ odczuwania by³a sparali¿owa-
na. Mo¿e by³o to dobroczynne znieczulenie, dar natury.

Nie pamiêtam, co wyzwoli³o przemianê, ale nigdy nie zapomnê owej nocy, gdy znie-
czulenie minê³o i musia³am samotnie walczyæ z oœlepiaj¹cym, d³awi¹cym przera¿eniem,
przedsmakiem piek³a. Zalewa³a mnie rozpacz, gdy tylko spogl¹da³am w przysz³oœæ,
której nie chcia³am stawiæ czo³a, a która by³a pe³na groteskowych obrazów; niekszta³t-
nych s³ów, wzdêtych brzuchów i ociekaj¹cych œlin¹ ust. Wiedzia³am wówczas, ¿e
w oczach w³asnych i innych ludzi bêdê rodzajem pariasa – matk¹ dziecka potworka (Cra-
ig 1986, s. 13–16).

Anna Sobolewska, profesor literaturoznawstwa PAN, o swoich pierwszych
prze¿yciach pisze tak:

Cecylia urodzi³a siê – ³atwo i szybko – w czerwcu 1989 roku. Le¿a³am w szpitalu wy-
czerpana, lecz szczêœliwa, wraz z innymi matkami, niecierpliwie czekaj¹c na pierwsze
karmienie. Nie przyniesiono mi jednak córeczki. Nieoczekiwanie zosta³am przeniesiona
do innej, pustej sali na oddziale septycznym. Mimo lat, jakie up³ynê³y od tamtego czerw-
ca, czujê nadal lêk, ból i niechêæ do opisywania tamtych prze¿yæ. Pamiêtam smak pierw-
szych kilku dni po urodzeniu Cecylii. By³ to smak gorzki, gorzki dos³ownie: czu³am su-
ch¹ gorycz w ustach, a widok szpitalnej posadzki w czarno-bia³¹ szachownicê wywo³y-
wa³ zawrót g³owy i md³oœci. Do dziœ mi siê œni ta posadzka jako powracaj¹cy koszmar.
Wtedy zrozumia³am, ¿e metafora „czarna rozpacz“ jest nieoczekiwanie precyzyjna.

A by³o to tak: do mojej sali wesz³a pani ordynator w asyœcie lekarzy, by mnie poinfor-
mowaæ, ¿e Cecylka ma prawdopodobnie zespó³ Downa. Pani ordynator rzuci³a pytanie:
„Dlaczego pani nie zrobi³a badañ?“

Nie zrobi³am badañ genetycznych w³aœnie z tego powodu, ¿e nasze dziecko, z racji mo-
jego wieku, mog³oby mieæ zespó³ Downa lub inn¹ wadê. Nie chcieliœmy, ja i mój m¹¿,
prze¿ywaæ koniecznoœci wyboru, dlatego dwa skierowania na badanie genetyczne wy-
rzuci³am do kosza na pocz¹tku ci¹¿y. Oczywiœcie ze strony lekarki by³o to pytanie reto-
ryczne, gdy¿ fakt zrobienia lub niezrobienia badañ nie mia³ w tym momencie ¿adnego
znaczenia. Nasze dziecko by³o ju¿ na œwiecie, obci¹¿one podejrzeniem o zespó³ Downa,
czyli upoœledzenie umys³owe i fizyczne, o czym poinformowa³a mnie pani doktor. Jej py-
tanie o badania prenatalne oznacza³o, ¿e jestem sama sobie winna i ¿e szpital przy ulicy
Karowej w Warszawie nie lubi upoœledzonych dzieci.

Kolejny lekarz wyrecytowa³ mi formu³kê z encyklopedii zdrowia na temat licznych
wad rozwojowych dzieci z zespo³em Downa. Wyliczy³ d³ug¹ listê chorób, na które moje
dziecko z pewnoœci¹ zapadnie, przedstawiaj¹c równoczeœnie zespó³ Downa jako „g³êbo-
kie upoœledzenie“. Dowiedzia³am siê te¿, ¿e osoby z Downem czêœciej zapadaj¹ na cho-
robê Alzheimera. W ten sposób narodzinom dziecka upoœledzonego towarzyszy od po-
cz¹tku aura œmierci.

To wszystko okaza³o siê nieprawd¹ (...).
Dlaczego lekarze nie potrafi¹ informowaæ rodziców tak, aby ich nie raniæ? (...)
Dla mnie szpital sta³ siê wiêzieniem, a lekarze – przeœladowcami. Puste ³ó¿ka w mojej
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sali zape³nia³y siê kolejno. Pogodne rozmowy szczêœliwych matek rani³y mnie boleœnie.
Spotykaliœmy siê z mê¿em ukradkiem na koñcu jednego z korytarzy, pod drzwiami nie-
czynnej apteki, sk¹d w ka¿dej chwili mogli nas wyrzuciæ lekarze.

Wstydzi³am siê p³akaæ i rozpaczaæ przy szczêœliwych paniach w mojej sali. Wewnêtrz-
ne pogodzenie siê z zespo³em Downa Cecylki zajê³o mi kilka kolejnych miesiêcy, ale ju¿
w szpitalu po trzech czarnych dniach odczu³am ulgê: przesta³y mnie dra¿niæ szczebioty
innych matek na sali i sama zainteresowa³am siê wreszcie Cecylk¹, jej spaniem, trawie-
niem. Przypominam sobie chwilê, gdy pielêgniarka przynios³a mi j¹ do pierwszego kar-
mienia o szóstej rano. Ma³a po raz pierwszy nie spa³a o tej porze. Zobaczy³am iskierki
s³oñca igraj¹ce w jej nieco skoœnych oczkach, które wyda³y mi siê ca³kiem zielone. Mo¿e
w tym momencie j¹ pokocha³am? (Sobolewska 2002, s. 8–10).

Jak wynika z badañ i przytoczonych tu przyk³adów, rodzice po otrzymaniu
informacji o niepe³nosprawnoœci dziecka prze¿ywaj¹ silne negatywne emocje.
Mo¿na wymieniæ kilka najczêœciej powtarzaj¹cych siê etapów. 

Pierwszy – to szok, istot¹ jego jest lêk, rozpacz, z³oœæ, bezradnoœæ, ból, cierpienie.
W drugim wystêpuje kryzys emocjonalny objawiaj¹cy siê depresj¹, rozpacz¹,

zdezorganizowaniem ¿ycia rodziny.
Trzeci etap – to pozorne przystosowanie. Rodzice próbuj¹ uruchomiæ ró¿ne

mechanizmy obronne. Niektórzy zaprzeczaj¹ diagnozie. Inni siêgaj¹ po kosztow-
ne i czasoch³onne, a najczêœciej nieskuteczne metody paramedyczne. Po ich wy-
czerpaniu czêsto uznaj¹, ¿e ju¿ nic dla dziecka nie mo¿na zrobiæ. Nie próbuj¹
¿adnych oddzia³ywañ rehabilitacyjnych. Skupiaj¹ siê na dzieciach zdrowych, na
w³asnej pracy, anga¿uj¹ siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ albo opuszczaj¹ rodzinê.

Czwarty etap – to konstruktywne przystosowanie siê do trudnej sytuacji. Do-
minuj¹c¹ cech¹ tego okresu jest racjonalne niesienie pomocy dziecku, dbanie
o jego wychowanie, rozwój, rehabilitacjê i organizowanie ¿ycia ca³ej rodziny.
Zaczynaj¹ dominowaæ uczucia pozytywne, mi³oœæ, radoœæ i satysfakcja z wycho-
wywania dziecka. W przedstawionych rodzinach w³aœnie tak by³o.

Nie ka¿da rodzina jest w stanie samodzielnie przejœæ drog¹ od rozpaczy do ra-
doœci, zdarza siê, ¿e pozostaje w kryzysie emocjonalnym lub pozornym przysto-
sowaniu przez d³ugie lata. W³aœnie dlatego konieczna jest pomoc.

Od jakiego wieku dziecka pedagodzy specjalni i wolontariusze (czêsto przyszli
pedagodzy) mog¹ s³u¿yæ wsparciem dziecku specjalnej troski i jego rodzinie?

Kilkanaœcie lat temu odpowiedŸ na to pytanie by³aby inna ni¿ obecnie, mówi-
libyœmy o wieku przedszkolnym. Obecnie granica znacznie siê obni¿y³a. Rozwi-
nê³y siê rozmaite formy i programy „wczesnej interwencji“, zak³adaj¹ce rozpo-
czêcie pracy z rodzin¹ i dzieckiem od momentu wykrycia zaburzenia rozwoju. 

Organizacjê wczesnego wspomagania rozwoju, od strony prawnej, bardzo u³a-
twia ustawa z 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty i rozporz¹dzenie ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z 4 kwietnia 2005 r. Okreœla ono warunki organizo-
wania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, maj¹cego na celu pobudzanie
psychoruchowego i spo³ecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepe³no-
sprawnoœci – do podjêcia nauki w szkole, zwanego „wczesnym wspomaganiem“,
w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadz¹cych wczesne wspomaganie,
a tak¿e formy wspó³pracy z rodzin¹ dziecka. Rozporz¹dzenie ministra Edukacji
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pozwala na organizowanie wczesnego wspomagania w przedszkolu i szkole pod-
stawowej, w specjalnych oœrodkach szkolno-wychowawczych oraz w publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, je¿eli ma-
j¹ one mo¿liwoœæ realizacji wskazañ zawartych w opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka, w szczególnoœci dysponuj¹ œrodkami dydaktycz-
nymi i sprzêtem niezbêdnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

Do zadañ zespo³u wczesnego wspomagania rozwoju nale¿y w szczególnoœci:
– ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

dziecka, kierunków i harmonogramu dzia³añ w zakresie wczesnego wspoma-
gania i wsparcia rodziny dziecka;

– nawi¹zanie wspó³pracy z zak³adem opieki zdrowotnej lub oœrodkiem pomocy
spo³ecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form
pomocy stosownie do jego potrzeb;

– opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodzin¹ indywidualnego pro-
gramu wczesnego wspomagania, z uwzglêdnieniem dzia³añ wspomagaj¹cych
rodzinê dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania dzia³añ spe-
cjalistów prowadz¹cych zajêcia z dzieckiem oraz oceniania postêpów dziecka;

– analizowanie skutecznoœci pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wpro-
wadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, sto-
sownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych dzia³añ
w zakresie wczesnego wspomagania.
Pracê zespo³u koordynuje odpowiednio dyrektor przedszkola, szko³y, oœrodka

lub poradni albo upowa¿niony przez niego nauczyciel. Zespó³ szczegó³owo doku-
mentuje dzia³ania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego
wspomagania. Zajêcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje siê w wymia-
rze od 4 do 8 godzin w miesi¹cu, w zale¿noœci od mo¿liwoœci psychofizycznych
i potrzeb dziecka, w sposób indywidualny z dzieckiem i jego rodzin¹. W przypad-
ku dzieci, które ukoñczy³y 3. rok ¿ycia, zajêcia w ramach wczesnego wspomagania
mog¹ byæ prowadzone w grupach licz¹cych 2 lub 3 dzieci, z udzia³em ich rodzin.
Zajêcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególnoœci z dzieæmi, które nie
ukoñczy³y 3. roku ¿ycia, mog¹ byæ prowadzone tak¿e w domu rodzinnym.

Rodzina przedstawionej Celi korzysta³a z poradni wczesnej interwencji od 3.
roku ¿ycia i w ocenie prof. Sobolewskiej by³a to bardzo skuteczna pomoc.

Od czasu stwierdzenia niepe³nosprawnoœci, z dzieckiem i z jego rodzin¹ po-
winien wspó³pracowaæ zespó³ specjalistów, a wiêc lekarz, pedagog specjalny,
psycholog i w miarê potrzeby inni profesjonaliœci.

Przed pedagogiem stoj¹ cztery rodzaje zadañ, których celem jest wspieranie
dziecka i jego rodziny. 

Po pierwsze, umiejêtna wspó³praca z pozosta³ymi cz³onkami zespo³u. Po dru-
gie, stymulowanie rozwoju dziecka poprzez æwiczenia i zabawy odpowiednie
ze wzglêdu na rodzaj niepe³nosprawnoœci. Podam przyk³ad, w jaki sposób
wspieraæ rozwój ma³ego dziecka s³abo widz¹cego. Rodzice, zgodnie z obiegow¹
popularn¹ opini¹, mog¹ s¹dziæ, ¿e uszkodzony wzrok nale¿y oszczêdzaæ, aby
starczy³ na d³u¿ej; u¿ywanie uto¿samiaj¹ ze zu¿ywaniem. W rzeczywistoœci jest
odwrotnie, poprzez æwiczenie widzenie mo¿na go poprawiæ. Ju¿ s³abo widz¹ce
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niemowlê nale¿y zachêcaæ do patrzenia, stwarzaj¹c mu odpowiednie warunki
przez optymalne oœwietlenie, barwy, kontrast. Czêsto owiniêcie np. grzechotki
w foliê aluminiow¹ u³atwia jej widzenie i tym samym zainteresowanie dziecka.
Pomocne mo¿e siê okazaæ podœwietlanie latark¹ zabawek.

Trzecie zadanie – to wsparcie rodziców w procesie radzenia sobie z now¹ sy-
tuacj¹, pomoc w zakresie prawid³owej interpretacji i odpowiedniej reakcji na za-
chowania dziecka, instrukta¿ i poradnictwo w zakresie dzia³añ terapeutycz-
nych, informacje o dostêpnych pomocach, zabawkach, a tak¿e stowarzysze-
niach, fundacjach i innych pomocnych organizacjach. 

Dziêki temu, ¿e rodzice s¹ w³¹czani w proces wspomagania swoich dzieci, ³a-
twiej akceptuj¹ zaistnia³¹ sytuacjê.

Psycholog czy pedagog nie mo¿e przyjmowaæ roli nieomylnego eksperta. Mu-
si umieæ wspieraæ rodziców poprzez wspólne myœlenie z nimi o tym, co dziecko
teraz potrafi zrobiæ i czego mo¿na siê spodziewaæ ju¿ wkrótce, a nie podkreœlaæ
tego, czego nie potrafi. Otwieraæ przed nimi pewne perspektywy na przysz³oœæ.

Czwarte zadanie – to zainteresowanie siê pozosta³ymi dzieæmi w rodzinie.
Czy nie s¹ zaniedbywane albo zbyt obci¹¿one? Czy nie trzeba im pomóc? Cza-
sem wystarczy tylko skierowaæ uwagê rodziców lub dziadków w ich kierunku.
Mo¿e byæ pomocne znalezienie klubu lub jakiejœ grupy, gdzie mog³yby spêdzaæ
wolny czas i rozwijaæ w³asne zainteresowania.

O koniecznoœci zwrócenia siê w stronê dziecka zdrowego pisze we wspania-
³ej ksi¹¿ce Wejœæ tam nie mo¿na (2005) znana aktorka Ewa B³aszczyk. Opisuje
swoje zmagania zwi¹zane z przewlek³¹ chorob¹ córki, powsta³¹ w wyniku wy-
padku, pokonywaniem trudnoœci medycznych i organizacyjnych w zapewnie-
niu ci¹g³ej opieki oraz prze¿ywanie cierpienia. Ukazuje, podobnie jak w opisy-
wanych wczeœniej rodzinach, przejœcie od stanu szoku, bezradnoœci, rozpaczy –
do akceptacji i twórczej dzia³alnoœci na rzecz w³asnego dziecka i innych. Na tym
tle przedstawia sytuacjê zdrowej siostry bliŸniaczki, jej prze¿ycia oraz przeorga-
nizowanie ¿ycia rodzinnego w taki sposób, aby nie czu³a siê opuszczona.

Zespó³ „wczesnej interwencji“ powinien pracowaæ z dzieckiem i z jego rodzin¹
wed³ug indywidualnego programu, w czasie zgodnym z potrzebami, najczêœciej
do momentu, kiedy dziecko mo¿e zacz¹æ uczêszczaæ do przedszkola. Pedagog
z zespo³u „wczesnej interwencji“ powinien byæ dobrym doradc¹ rodziców
w sprawie wyboru odpowiedniego przedszkola. Nale¿y wzi¹æ tu pod uwagê sa-
modzielnoœæ dziecka, odleg³oœæ od domu i program wychowawczy. Obecnie jest
w naszym kraju du¿a sieæ przedszkoli integracyjnych, które s¹ przyjazne dla dzie-
ci szczególnej troski, maj¹ ma³e grupy, zatrudniaj¹ pedagogów specjalnych, s¹
przystosowane architektonicznie i spo³ecznie. Ten etap rozwoju dzieciêcego
sprzyja integracji. Pedagog specjalny powinien wspieraæ dziecko w umacnianiu
pozycji w grupie. Nie mo¿e go wykluczaæ ze wspólnych zajêæ. Indywidualne, re-
walidacyjne zajêcia powinien organizowaæ w czasie niezak³ócaj¹cym integracji.

Pani Dorota Zakrzewska (2003), mama Agatki, utalentowanej niewidomej
dziewczynki pisze:

Z chwil¹, kiedy moje dziecko ukoñczy³o cztery lata, postanowi³am zaj¹æ siê jej inten-
sywniejsz¹ socjalizacj¹ i zapisaæ j¹ do przedszkola. Z racji tego, ¿e Agatka jest jedynacz-
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k¹, jej kontakt z rówieœnikami by³, niestety, niewystarczaj¹cy, reakcje wobec nich zbyt
szczere, spontaniczne, gwa³towne budzi³y czêsto zdziwienie, a nawet lêk. Jej gotowoœæ
do zapoznawania siê z innymi w przypadkowych miejscach (np. na ulicy, w przychodni,
sklepie itp. ), chêæ „uœciskania ich“ i dotkniêcia nie zawsze spotyka³y siê ze zrozumie-
niem i ¿yczliwoœci¹ zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Zale¿a³o mi wiêc na tym, ¿eby
rozwinê³y siê w niej pewne cechy osobowoœci, które umo¿liwi³yby jej odpowiednie za-
chowanie siê w œrodowisku spo³ecznym, a g³ównie w grupie rówieœników, takie jak: go-
towoœæ do wspólnych zabaw, umiejêtnoœæ wspó³pracy i wspó³dzia³ania z innymi (...)

Pani Dyrektor, osoba mi³a, otwarta i ¿yczliwie do nas nastawiona, postanowi³a spróbo-
waæ zmierzyæ siê z tym wyzwaniem i przyj¹æ Agatkê do przedszkola na dwie godziny
dziennie. Pocz¹tkowo by³o to dla nas obu bardzo pozytywne doœwiadczenie. Moja cór-
ka chodzi³a tam z entuzjazmem, chêtnie uczy³a siê wspólnych zabaw z dzieæmi – pozna-
wa³a nowy œwiat. Jednak z racji swej niepe³nosprawnoœci by³a dzieckiem trudnym, wy-
magaj¹cym szczególnej uwagi i dok³adniejszego przypilnowania. Panie wychowawczy-
nie opiekuj¹ce siê te¿ pozosta³ymi dzieæmi nie zawsze sobie z ni¹ radzi³y. W zwi¹zku
z tym moje próby wyd³u¿enia jej dziennego pobytu tam – spotka³y siê z odmow¹. Wa-
runkiem jej ponownego przyjêcia w przysz³ym roku by³o dodatkowe zatrudnienie wy-
kwalifikowanego tyflopedagoga. Kuratorium Oœwiaty wyrazi³o na to zgodê. Przyjêto
wiêc dla niej wykszta³con¹ w tej dziedzinie absolwentkê tyflopedagogiki, z tym ¿e ze
wzglêdu na problemy finansowe wyznaczono przepisowy limit – szeœæ godzin tygodnio-
wo. Dlatego te¿ moja córka przychodzi³a do przedszkola jedynie w poniedzia³ki, wtorki
i œrody na trzy godziny (trzy godziny by³y „podarunkiem“ Dyrekcji przedszkola),
a w pozosta³e dwa dni pozostawa³a w domu. Sytuacja ta paradoksalnie spowodowa³a za-
miast integracji – separacjê, gdy¿ Agatka traktowana by³a przez dzieci bardziej jak goœæ
ni¿ cz³onek ich wspólnoty i to w dodatku na specjalnych prawach, z oddzieln¹ opiekun-
k¹. M³oda pani tyflopedagog, bez doœwiadczenia, nie bardzo radzi³a sobie z problemem,
nie potrafi³a u³atwiæ jej „wejœcia w grupê“ i bardziej koncentrowa³a siê na zajêciach indy-
widualnych, co jeszcze bardziej potêgowa³o izolacjê. Jednak mimo wszystko te dwa lata
pobytu Agatki z rówieœnikami, nawet w tak okrojonym wymiarze godzin, mia³o zapew-
ne pozytywny wp³yw na jej dalszy rozwój.

Jest to przyk³ad „pozornej integracji“. Agatka wprawdzie z zakresu socjaliza-
cji niewiele otrzyma³a, natomiast w wieku niespe³na piêciu lat nauczy³a siê czy-
taæ i pisaæ brajlem!

W przedszkolu wspieranie rozwoju dziecka specjalnej troski powinno odby-
waæ siê zarówno bezpoœrednio, jak te¿ przez wspó³pracê pedagoga specjalnego
z pozosta³ymi pedagogicznymi i administracyjnymi pracownikami przedszko-
la, a tak¿e wszystkimi rodzicami. Wa¿na jest przychylna atmosfera ca³ej placów-
ki. Dlaczego jest to wa¿ne, wyjaœniê na przyk³adzie. W przedszkolu integracyj-
nym przeprowadzono nabór nowych dzieci. Dyrektorka niepokoi³a siê, ¿e przy-
chodz¹ tylko rodzice z dzieæmi specjalnej troski. Okaza³o siê, ¿e nowo przyjêty
dozorca przy drzwiach wejœciowych widz¹c rodziców z dzieæmi sprawnymi in-
formowa³ ich, ¿e to nie dla nich przedszkole! Dzisiaj dozorca ten jest populary-
zatorem integracji i przyjacielem wszystkich dzieci.

W jaki sposób mo¿na wspieraæ rodzinê z dzieckiem specjalnej troski w wieku
szkolnym? Po pierwsze nale¿y pomóc jej w wyborze szko³y. Rodzice powinni
poznaæ swoje prawa. Czêœæ dzieci musi mieæ zorganizowane nauczanie indywi-
dualne w domu, wiêkszoœæ mo¿e uczêszczaæ do szkó³ specjalnych, masowych
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lub integracyjnych. Rol¹ pedagoga specjalnego w szkole integracyjnej jest
wspó³praca z pozosta³ymi nauczycielami i wychowawcami w szkole, pomoc
w zorganizowaniu nauki i zrozumieniu specjalnych potrzeb edukacyjnych ucz-
nia, a tak¿e kszta³towanie pozytywnych spo³ecznych postaw wobec dzieci z nie-
pe³nosprawnoœci¹. Na tym etapie mo¿liwoœci edukacyjne bêd¹ w du¿ej mierze
uzale¿nione od rodzaju i stopnia zaburzeñ rozwojowych.

Integracji sprzyjaj¹ przepisy prawne, a mianowicie ustawa z 7 wrzeœnia 1991
r. o systemie oœwiaty i rozporz¹dzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kszta³cenia, wycho-
wania i opieki dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych oraz niedostosowa-
nych spo³ecznie w przedszkolach, szko³ach i oddzia³ach ogólnodostêpnych lub
integracyjnych. Kszta³cenie integracyjne organizuje siê na ka¿dym etapie eduka-
cyjnym, w integracji z pe³nosprawnymi rówieœnikami, w œrodowisku najbli¿-
szym ich miejsca zamieszkania. Przedszkola, szko³y i oddzia³y integracyjne za-
pewniaj¹ dzieciom i m³odzie¿y niepe³nosprawnym oraz niedostosowanym spo-
³ecznie: realizacjê zaleceñ zawartych w orzeczeniu o potrzebie kszta³cenia spe-
cjalnego; odpowiednie warunki do nauki, sprzêt specjalistyczny i œrodki dydak-
tyczne; realizacjê programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania,
programu wychowawczego i programu profilaktyki, dostosowanych do indy-
widualnych potrzeb edukacyjnych i mo¿liwoœci psychofizycznych, z wykorzy-
staniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej; zajê-
cia rewalidacyjne lub zajêcia socjoterapeutyczne, stosownie do potrzeb; integra-
cjê ze œrodowiskiem rówieœniczym, a tak¿e udzielaj¹ pomocy rodzicom (pra-
wnym opiekunom) dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnym oraz niedostosowa-
nym spo³ecznie w zakresie doskonalenia umiejêtnoœci niezbêdnych we wspiera-
niu ich rozwoju.

Przedstawiê sytuacje trudne, w których mo¿e znaleŸæ siê pedagog specjalny.
Jedn¹ z nich jest, pomimo wszelkich starañ, pogorszenie stanu dziecka, cofanie
siê w rozwoju. Jest to trudne do zaakceptowania dla pedagoga, a jeszcze tru-
dniejsze, gdy jest zmuszony przekazaæ tak¹ wiadomoœæ rodzicom. Na pocz¹tku
mówi³am o tragicznych wspomnieniach po otrzymaniu wiadomoœci od lekarza.
Myœlê, ¿e bardzo trudne, a czasem wrêcz niemo¿liwe jest przekazanie bolesnej
wiadomoœci w dobry sposób. Na pewno trzeba wszystko dok³adnie przemyœleæ
i siê bardzo postaraæ o delikatna formê.

Jeszcze trudniejsze jest towarzyszenie umieraj¹cemu dziecku. Myœlê, ¿e tu
mo¿e pomóc jedynie g³êboka wiara i przyjêcie œmierci jako przejœcia do drugie-
go ¿ycia. Polecam Pañstwu ksi¹¿kê Erica-Emmanuela Schmitta Oskar i pani Ró¿a
(2005). Ksi¹¿ka ta, to napisany w formie listów umieraj¹cego dziecka do Boga
traktat o œmierci i o potrzebie bliskoœci drugiego cz³owieka w tej trudnej drodze.
Listy s¹ o wszystkim, s¹ œmieszne i wzruszaj¹ce, intymne i otwarte. Jest w nich
zapis dojrzewania i dorastania. Poszczególne listy opowiadaj¹ historiê, która
zmierza do ostatecznego koñca. Jest to niezwyk³a ksi¹¿ka i pe³na paradoksów.
Mówi o rzeczach ostatecznych, a pozbawiona jest patosu i sentymentalizmu.
Mówi o œmierci, podpowiada, jak mo¿na zachowaæ siê w obliczu œmierci dziec-
ka, a jednoczeœnie pisana jest z humorem.

JADWIGA KUCZYÑSKA-KWAPISZ
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Jakie cechy powinien posiadaæ pedagog specjalny, aby sprostaæ trudnym za-
daniom? Na to pytanie œwietnie odpowiada prof. Halina Borzyszkowska (1983):

By móc jak najlepiej i najpe³niej zrealizowaæ wszystkie zadania wynikaj¹ce z za³o¿eñ
pedagogiki specjalnej i zadañ procesu rehabilitacji, sprostaæ obowi¹zkom wobec same-
go siebie, jednostki niepe³nosprawnej, jej œrodowiska rodzinnego i spo³ecznego – peda-
gog specjalny musi posiadaæ bogat¹ osobowoœæ. Jego osobowoœæ musi charakteryzowaæ
przede wszystkim „postawa wychowawcza“ wyra¿aj¹ca siê: gotowoœci¹ poznania wy-
chowanka, obdarzaniem go pozytywnym uczuciem oraz d¹¿noœci¹ do efektywnego
dzia³ania na jego rzecz – dla jego dobra. Postawa taka obejmuje trzy komponenty zawie-
raj¹ce ró¿ne cechy osobowoœciowe. S¹ to komponenty: poznawczy, emocjonalny i dzia-
³aniowy.

Komponent poznawczy obejmuje g³êbok¹ wiedzê o cz³owieku, jego istocie, potrzebach
i zachowaniu. Komponent emocjonalny zawiera typy kontaktów jakie ³¹cz¹ go z wycho-
wankiem, tj. obopólny szacunek, ¿yczliwoœæ oraz nastawienie na pomoc w rehabilitacji
jednostki niepe³nosprawnej. Komponent dzia³aniowy œciœle zdeterminowany jest pozio-
mem wiedzy o cz³owieku i jego procesach rehabilitacyjnych oraz poziomem nastawieñ
emocjonalnych miêdzy pedagogiem specjalnym a jednostk¹ niepe³nosprawn¹.

Do cech osobowoœci pedagoga specjalnego, które sprzyjaj¹ realizacji jego zadañ, rozpatry-
wanych w kategoriach jego w³aœciwoœci osobowoœciowych, tj. jego umys³owoœci, moralno-
œci i humanizmu spo³ecznego, nale¿¹ miêdzy innymi jego rozleg³a wiedza, doœwiadczenie
oraz umiejêtnoœæ wykorzystania tego wszystkiego w pracy z jednostk¹ niepe³nosprawn¹.

Bior¹c pod uwagê jego walory moralne musi on byæ cierpliwy, opanowany, wyrozu-
mia³y oraz konsekwentny i zrównowa¿ony w postêpowaniu z niepe³nosprawnymi, wy-
kazywaæ du¿e zdyscyplinowanie i wielk¹ odpowiedzialnoœæ za swoj¹ pracê. Do jego mo-
ralnych walorów osobowoœci nale¿y te¿ jego pracowitoœæ i bezinteresownoœæ w dzia³a-
niach rehabilitacyjnych.

Wyrazem zaœ humanizmu spo³ecznego jest jego stosunek do osób niepe³nosprawnych.
Ze wzglêdu na dobro jednostki niepe³nosprawnej pedagog specjalny musi odznaczaæ

siê du¿ymi umiejêtnoœciami w nawi¹zywaniu kontaktów z ró¿nymi ludŸmi, by w³¹czyæ
ich w kompleksowe oddzia³ywanie rehabilitacyjne. Odznaczaæ siê musi entuzjazmem
do pracy i twórcz¹ postaw¹, niezachwianym optymizmem oraz byæ cz³owiekiem znie-
walaj¹cym innych swoj¹ postaw¹ do dzia³ania i wysi³ku. Musi zrozumieæ wartoœæ spo-
³eczn¹ swej pracy, poniewa¿ wiara w sens i wartoœæ spo³eczn¹ tej pracy stanowi¹ istot-
ny warunek dobrej pracy ka¿dego pedagoga specjalnego. Godnoœæ ludzka, jako podsta-
wowy atrybut cz³owieka – musi byæ punktem docelowym dzia³alnoœci ka¿dego peda-
goga specjalnego.

Reasumuj¹c, gdybym mia³a odpowiedzieæ tylko jednym zdaniem na pytanie
postawione w tytule: „W jaki sposób wspieraæ dziecko specjalnej troski?“ – od-
powiedzia³abym – kochaæ je!
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Akty prawne:
Rozporz¹dzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w spra-

wie warunków organizowania kszta³cenia, wychowania i opieki dla dzieci i m³odzie-
¿y niepe³nosprawnych oraz niedostosowanych spo³ecznie w przedszkolach, szko³ach
i oddzia³ach ogólnodostêpnych lub integracyjnych. Na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 3
ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17 poz. 141.

Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w spra-
wie zorganizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Na podstawie art.
71b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17 poz. 141.

Summary

The approach to education, upbringing and rehabilitation of disabled children
has been changing over the years. The positive changes that we can observe in
this area result from the scientific and technical progress as well as from politi-
cal transformations, and the changes in the social and educational policy. The ar-
ticle depicts the situation of families who have a disabled child. In addition, it
answers the following questions: 
1. Since when can the support of a special educator (or a volunteer - the future

special educator) be useful?
2. How can be a family, a toddler, a preschooler and a school-age child suppor-

ted? 
The article also introduces some difficult situations which special educators

may face and the characteristics they should have in order to cope with all the-
ir duties.
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REHABILITACJA JÊZYKOWA DZIECI NIES£YSZ¥CYCH W POLSCE

W programach nauczania opracowanych dla szkół i ośrodków, które zaj-
mują się edukacją dzieci i młodzieży niesłyszącej, znajduje się zapis,
stwierdzający, że realizacja celów stojących przed szkołą jest uzależnio-
na od stopnia, w jakim człowiek głuchy będzie umiał posługiwać się ję-
zykiem w mowie i piśmie. Dlatego też w całej działalności dydaktyczno-
-wychowawczej jednym z podstawowych zadań jest nauczanie języka. 
Proces ten, trwający do czasów nam współczesnych, jest przyczyną cią-
głych poszukiwań, mających na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie:
jakie są najbardziej skuteczne sposoby porozumiewania się z niesłyszą-
cymi, gwarantujące im pełnię przekazu i odbiór informacji przez obie
strony rozmówców: głuchych i słyszących (Korzon 1998, s. 63 i n.).

Budowanie systemu jêzykowego w umyœle dzieci nies³ysz¹cych wymaga odpo-
wiedzi na pytanie: jakie czynniki i warunki okazuj¹ siê byæ niezbêdne dla pro-

cesu aplikacji jêzyka. S. Grabias (1994, s. 189), maj¹c na uwadze problem programo-
wania jêzyka, wyjaœnia, ¿e „w procesie normalnego rozwoju osobowoœci cz³owieka,
jego czynnoœci fizycznych i psychicznych, jêzyk macierzysty (pierwszy, zwykle et-
niczny) kszta³tuje siê bez trudu. Pojawia siê w umyœle ludzkim bez udzia³u œwiado-
moœci i funkcjonuje niezauwa¿alnie. Stosujemy go jak dane nam w prezencie narzê-
dzie i trzeba doprawdy g³êbokiego namys³u, by zawa¿yæ, ¿e istniej¹ mechanizmy
jego funkcjonowania. (…) Sytuacjê ekstremaln¹, w której lingwista musi zrekonstru-
owaæ system jêzyka i zbudowaæ pe³ny model jego funkcjonowania, a nastêpnie
opracowaæ program opanowywania tego modelu (to zadanie le¿y równie¿ w kom-
petencji pedagoga), stanowi w³aœnie g³uchota – stan, w którym dziecko pos³uguje
siê resztkami s³uchu, które uniemo¿liwiaj¹ mu naturalne opanowanie jêzyka“. 

Sytuacja ta z pozoru wydawaæ by siê mog³a podobna do tej, jak¹ zastaje nau-
czyciel ucz¹cy jêzyka polskiego cudzoziemców. On równie¿ musi zbudowaæ
w umyœle s³uchacza system jêzyka polskiego, a nastêpnie przekazaæ regu³y
funkcjonowania tego systemu w ró¿nych sytuacjach komunikacyjnych. Podo-
bieñstwo jest jednak pozorne, wyjaœnia dalej Grabias, gdy¿ cudzoziemiec ma ju¿
opanowany system jêzyka rodzinnego i ujmuje rzeczywistoœæ w kategoriach
w³aœciwych temu jêzykowi. Ucz¹c siê nowego jêzyka, wykorzystuje ogromn¹
iloœæ nawyków wyæwiczonych w procesie opanowywania jêzyka pierwszego.
Tezê tê potwierdza tak¿e K. Krakowiak (1999, s. 133 i n.), wyjaœniaj¹c, ¿e
„mówienie to nie tylko umiejêtnoœæ wytwarzania dŸwiêków mowy, to z³o¿ona
umiejêtnoœæ w³adania s³owami, czyli znakami jêzykowymi. Nie wystarczy s³y-



SZKO£A SPECJALNA 1/2007 22

szeæ dŸwiêki i prawid³owo artyku³owaæ g³oski. Nie wystarczy powtarzaæ za
matk¹ lub nauczycielk¹ wyrazy lub ca³e zdania. Wa¿niejsze jest trafne, zgodne
z norm¹, przypisywanie s³owom znaczeñ oraz poprawne rozpoznawanie sensu
konstrukcji sk³adniowych (czyli ich rozumienie), a tak¿e sprawne budowanie
zdañ poprawnych gramatycznie i u¿ywanie w nich s³ów w sposób odpowiedni
do celów, które chcemy osi¹gn¹æ mówi¹c, czyli zgodne z w³asn¹ intencj¹. Dziec-
ko rodzi siê ze zdolnoœci¹ do opanowania jêzyka, ale ¿eby go poznaæ, musi po-
zostawaæ w sta³ym kontakcie z ludŸmi, którzy go u¿ywaj¹. Aby opanowaæ jê-
zyk, dziecko musi mieæ pe³ny dostêp do wszystkich sk³adników tego jêzyka,
którym pos³uguj¹ siê ludzie w otaczaj¹cej je wspólnocie spo³ecznej“.

Znaczenia pierwszych s³ów, wyjaœnia dalej autorka, nie mo¿na dziecku obja-
œniæ i nauczyæ poprzez podanie jakichœ odpowiedników lub definicji czy umow-
nych symboli. Dziecko musi osobiœcie doœwiadczyæ, w jaki sposób funkcjonuje jê-
zyk, odkryæ zasady, jakimi siê rz¹dzi i nauczyæ siê praktycznie je stosowaæ. Jest
to wa¿ny aspekt, gdy¿ jêzyk jawi siê nie tylko jako narzêdzie komunikowania,
ale tak¿e jako forma psychicznego i spo³ecznego funkcjonowania ludzi. Jest na-
rzêdziem s³u¿¹cym cz³owiekowi do poznawania otaczaj¹cej go rzeczywistoœci,
siebie samego. Stanowi postaæ istnienia ludzkiej kultury i jest form¹ jej dziedzi-
czenia. Pozwala tak¿e na rozszerzenie indywidualnej œwiadomoœci cz³owieka po-
przez w³¹czenie do niej wiedzy o œwiecie niesionej przez tradycje i kulturê. Jêzyk
wyznacza ogromn¹ symboliczn¹ przestrzeñ naszego rozwoju psychicznego
i drogê s³u¿¹c¹ formacji duchowej. K. Krakowiak (1999, s. 139) stwierdza, ¿e „aby
pomóc dziecku z uszkodzonym narz¹dem s³uchu opanowaæ jêzyk narodowy,
trzeba sprawiæ, ¿eby mog³o ono uruchomiæ i wykorzystaæ swoje wrodzone zdol-
noœci jêzykowe. Trzeba daæ mu szansê, aby zosta³o 'genialnym lingwist¹' i 'ma-
³ym poet¹'. A do tego nieodzowne jest, aby mog³o na co dzieñ rozmawiaæ z ludŸ-
mi ze swojego otoczenia. Najpierw – jako ma³e dziecko – z matk¹, ojcem i osoba-
mi najbli¿szymi, a potem równie¿ z szersz¹ spo³ecznoœci¹. Potrzeba kontaktu
z innymi ludŸmi, potrzeba rozmowy jest u ka¿dego cz³owieka równie silna jak
potrzeba pokarmu i mi³oœci. Ograniczenie lub brak s³yszenia jest przeszkod¹, sta-
nowi barierê w komunikowaniu siê. Tê barierê trzeba i mo¿na przezwyciê¿yæ“. 

Znalezienie sposobu przezwyciê¿enia bariery, która powstaje miêdzy dziec-
kiem z uszkodzeniem s³uchu a jego s³ysz¹c¹ rodzin¹ i otoczeniem spo³ecznym,
to najwa¿niejsza czêœæ zadania osób, które chc¹ dopomóc dziecku w opanowa-
niu jêzyka. Jest to proces d³ugotrwa³y i ¿mudny, wymagaj¹cy ogromnego wy-
si³ku i zaanga¿owania zarówno ze strony dziecka, jego rodziców, najbli¿szego
otoczenia, rehabilitantów i nauczycieli.

Jednym z warunków umo¿liwiaj¹cych pomyœlny przebieg procesu rehabilita-
cji dziecka nies³ysz¹cego jest podmiotowe traktowanie wychowanka, afirmowa-
nie jego osoby, respektowanie jego specyficznych potrzeb wynikaj¹cych z racji
uszkodzonego s³uchu (zob. szerzej Dziesiêæ próœb dziecka z g³êboko uszkodzonym
s³uchem 1999, s. 7 i n.). Stanowi¹ one fundament pracy rehabilitacyjnej rodziców,
nauczycieli i terapeutów. To w³aœnie na nim powinny byæ zbudowane wszelkie
programy rehabilitacyjne, kszta³c¹ce czy wychowawcze, aby przynosi³y po¿¹da-
ne wyniki. 

MARCIN BIA£AS
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Drugim wa¿nym czynnikiem decyduj¹cym o pomyœlnym przebiegu rehabilita-
cji dziecka nies³ysz¹cego jest wybór odpowiedniej metody, która gwarantowa³a-
by jego rozwój jêzykowy i kulturowy. K. Krakowiak (2003, s. 67) stwierdza, ¿e pe-
dagogika specjalna nie dopracowa³a siê do tej pory systemu wielostronnej ewalu-
acji stosowanych metod. Ich skutecznoœæ nale¿y rozpatrywaæ i oceniaæ w odnie-
sieniu do specyfiki tworzonych przez nie œrodowisk i wspólnot komunikacyjnych.
Bardzo wa¿ne jest, zaznacza autorka, czy metody te przyczyniaj¹ siê do powsta-
wania i rozwoju œrodowisk wychowawczych, których dzia³anie jest przed³u¿e-
niem wychowawczej funkcji rodzin, szanuj¹ ich prawa, doœwiadczenie, wiedzê
i mi³oœæ do dzieci. Czy s¹ to œrodowiska oparte na pozytywnej relacji ze œwiatem
i tworz¹ odpowiedni klimat – przyjazny dla rozwoju dziecka, wzbogacaj¹ go po-
znawczo, kulturowo i duchowo. Jednym z warunków tworzenia atmosfery sprzy-
jaj¹cej rozwojowi dzieci nies³ysz¹cych jest opanowanie nie³atwej sztuki s³owa. Za-
tem aby „wyzwoliæ siê z kalectwa musimy siê nauczyæ rozmawiaæ“ (tam¿e, s. 68).
To w³aœnie partnerska rozmowa stwarza warunki do rzeczywistego komunikowa-
nia siê dzieci nies³ysz¹cych, jest tak¿e nieodzownym warunkiem prowadzenia
wszelkich dzia³añ edukacyjnych i wspomagaj¹cych ich rozwój. Metod, które
sprzyjaj¹ prowadzeniu rozmów z dzieckiem nies³ysz¹cym jest wiele. 

W programach nauczania opracowanych dla szkó³ i oœrodków, które zajmuj¹
siê edukacj¹ dzieci i m³odzie¿y nies³ysz¹cej, znajduje siê zapis, stwierdzaj¹cy, ¿e
realizacja celów stoj¹cych przed szko³¹ jest uzale¿niona od stopnia, w jakim
cz³owiek g³uchy bêdzie umia³ pos³ugiwaæ siê jêzykiem w mowie i piœmie. Dla-
tego te¿ w ca³ej dzia³alnoœci dydaktyczno-wychowawczej jednym z podstawo-
wych zadañ jest nauczanie jêzyka. 

Proces ten, trwaj¹cy do czasów nam wspó³czesnych, jest przyczyn¹ ci¹g³ych
poszukiwañ, maj¹cych na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie: jakie s¹ naj-
bardziej skuteczne sposoby porozumiewania siê z nies³ysz¹cymi, gwarantuj¹ce
im pe³niê przekazu i odbiór informacji przez obie strony rozmówców: g³uchych
i s³ysz¹cych (Korzon 1998, s. 63 i n.). We wspó³czesnej literaturze pedagogicznej
i logopedycznej doszukaæ siê mo¿na wielu prób maj¹cych na celu prezentacjê
i systematyzacjê metod kszta³cenia jêzykowego dzieci z uszkodzonym s³uchem.
Ukazuj¹ one ró¿ne sposoby (drogi) komunikowania siê z nies³ysz¹cymi wyko-
rzystywane w edukacji i rehabilitacji. K. Krakowiak (2003, s. 84–93) prezentuje
stosowane wspó³czeœnie na œwiecie metody komunikowania siê z dzieæmi i m³o-
dzie¿¹ nies³ysz¹c¹, dziel¹c je na piêæ zasadniczych grup: 

metody audytywno-werbalne (jednozmys³owe);
metody oralne (ustne, wielozmys³owe);
metodê fonogestów (Cued Speech);
komunikacjê totaln¹;
bilingwizm (dwujêzycznoœæ). 
Jako kryterium takiego podzia³u, autorka przyjê³a refleksjê dotycz¹c¹ szans

i ograniczeñ jakie niesie zastosowanie poszczególnych metod. Oprócz podania
definicji i g³ównych celów jakim s³u¿y opisywana metoda, wziê³a tak¿e pod
uwagê: zadania jakich podejmuje siê pedagog (nauczyciel) stosuj¹cy wybrana
metodê, synchronicznoœæ czynnoœci jêzykowych rozmówców (osoby s³ysz¹cej
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i nies³ysz¹cej), zagro¿enia rozwoju dziecka spowodowane nietrafnym zastoso-
waniem wybranej metody oraz ich weryfikacjê eksperymentaln¹. Jak twierdzi
dalej, wszystkie te metody s¹ dostêpne polskim specjalistom, ale nie zawsze
znane i stosowane powszechnie, a o wyborze danej metody czêsto decyduje los.

W polskich szko³ach i oœrodkach dla dzieci nies³ysz¹cych prowadzi siê zajêcia
rehabilitacyjno-edukacyjne, wykorzystuj¹c metody: oralne, bilingwizm, komu-
nikacjê totaln¹ i metodê fonogestów.

Metoda oralna

Wœród wspó³czeœnie stosowanych metod wychowania jêzykowego dzieci nies³y-
szacych w Polsce spotyka siê tzw. metody oralne (ustno-s³uchowe, wielozmys³owe).
K. Krakowiak (2003, s. 96) twierdzi, ¿e metody te „nastawione s¹ na nauczanie mo-
wy z wykorzystaniem wszystkich zmys³ów. Opieraj¹ siê przede wszystkim na
usprawnianiu uszkodzonego narz¹du s³uchu przy u¿yciu protez (aparatów s³ucho-
wych, implantów œlimakowych, systemów FM), a tak¿e na kompensacji niedobo-
rów percepcji s³uchowej przez czytanie z ust oraz pos³ugiwanie siê naturalnymi ge-
stami i mimik¹. W niektórych programach stosuje siê wczesne nauczanie czytania“.

Rozwijaj¹c te definicjê A. Korzon (1998, s. 29–35) twierdzi, ¿e wykorzystanie za-
chowanych resztek s³uchowych w kontaktach z innymi osobami sprzyja rozwija-
niu zdolnoœci jêzykowych i komunikacyjnych. Jest to mo¿liwe poprzez intensyw-
ny trening s³uchowy, wspierany przez œrodki elektroakustyczne, a obecnie tak¿e
i wszczepy wewn¹rzœlimakowe (implant – protezy s³uchowe), wykorzystuj¹ce
drogê s³uchow¹ w procesie komunikacji. W przypadku powa¿nych i g³êbokich
uszkodzeñ s³uchu, tylko dziêki aparatom s³uchowym dziecko mo¿e mieæ dostêp
do otaczaj¹cego ludzi œwiata dŸwiêków i mieæ szansê na rozwój rozumienia mo-
wy dŸwiêkowej i mówienia – stwierdza J. Kosmalowa (2001, s. 15 i n.). Wyposa-
¿enie dziecka w dobrej klasy aparaty s³uchowe stanowi fundament dla dalszego
przebiegu procesu rehabilitacyjnego, którego podstaw¹ jest równie¿ wychowanie
s³uchowe. A. Korzon (1998, s. 30) wyjaœnia, ¿e w surdopedagogice funkcjonuj¹
dwa na pozór synonimiczne terminy: wychowanie s³uchowe i trening s³uchowy.
Powo³uj¹c siê na niemieckich autorów, zaznacza ich wyraŸne rozgraniczenie.

Wychowanie s³uchowe dzieci z uszkodzonym narz¹dem s³uchu od urodzenia
lub przed okresem nabywania mowy zmierza do stworzenia u tych dzieci zaso-
bu doœwiadczeñ akustycznych (analogicznych do zasobu s³ysz¹cych dzieci)
oraz do rozwiniêcia mowy, przezwyciê¿aj¹c wtórne zaburzenia towarzysz¹ce
uszkodzeniu s³uchu i umo¿liwiaj¹ce nawi¹zanie kontaktu z otoczeniem. 

Natomiast termin „trening s³uchowy“ stosowany jest najczêœciej u doros³ych,
którzy trac¹ s³uch. Zabiegi usprawniaj¹ce opieraj¹ siê na posiadanym przez jed-
nostkê zasobie jêzykowym i zasobie wyra¿eñ akustycznych. Celem ich jest,
usprawnianie zdolnoœci do korzystania w kontaktach z otoczeniem z nabytego
poprzednio zasobu doœwiadczeñ akustycznych.

Kolejnym sk³adnikiem wykorzystywanym w metodzie oralnej jest odczytywa-
nie mowy z ust. B. Hoffmann (1987, s. 76) stwierdza, ¿e odczytywanie mowy z ust
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jest podstawowym œrodkiem pomocniczym, z jakiego korzystaj¹ osoby nies³ysz¹-
ce w procesie komunikowania siê. Umiejêtnoœæ ta zwi¹zana jest z ukierunkowa-
nymi procesami postrzegania, identyfikacji oraz rozumienia okreœlonych, g³ównie
wizualnych, s³uchowych oraz kinestetyczno-artykulacyjnych ca³oœci jêzykowych,
w okreœlonym kontekœcie zdaniowym i sytuacyjnym. Kompensacja niedoborów
s³yszenia poprzez percepcjê wzrokow¹ jest niew¹tpliwie najbardziej wartoœciow¹
i prowadz¹c¹ do celu drog¹ rehabilitacji osób z uszkodzonym s³uchem.

Tak¿e gesty naturalne, jêzyk cia³a, ekspresja twarzy maj¹ istotny udzia³ w re-
habilitacji dziecka nies³ysz¹cego, wp³ywaj¹c jednoczeœnie na jego ¿ycie emocjo-
nalne. Dziecko g³uche jest „osob¹ wizualn¹ – co oznacza, ¿e nastawione jest ono
bardziej na odbiór informacji wizualnych ni¿ audytywnych (tj. s³uchowych).
Przekazuje te¿ spontaniczne komunikaty w postaci nie tylko s³ów, ale tak¿e
komponentów pozawerbalnych – gestów, ekspresji twarzy, elementów jêzyka
cia³a“ (Tomaszewski 2001, s. 263).

Innym znanym i szeroko wykorzystywanym œrodkiem wspomagaj¹cym nau-
czanie mowy dzieci z wad¹ s³uchu jest pismo. Stanowi ono bardzo cenn¹ podpo-
rê w procesie nauczania dzieci z wad¹ s³uchu, u³atwia komunikacjê i wymianê in-
formacji. Jest to mo¿liwe tylko w tej sytuacji, kiedy dziecko posiada ju¿ zrêby sy-
stemu jêzykowego, w przeciwnym wypadku nie jest mo¿liwe nauczenie dziecka
jêzyka za pomoc¹ napisów, gdy¿ percepcja ta przebiega zupe³nie inaczej ni¿ po-
rozumiewanie siê ustno-s³uchowe. Litery nie stanowi¹ ekwiwalentów g³osek,
w piœmie nie mo¿na oddaæ zjawisk fonetycznych, w jakie obfituje jêzyk. G³oska
uzyskuje swoje w³aœciwe brzmienie dziêki istnieniu w sylabie, czyli koartykulacji
z g³oskami w s¹siedztwie których wystêpuje. Tak¿e gramatyka tekstów jêzyka pi-
sanego zdecydowanie ró¿ni siê od gramatyki tekstów mówionych (Krakowiak
1995, s. 44–46). Fakt ten ujawnia siê w spójnoœci i innej statystyce czêœci mowy.
Mówienie bowiem wspó³wystêpuje z semantycznie noœnym gestem i mimik¹,
a niekiedy nawet kod mimiczny i gesty mog¹ przewa¿aæ nad s³owami, podczas
gdy w tekœcie pisanym dominuje s³owo. Jednak¿e, jak stwierdza E. Kulczycka
(1998, s. 51), pismo mo¿e s³u¿yæ doraŸnie do komunikacji interpersonalnej, u³a-
twiaj¹c komunikacjê poprzez mo¿liwoœæ powrotu do nadawanego komunikatu,
który w wypowiedzeniu jest trudniejszy do powtórzenia. Jak wyjaœnia dalej au-
torka, „nies³ysz¹cy maj¹ czêsto trudnoœci z ró¿nicowaniem wieloznacznych wy-
powiedzeñ ustnych, pismo mo¿e wiêc stanowiæ pomost dla powi¹zañ kulturo-
wych“. Teksty winny stanowiæ nazwanie tego, co jest bezpoœrednio prze¿ywane,
czego dziecko aktualnie doœwiadcza. Powinny opisywaæ otoczenie najbli¿sze
dziecku, a ich realia odnosiæ siê do znanej dziecku rzeczywistoœci. G³ówn¹ pomo-
c¹ dydaktyczn¹ podczas nauki czytania s¹ etykietki z napisami. Wyrazy maj¹ za-
stêpowaæ przedmioty i towarzyszyæ s³owu. Zadaniem dziecka jest identyfikacja,
rozró¿nianie przyporz¹dkowanych etykiet (imiona domowników, nazwy zaba-
wek, sprzêtów domowych itp.), a tak¿e w póŸniejszym etapie uk³adanie zdañ,
uzupe³nianie brakuj¹cych wyrazów, wykonywanie poleceñ (np. namaluj drzewo).
Kolejnym krokiem jest czytanie prostych ksi¹¿eczek. Forma tych zadañ powinna
mieæ zawsze charakter zabawowy. Na poziomie przedszkolnym podane æwicze-
nia stanowi¹ podstawê nauki czytania receptywnego z zastosowaniem analizy

REHABILITACJA JÊZYKOWA DZIECI NIES£YSZ¥CYCH W POLSCE



SZKO£A SPECJALNA 1/2007 26

i syntezy w klasach szkolnych. A. Löwe (za: Kulczycka 1998, s. 54) twierdzi, ¿e
„dziecko nies³ysz¹ce jest w stanie opanowaæ czytanie setek wyrazów w sposób
globalny i zaleca wprowadzaæ analizê dopiero po zmagazynowaniu 800 wyrazów
czytanych globalnie. Równolegle winny odbywaæ siê zajêcia rozwijaj¹ce analizê
i syntezê wzrokowo-s³uchow¹, by po osi¹gniêciu przez dziecko dojrza³oœci szkol-
nej by³o gotowe do nauki czytania receptywnego“. Czytanie jest bowiem t¹ ele-
mentarn¹ umiejêtnoœci¹ zdobywan¹ w toku nauki szkolnej, konkluduje dalej au-
torka, która przygotowuje dziecko do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Wszystkie opisane czynnoœci maj¹ na celu rozwój mowy i umiejêtnoœci komu-
nikowania siê nies³ysz¹cych w procesie integracji ze spo³ecznoœci¹ s³ysz¹cych.
Zadaniem pedagoga, który w rehabilitacji z nies³ysz¹cymi stosuje metodê oral-
n¹, jest konstruowanie programów autorskich, a tak¿e prowadzenie instrukta¿u
dla rodziców (dla których jest kierownikiem i kontrolerem), aby po przeszkole-
niu dbali o to, aby dziecko stale korzysta³o z protez s³uchowych i aby uczy³o siê
odczytywaæ mowê z ust i mówiæ. Skutecznoœæ postêpowania rehabilitacyjnego
z zastosowaniem metody oralnej zosta³a potwierdzona w licznych badaniach
naukowych prowadzonych przy u¿yciu metod jakoœciowych (studium przy-
padku). Jednak¿e badania te uniemo¿liwiaj¹ uogólnianie i generalizacjê wnio-
sków. W praktyce szkolnej zaobserwowaæ mo¿na bardzo liczne przypadki nie-
powodzeñ, zw³aszcza w szko³ach specjalnych (Krakowiak 2003, s. 91). 

System jêzykowo-migowy

Obok mnogoœci jêzyków fonicznych (angielski, niemiecki, francuski) istniej¹
tak¿e jêzyki migowe. W rehabilitacji nies³ysz¹cych zaistnia³y ponownie po 100
latach od kongresu surdopedagogów, który odby³ siê w Mediolanie w 1890 r.,
gdzie potêpiono kszta³cenie z jego u¿yciem, na korzyœæ niepodzielnego panowa-
nia w szko³ach metody oralnej. J. Siestrzyñski (za: Sêkowska 2001, s. 201 i n.)
nieprzychylnie wypowiada³ siê na temat jêzyka migowego, twierdz¹c, ¿e: 

Znaki mimiczne nie stanowi¹ ¿adnego jêzyka, a s¹ tylko ucieczk¹ nieszczêœli-
wych w potrzebie.
Jêzyk migowy jest jêzykiem sztucznym, który nie rozwija ucznia, lecz tresuje.
G³uchoniemy bez znajomoœci jêzyka dŸwiêkowego, pos³uguj¹cy siê wy³¹cznie
mow¹ migow¹, nie jest nawet na najni¿szym stopniu cz³owieczeñstwa.
Myli³ siê J. Siestrzyñski, podobnie jak b³êdne okaza³y siê stwierdzenia zawarte

w rezolucji Kongresu Mediolañskiego. Niepowodzenia uczniów stosuj¹cych me-
todê oraln¹, ich s³abe wyniki spowodowa³y, ¿e wielu specjalistów zajê³o skrajnie
przeciwne stanowisko. Twierdzili oni, ¿e mowa gestowa (migi) oddaje nieocenio-
ne us³ugi zarówno w komunikowaniu siê nies³ysz¹cych ze sob¹, jak i ze s³ysz¹-
cymi. Ponadto, jak przytacza dalej Sêkowska (2001), migi stanowi¹ cenn¹ pomoc
w kszta³towaniu mowy oralnej. Œwiadczyæ o tym ma zasób umys³owy i goto-
woœæ do uczenia siê mowy, zw³aszcza u dzieci maj¹cych nies³ysz¹cych rodziców,
z którymi od urodzenia porozumiewaj¹ siê przez migi. Zwolennicy stosowania
mowy migowej wychodzili z za³o¿enia, ¿e „je¿eli dziecko nies³ysz¹ce zrozumie,
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¿e znak – jakim jest gest w mowie migowej – jest symbolem oznaczaj¹cym rze-
czy, osoby, czynnoœci, zrozumie póŸniej, ¿e s³owo w mowie oralnej to równie¿
symbol o jeszcze szerszym zasiêgu i zró¿nicowaniu ni¿ gest. Wtedy pojawi siê
u niego motywacja stymuluj¹ca uczenie siê jêzyka. Liczne eksperymenty i obser-
wacje wykaza³y, ¿e dzieci, które nie znaj¹ mowy migowej, maj¹ du¿e trudnoœci
w przyswajaniu sobie mowy oralnej, co wynika z ubóstwa wymiany jêzykowej
w pierwszych latach ¿ycia“ (Sêkowska 2001, s. 205 i n.). W 1983 r. na Kongresie
w Hamburgu jêzykowi migowemu zosta³a przywrócona nale¿yta ranga, uznany
zosta³ za metodê rehabilitacji i kszta³cenia ludzi z uszkodzonym narz¹dem s³u-
chu. Co wiêcej, konkluduje Sêkowska, uznano go za jêzyk macierzysty, przyjmu-
j¹c, ¿e tak jak inne jêzyki macierzyste jest przyswajany w sposób naturalny przez
dziecko rodziców nies³ysz¹cych, stopniowo, poprzez uczenie siê, bez uœwiado-
mionego wysi³ku z jego strony lub jego otoczenia. 

Pedagogiczn¹ konsekwencj¹ tych ustaleñ jest wykorzystywanie jêzyka migo-
wego w procesie rehabilitacji i edukacji dzieci nies³ysz¹cych. St¹d w literaturze
surdopedagogicznej mo¿na znaleŸæ ró¿ne jego okreœlenia, takie jak: migi, mowa
migowa, znaki migowe, znaki ideograficzne, system jêzykowo-migowy, (polski)
jêzyk migowy. Jest on okreœlany jako forma porozumiewania siê, wykorzystuj¹-
ca ekspresjê gestow¹ i pos³uguj¹ca siê ustalonymi symbolami opartymi na ru-
chach d³oni, palców i r¹k (Korzon 1998, s. 37). Definiowany jest tak¿e jako „filo-
zofia pedagogiczna oparta na za³o¿eniu, ¿e cz³owiek nies³ysz¹cy powinien ko-
munikowaæ siê przy u¿yciu dwóch jêzyków: migowego i narodowego (obowi¹-
zuj¹cego w danym kraju)“ (Krakowiak 2003, s. 86). 

Z kolei J. Perlin i B. Szczepankowski (za: Korzon 1998, s. 38), wyró¿niaj¹ kilka
terminów, daj¹c krótk¹ ich charakterystykê. Ich zdaniem „tradycyjna nazwa 'jê-
zyk migowy' oznacza system komunikacji ograniczony wy³¹cznie, lub prawie
wy³¹cznie do znaków ideograficznych, posiadaj¹cy w³asn¹ gramatykê. Nie ma
on jednak nic wspólnego z morfologi¹ i sk³adni¹ jêzyka polskiego“. Ma nato-
miast swe w³asne s³ownictwo – znaki migowe i gramatykê ca³kowicie odmien-
n¹ od gramatyki polskiej, wyjaœnia B. Szczepankowski (2001, s. 233). Podstaw¹
jêzyka migowego s¹ tzw. znaki ideograficzne. S¹ one znakami migowymi, które
okreœlaj¹ ca³e s³owa – pojêcia (np. dziecko, mama, tata, dom, ³adny, dobry). Nie
maja one odmian gramatycznych, dlatego w klasycznym jêzyku migowym
o sensie zdania decyduje porz¹dek, kolejnoœæ wyrazów. Jest to tzw. gramatyka
pozycyjna, typowa dla jêzyków migowych. Integraln¹ czêœæ jêzyka migowego
stanowi tak¿e alfabet palcowy – daktylografia (zbiór znaków okreœlaj¹cych po-
szczególne litery). W jêzyku migowym, twierdzi Szczepankowski, alfabetu pal-
cowego u¿ywa siê do przekazywania imion w³asnych, skrótów, przedrostków,
przyrostków w wyrazach. 

Natomiast polski jêzyk migany, jest oparty na polskiej gramatyce, z tym, ¿e te-
maty leksemów przekazywane s¹ w nim za pomoc¹ znaków ideograficznych,
a morfemy gramatyczne za pomoc¹ znaków daktylograficznych. Wed³ug B.
Szczepankowskiego (za: Korzon 1998, s. 38), „po³¹czenie jêzyka miganego z pol-
skim jêzykiem mówionym oraz elementami prozodycznymi daje w efekcie sy-
stem jêzykowo-migowy“.
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Zwolennicy tego sposobu komunikowania siê z nies³ysz¹cymi, sw¹ filozofiê
opieraj¹ m.in. na przes³ankach, ¿e „nie mo¿na dziecka nies³ysz¹cego pozbywaæ
prawa do jêzyka migowego – to tak, jakby pozbawiæ je czegoœ bardzo cennego.
Na prawo nies³ysz¹cego dziecka do jêzyka migowego patrzy siê dziœ w katego-
rii praw cz³owieka. W podstawowych dokumentach miêdzynarodowych doty-
cz¹cych problemów osób niepe³nosprawnych – rezolucji Zgromadzenia Ogólne-
go ONZ z 1993 r. Standardowe zasady wyrównywania szans osób z niesprawnoœcia-
mi oraz w Deklaracji z Salamanki Edukacja dla wszystkich z 1994 r., jest zapisane,
¿e nies³ysz¹ce dziecko powinno byæ kszta³cone z wykorzystaniem jêzyka migo-
wego, poniewa¿ w³aœnie takie kszta³cenie wyrównuje szanse w stosunku do
dzieci s³ysz¹cych i pozwala mu zdobywaæ wiedzê. W dokumentach tych rów-
nie¿ zaleca siê kszta³cenie nies³ysz¹cych dzieci przede wszystkim w szko³ach
dla nich przeznaczonych, w³aœnie ze wzglêdu na bariery w komunikowaniu
siê“ (Szczepankowski 1999, s. 162). 

Wspomniany autor uwa¿a, ¿e rodzice nies³ysz¹cego dziecka od najwczeœniej-
szych lat powinni uczyæ siê komunikowaæ z nimi, stosuj¹c jêzyk migowy. Dziê-
ki wczesnemu opanowaniu jêzyka migowego istniej¹ szanse na ³atwiejsze opa-
nowanie jêzyka ojczystego i wychowanie nies³ysz¹cego dziecka jako dwujêzycz-
nego. W przysz³oœci takie dziecko bêdzie pos³ugiwa³o siê zarówno jêzykiem mi-
gowym, jak i jêzykiem ojczystym. Szczepankowski sprzeciwia siê tym samym
pogl¹dom reprezentowanym przez zwolenników wychowania i nauczania dzie-
ci nies³ysz¹cych metod¹ oraln¹. Argumentuje, ¿e jêzyk migowy pozwala na
swobodny, naturalny kontakt jêzykowy, kontakt sprawiaj¹cy przyjemnoœæ po-
s³ugiwania siê jêzykiem „je¿eli dziecko ma dobrze opanowany jêzyk migowy,
wówczas mo¿e uczyæ siê jêzyka polskiego jako drugiego jêzyka, tak jak s³ysz¹-
ce dziecko uczy siê jêzyka angielskiego, maj¹c ju¿ do dyspozycji bazê jêzykow¹
w jêzyku polskim. Tak¿e i rodzicom bêdzie ³atwiej trafiæ do dziecka, nawi¹zuj¹c
z nim kontakt w nowym dla nich jêzyku, którego mog¹ uczyæ siê razem z dziec-
kiem, prze¿ywaj¹c razem sukcesy i pora¿ki i porozumiewaj¹c siê za pomoc¹
znaków jêzyka migowego. Znaki te mog¹ ³¹czyæ siê z mow¹ dŸwiêkowa w sy-
stem jêzykowo-migowy“ (tam¿e 1999, s. 164). 

Proces wychowania jêzykowego bazuj¹cy na systemie jêzykowo-migowym,
w swych za³o¿eniach jest nastêpnie przejmowany i kontynuowany przez szko³ê.
Przy zastosowaniu systemu jêzykowo-migowego prowadzi siê zajêcia edukacyj-
ne i rehabilitacyjne w szko³ach dla nies³ysz¹cych. Ka¿da lekcja w takiej szkole wy-
gl¹da w taki sposób, ¿e osoba pos³uguj¹ca siê tym systemem równoczeœnie mówi
i miga, przekazuj¹c znakami migowymi odpowiedniki wypowiadanych s³ów.
Wspieranie wypowiedzi nauczycieli w jêzyku polskim znakami migowymi u³a-
twia nies³ysz¹cym dzieciom ich percepcjê i rozwija kompetencjê komunikacyjn¹. 

Najpowa¿niejszym zastrze¿eniem wobec systemu jêzykowo-migowego, uwa-
¿a J. Leszka (1997, s. 44), jest w¹tpliwoœæ, co do mo¿liwoœci sprawnego i szybkie-
go pos³ugiwania siê dwiema technikami kodowania umys³owego jednoczeœnie.
Z jêzykoznawczego punktu widzenia, system ten jest niejednorodny w planie
wyra¿ania: zawiera elementy ideograficzno-ikoniczne i elementy fonemowo-lite-
rowe, ³¹czone w sposób arbitralny. Powsta³e w ten sposób hybrydalne po³¹cze-
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nie dwóch typów znaków wymaga dwukana³owej percepcji komunikatu, jedno-
czeœnie przekazywanego oralnie i w sposób migowo-daktylograficzny, co jest
w¹tpliwe pod wzglêdem neurolingwistycznym. Nie wiadomo bowiem, czy jêzy-
kowe funkcjonowanie cz³owieka nie zostanie zak³ócone, je¿eli niemo¿liwym jest
zsynchronizowanie obu sposobów przekazu i ka¿dy z nich nastêpuje w swoim
w³asnym rytmie – zastanawia siê autorka. Przekaz gestowo-mimiczny narzuca
w³asny rytm czynnoœciom mówienia, co zdecydowanie zak³óca p³ynnoœæ stru-
mienia mowy i zaburza jej przebieg w warstwie prozodycznej. Wobec tego syste-
mu mo¿na sformu³owaæ zarzut podobny jak w stosunku do przekazu daktylo-
graficznego – potwierdza tak¿e K. Krakowiak (1995, s. 49–62). Informacje prze-
kazywane w sposób migowo-daktylograficzny daj¹ pe³ny komunikat, tak wiêc
odbiorca nie musi dodatkowo koncentrowaæ siê na odczytywaniu z ust nadaw-
cy. St¹d wniosek, ¿e jeden ze sposobów przekazu w tej strategii jest redundant-
ny: je¿eli dominuje odczytywanie z ust, to migi s¹ zbêdne, je¿eli zaœ dominuje
percepcja znaków migowych, to przekaz migowy zastêpuje mówienie, a przekaz
oralny jest z lingwistycznego punktu widzenia nadmiarowy. 

Mo¿na wiêc zastanawiaæ siê, czy bilingwizm – metody dwujêzykowe – jest
skutecznym œrodkiem w procesie nauczania jêzyka polskiego tak w mowie, jak
i w piœmie. Aby tak siê sta³o, „dziecko powinno mieæ kontakt z osobami biegle
pos³uguj¹cymi siê naturalnym jêzykiem migowym, aby opanowa³o ten jêzyk ja-
ko pierwszy, a wiec przynajmniej jedno z rodziców powinno tak¿e nauczyæ siê
tego jêzyka i poznaæ 'kulturê g³uchych'. W niektórych programach zak³ada siê,
¿e dziecko powinno kontaktowaæ siê z osob¹ nies³ysz¹c¹ biegle migaj¹c¹, nato-
miast rodzice komunikuj¹ siê z dzieckiem w jêzyku narodowym. W praktyce
najczêœciej s³ysz¹cych rodziców zastêpuj¹ zawodowi wychowawcy i nauczycie-
le“ (Krakowiak 2003, s. 88). St¹d, jak twierdzi J. Leszka (1997, s. 45), pomimo ¿e
jêzyki migowe s¹ cennym wytworem kultury i œwiadcz¹ o inteligencji ludzi,
którzy je tworz¹ i stosuj¹, to jednak skazuj¹ osoby g³uche na swoist¹ izolacjê,
gdy¿ znajomoœæ jêzyka migowego wœród s³ysz¹cych jest bardzo ma³a. Nale¿y
tak¿e pamiêtaæ, wyjaœnia dalej, ¿e prymarn¹ postaci¹ znaków jêzykowych jest
postaæ foniczna i ¿e ka¿dy cz³owiek, tak¿e dziecko z uszkodzonym s³uchem,
dysponuje wrodzonymi mo¿liwoœciami neurofizjologicznego i umys³owego
przetwarzania informacji werbalnych, odbieranych w tej postaci. 

Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania mo¿na powo³aæ siê na K. Krakowiak
(2003, s. 91), która stwierdza, ¿e badania potwierdzaj¹ korzyœci psychologiczne ze
stosowania bilingwizmu, a wiêc i systemu jêzykowo-migowego tylko w przypad-
ku dzieci, które maj¹ rodziców nies³ysz¹cych w³adaj¹cych jêzykiem migowym, na-
tomiast brak jest wystarczaj¹cych danych potwierdzaj¹cych korzyœci psycholingwi-
styczne w przypadku dzieci rodziców s³ysz¹cych. Potwierdzeniem tego faktu jest
bezpoœrednia obserwacja wskazuj¹ca na czêste zaburzenia interferencji dwóch sy-
stemów, konkluduje dalej autorka. Prawid³owe (eurytmiczne) zsynchronizowanie
czynnoœci jêzykowych w przypadku osób s³ysz¹cych z nies³ysz¹cymi jest niemo¿li-
we. Mo¿liwy jest jedynie synchroniczny dialog prowadzony w jêzyku migowym.

Od wielu lat toczy siê dyskusja pomiêdzy zwolennikami oralnego i manualne-
go podejœcia do mo¿liwoœci udostêpniania jêzyka narodowego dzieciom nies³y-
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sz¹cym. Porozumiewanie siê jest istotnym czynnikiem pe³nego rozwoju psychicz-
nego i procesów poznawczych dziecka, jest podstawowym sk³adnikiem spo³ecz-
nych interakcji, w której szczególn¹ rolê odgrywa mowa, lecz „mówienie jest tyl-
ko jedn¹ z form komunikacji. Do innych wa¿nych sposobów nale¿y g³ównie pi-
sanie, a w wypadku spo³ecznoœci nies³ysz¹cych, dodatkowo korzystanie z alfabe-
tu palcowego (palcowanie) i jêzyka migowego (miganie)“ (Korzon 1998, s. 47). Ta-
kie za³o¿enia, aby wykorzystywaæ wszelkie dostêpne œrodki i sposoby do komu-
nikowania siê z nies³ysz¹cymi, sta³y siê podstaw¹ narodzin totalnej komunikacji. 

Totalna komunikacja

Uszkodzenie s³uchu jest jednym z najpowa¿niejszych kalectw, maj¹cych wp³yw
na rozwój mowy i myœlenia – stwierdza A. Korzon (1998, s. 46). W ci¹gu wielu lat
wprowadzano ró¿ne techniki i metody nauczania i porozumiewania siê w nadziei
znalezienia takiej drogi, która umo¿liwi³aby dzieciom nies³ysz¹cym pe³ny rozwój
– wyjaœnia dalej. Ich ma³a skutecznoœæ i niewystarczalnoœæ jest powodem, ¿e czê-
sto patrzy siê na dziecko nies³ysz¹ce, koncentruj¹c siê jedynie na jego wadzie – ze-
wnêtrznym symptomie kalectwa (niemo¿noœæ s³yszenia dŸwiêków, niewyraŸna
mowa), zapominaj¹c o jego ukrytych mo¿liwoœciach rozwojowych.

Opanowywanie przez dziecko z wad¹ s³uchu skutecznego systemu porozu-
miewania siê, w tym równie¿ zdobywania wiedzy i umiejêtnoœci, zale¿y przede
wszystkim od wyboru odpowiedniej metody nauczania przez profesjonalistów.
St¹d wielu z nich zaleca zmianê podejœcia do problemu g³uchoty, twierdz¹c, ¿e
powinna ona dotyczyæ innego spojrzenia na mo¿liwoœci rozwojowe dzieci
z uszkodzonym s³uchem. Nale¿y podkreœlaæ ich zdolnoœci, a nie braki. Tym sa-
mym nale¿y uznaæ wartoœæ migowej komunikacji jako po¿ytecznego uzupe³nia-
nia s³uchowo-ustnego podejœcia. 

Total communication – to termin po raz pierwszy zastosowany pod koniec lat
szeœædziesi¹tych przez Roy K. Holcomba, nies³ysz¹cego nauczyciela g³uchych
dzieci. Lecz dopiero w 1976 r. na konferencji kierowników amerykañskich szkó³
dla g³uchych w Rochester (stan New York) specjalnie wy³oniony komitet opra-
cowa³ definicjê tej metody – brzmi ona nastêpuj¹co: „jest to koncepcja wcielaj¹-
ca odpowiednie s³uchowe (aural), migowe (manual) i ustne (oral) sposoby komu-
nikacji z g³uchymi i wœród g³uchych dla zagwarantowania skutecznego porozu-
miewania siê“ (Korzon 1998, s. 49). 

K. Krakowiak (2003b, s. 86) definiuje tê metodê jako „filozofiê pedagogiczn¹,
opart¹ na za³o¿eniu, ¿e w komunikowaniu siê z nies³ysz¹cymi nale¿y stosowaæ
wszelkie dostêpne œrodki i sposoby. Stosuje siê jêzyk narodowy w postaci mówio-
nej i pisanej, gesty i mimikê („mowê cia³a“), alfabet palcowy, pomoce wizualne
i œrodki techniczne, a tak¿e naturalny jêzyk migowy i tzw. system jêzykowo-mi-
gowy. (…) Zaleca siê korzystanie z protez (aparatów s³uchowych, implantów œli-
makowych oraz systemów FM)“. Jako uzupe³nienie przytoczonych definicji, A.
Korzon (1998, s. 49) dodaje, ¿e totalna komunikacja nie jest niczym nowym, gdy¿
bardzo podobne stanowisko wykorzystania wielu sposobów porozumiewania siê

MARCIN BIA£AS



SZKO£A SPECJALNA 1/2007 31

REHABILITACJA JÊZYKOWA DZIECI NIES£YSZ¥CYCH W POLSCE

zajmuj¹ autorzy systemu okreœlanego mianem kombinowany. Istnieje jednak za-
sadnicza ró¿nica miêdzy tymi podejœciami, wyjaœnia autorka. System kombino-
wany jest wykorzystywany dopiero w klasach starszych, wczeœniej stosuje siê me-
todê oraln¹. Natomiast totalna komunikacja traktuj¹c jêzyk migowy jako macie-
rzysty, wprowadza go od pocz¹tku drogi ¿yciowej dziecka g³uchego, w celu ogól-
nego rozwoju oraz dla przyspieszania nabywania systemu jêzykowego.

Filozofia totalnej komunikacji g³osi, ¿e postêpowanie rehabilitacyjne wobec
dziecka g³uchego winno przede wszystkim d¹¿yæ do wykorzystania jego poten-
cja³u uczenia siê i kszta³towania w nim dumy z jego mo¿liwoœci, a nie poczucia
ni¿szej wartoœci z powodu innego, manualnego sposobu porozumiewania siê. 

G³ównym celem tej metody jest zapewnienie ³atwego i jak najmniej stresuj¹ce-
go sposobu komunikowania siê miêdzy dzieckiem a rodzicami, rówieœnikami,
nauczycielami i terapeutami (Krakowiak 2003, s. 87). Istotne dla podejœcia zgod-
nego z filozofi¹ totalnej komunikacji jest zdanie g³oszone przez K. Luzak Saul-
nier (za: Korzon 1998, s. 59) „zawsze mów do twojego dziecka, gdy wykonujesz
znak jêzyka migowego, tak by ono uczy³o siê kojarz¹c znak migowy z ruchami
twoich ust“. Wspomniana autorka nakazuje osobie pracuj¹cej z dzieckiem, aby
„czytaæ g³oœno, wykorzystaæ zachowane u dziecka resztki s³uchu, zachêcaj¹c
dziecko do patrzenia na usta nadawcy, w czasie czytania równoczeœnie migaæ
i mobilizowaæ dziecko do tego, by razem z osob¹ czytaj¹c¹ mówi³o i miga³o, wy-
korzystuj¹c w trakcie przekazu mimikê. Takie podejœcie pozwala twierdziæ, ¿e
totalna komunikacja w ¿adnym wypadku nie ogranicza kontaktów osób nies³y-
sz¹cych wy³¹cznie do jêzyka migowego“ (tam¿e).

Zwolennicy totalnej komunikacji stoj¹ na stanowisku uczenia dziecka g³uche-
go mowy ustnej, lecz nie traktuj¹ jej jako jedynej formy. Uwa¿aj¹, ¿e „zdobywa-
nie jêzyka i troska o ogólny rozwój dziecka jest wa¿niejsza ni¿ opanowanie mo-
wy ustnej. Zwracaj¹ szczególn¹ uwagê na dostosowanie metod i odbioru dróg
porozumiewanie siê z dzieckiem g³uchym wed³ug jego mo¿liwoœci. (…) Dzieci
g³uche zas³uguj¹ na to, by dobrze znaæ swój jêzyk, wzrastaæ w poczuciu przy-
nale¿noœci do spo³ecznoœci i dumy z racji specjalnego miejsca w œwiecie. Istnie-
je œcis³y zwi¹zek miêdzy poczuciem w³asnej wartoœci a sukcesami w szkole, za-
tem nie mo¿na pozwoliæ na pominiêcie jêzyka migowego w planach nauczania,
w tym tak¿e w procesie komunikacji z dzieæmi nies³ysz¹cymi. W procesie
kszta³cenia najlepsz¹ drog¹ jest wiêc rozwój potencjalnych mo¿liwoœci komuni-
kacyjnych ucznia g³uchego, takich jak: czytanie, pisanie, mówienie, s³uchanie,
korzystanie z alfabetu palcowego i jêzyka migowego – czyli wszystkich sposo-
bów sk³adaj¹cych siê na pojêcie totalnej komunikacji“ (tam¿e, s. 61 i n.).

Komunikacja totalna zak³ada prawo do wykorzystywania wszystkich wymie-
nionych sposobów porozumiewania siê, tak by dziecko mia³o mo¿liwoœæ rozwo-
ju jêzyka od jak najwczeœniejszych lat swojego ¿ycia. Ró¿ne sposoby porozumie-
wania, wyjaœnia dalej autorka, maj¹ doprowadziæ do tego, by rozumia³o i by³o
rozumiane przez otoczenie, przy czym nie jest istotne, jak¹ drog¹ osi¹gnie siê
ten stan. Dziecko nies³ysz¹ce „¿yje w okreœlonym œrodowisku, lecz nie maj¹c
mo¿liwoœci kontaktu, nie jest jego aktywnym cz³onkiem. Nie rozumie ono w³a-
snego zwi¹zku z tym œrodowiskiem, a przede wszystkim z najbli¿szymi mu
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osobami. Stawanie siê cz³owiekiem realizuje siê w zwi¹zku z innymi ludŸmi.
Dla ka¿dego dziecka s¹ to przede wszystkim rodzice, z którymi winno ono
umieæ nawi¹zaæ kontakt. Rzecznicy totalnej komunikacji uwa¿aj¹, ¿e w przy-
padku dziecka g³uchego nie mo¿na odwlekaæ momentu 'stawania siê cz³owie-
kiem' (becoming a person) do czasu, kiedy zaczyna siê uczyæ mówiæ w przed-
szkolu, a czasami dopiero w szkole, maj¹c ju¿ 6 lat. Dla ukszta³towania siê jego
osobowoœci istotnym jest, by rozwija³o siê w poczuciu w³asnej wartoœci, uzna-
nia ze strony rodziny, obejmuj¹c równie¿ jego odmienny sposób porozumiewa-
nia siê. Wyrazem tego winno byæ, zdaniem zwolenników totalnej komunikacji,
u¿ywanie przez cz³onków rodzin w kontaktach z dzieckiem mowy ustnej i mi-
gów. W ten sposób znaki jêzyka migowego staj¹ siê narzêdziem pocz¹tkowego,
jêzykowego porozumienia w relacji: rodzice – dziecko“ (tam¿e, s. 53). 

Zadania pedagogów wybieraj¹cych totaln¹ komunikacjê, jako wiod¹c¹ metodê
rehabilitacyjn¹ dziecka nies³ysz¹cego, wed³ug K. Krakowiak (2003, s. 88) s¹ nastê-
puj¹ce: „dziecko powinno mieæ kontakt z osobami biegle pos³uguj¹cymi siê jêzy-
kiem migowym lub systemem jêzykowo-migowym. Je¿eli rodzice wybior¹ ten
sposób porozumiewania siê, to przynajmniej jedno z nich powinno opanowaæ jê-
zyk migowy lub system jêzykowo-migowy oraz nauczyæ siê stosowaæ inne œrodki
wspomagaj¹ce porozumiewanie siê. W praktyce najczêœciej rodziców zastêpuj¹ za-
wodowi wychowawcy i nauczyciele, poniewa¿ opanowanie jêzyka migowego wy-
maga wielu lat uczenia siê“. Zwolennicy totalnej komunikacji uwa¿aj¹, ¿e opano-
wanie jêzyka i troska o ogólny rozwój dziecka jest wa¿niejsza ni¿ nauka mowy ust-
nej. Podkreœlaj¹ bardzo mocn¹ koniecznoœæ dostosowania metod i doboru dróg po-
rozumiewania siê z dzieckiem g³uchym wed³ug jego mo¿liwoœci. Jednym z za³o-
¿eñ tej metody jest równie¿ zmiana postaw spo³eczeñstwa do jêzyka migowego
i do samych g³uchych. Osoby nies³ysz¹ce, w myœl za³o¿eñ totalnej komunikacji, nie
powinny byæ traktowane odmiennie z powodu innego, ni¿ s³ysz¹ce spo³eczeñ-
stwo, porozumiewania siê. Potwierdzeniem tych postulatów s¹ „zalecenia sformu-
³owane na XII Kongresie Œwiatowej Federacji G³uchych w Wiedniu w 1995 roku.
Tam mocno akcentowano fakt, ¿e g³usi s¹ normalnymi, zdrowymi ludŸmi, stano-
wi¹cymi mniejszoœæ, posiadaj¹c¹ w³asny jêzyk i kulturê“ (Korzon 1998, s. 61). 

Podsumowuj¹c, mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e totalna komunikacja
przynosi co prawda korzyœci psychologiczne, czego potwierdzeniem s¹ prze-
prowadzone badania, niestety niewspó³miernie ma³e do korzyœci psycholingwi-
stycznych, czego przyk³adem s¹ braki w umiejêtnoœci czytania i pisania. Nato-
miast bezpoœrednia obserwacja wskazuje na zaburzenia jêzyka w postaci inter-
ferencji dwóch systemów (Krakowiak 2003, s. 91). 

Metoda fonogestów

Dylemat, jaki staje przed rodzicami, terapeutami i wychowawcami dzieci
z g³êbokim uszkodzeniem s³uchu, polega na koniecznoœci pogodzenia celów re-
habilitacji z celami wychowania i kszta³cenia. Na pozór wydaje siê, ¿e cele te s¹
zawsze zbie¿ne – stwierdza K. Krakowiak (2003, s. 57). Wydaje siê tak¿e, wyja-
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œnia dalej, ¿e rehabilitacja z uwagi na jej humanitarne za³o¿enia jest dzia³aniem
koniecznym i godziwym. Niestety, w praktyce stosuj¹c zabiegi rehabilitacyjne
i usprawniaj¹ce nie zawsze udaje siê sprawiæ,  ¿e dzieci nies³ysz¹ce maj¹ szan-
sê rozwin¹æ swój ca³y potencja³ intelektualny oraz inne uzdolnienia. Stosowane
obecnie metody rehabilitacyjne oraz formy organizacji wychowania i kszta³cenia
dzieci z wadami s³uchu nie zawsze s¹ w³aœciwe i wystarczaj¹ce, czêsto same sta-
nowi¹ zagro¿enie dla rozwoju dziecka – konstatuje autorka. Ka¿da z nich opie-
ra siê na innych za³o¿eniach teoretycznych i ma u swoich podstaw inn¹ koncep-
cjê cz³owieka nies³ysz¹cego jako osoby zdolnej do komunikowania siê z innymi,
oraz inny sposób pojmowania istoty jego niepe³nosprawnoœci. 

Rodzice i wychowawcy poszukuj¹cy pomocy dla swoich dzieci staj¹ przed
niezwykle trudnym zadaniem wyboru drogi postêpowania. Jedynym drogow-
skazem na tej drodze jest ogólna dyrektywa, ¿e metody powinny byæ dobierane
do potrzeb i mo¿liwoœci dziecka. Powinny opieraæ siê tak¿e na za³o¿eniu, ¿e
osoba nies³ysz¹ca jest cz³owiekiem o pe³nej sprawnoœci psychicznej, intelektual-
nej i spo³ecznej, a tak¿e na personalizmie chrzeœcijañskim – filozofii, gdzie
szczególn¹ wartoœci¹ jest godnoœæ ka¿dego cz³owieka i troska o pe³ne urzeczy-
wistnienie jego potencja³u rozwojowego. 

St¹d pomys³ metody fonogestów, stanowi¹cy „sposób pracy rehabilitacyjnej
nad rozwojem oralnego komunikowania siê dzieci z g³êboko uszkodzonym s³u-
chem i kszta³cenia ich jêzyka fonicznego. Jej wzór stanowi metoda znana na œwi-
cie pod nazw¹ Cued Speech (CS) lub 'jêzyk uzupe³niany Cornetta' (Langage
Complete Cornett – LCC) albo 'jêzyk mówiony uzupe³niany' (Langage Parle Com-
plete – LPC) (Krakowiak 1995, s. 10). 

Metoda fonogestów oparta jest na koncepcji Cued Speech, która pojawi³a siê
w Stanach Zjednoczonych w latach 60. XX w., zosta³a opracowana w 1966 r.
przez Roberta Orina Cornetta, matematyka i fizyka, który by³ wówczas prorek-
torem w Uniwersytecie Gallaudeta w Waszyngtonie. Cornett stara³ siê znaleŸæ
sposób udostêpniania jêzyka nies³ysz¹cym studentom w takiej postaci, która
umo¿liwi³aby dok³adne poznanie wszystkich jego elementów. Celem by³o u³a-
twienie osobom nies³ysz¹cym pe³nego poznania jêzyka dŸwiêkowego w mowie
i w piœmie. Jednoczeœnie chodzi³o mu o to, aby poznawanie jêzyka odbywa³o siê
w naturalnych warunkach ¿ycia dziecka i m³odego cz³owieka, tj. w czasie usta-
wicznych, swobodnych rozmów z osobami bliskimi. Do realizacji tego zadania
umiejêtnie wykorzysta³ swoj¹ wiedzê z zakresu akustyki, fonetyki i fonologii.
Punktem wyjœcia jego rozwa¿añ by³o nastêpuj¹ce rozumowanie: jeœli obrazy wy-
mawianych g³osek bêd¹ ró¿ni³y siê od siebie wygl¹dem tak samo jak ró¿ni¹ siê dŸwiê-
ki dla normalnie funkcjonuj¹cego ucha, to dziecko z uszkodzeniem s³uchu bêdzie mo-
g³o ³atwo nauczyæ siê jêzyka dziêki spostrzeganiu wzrokowemu. Wiadomo jednak, ¿e
obrazy g³osek na ustach nie ró¿ni¹ siê od siebie tak wyraŸnie, ¿eby mo¿na by³o
ka¿d¹ z nich rozpoznaæ w szybko p³yn¹cym strumieniu mowy. Uk³ady ust
w czasie wymawiania ró¿nych g³osek s¹ bardzo podobne, a czêsto nawet iden-
tyczne. Trzeba je wiêc uzupe³niæ czymœ, co sprawi, ¿e stan¹ siê wyraziste, jedno-
znaczne i bêdzie mo¿na je odró¿niaæ. Powsta³ pomys³ zastosowania dyskret-
nych ruchów rêki i uk³adów palców (Krakowiak 1995, s. 68–70).
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R. Orin Cornett, uwzglêdniaj¹c nowoczesn¹ wiedzê o spó³g³oskowo-samog³o-
skowej strukturze ci¹gu fonicznego mowy, opracowa³ system gestów wspoma-
gaj¹cych, uzupe³niaj¹c samog³oski ruchami rêki w kierunku umownych punk-
tów, a spó³g³oski umownymi uk³adami palców. Zasada uzupe³niania jest nastê-
puj¹ca: podobnemu na ustach towarzyszy inne na d³oni. Gesty nie zastêpuj¹ mówie-
nia. S¹ do niego dodane. Ich celem nie jest oznaczanie cech fonologicznych g³o-
sek, ale wzbogacenie wizualnego kontinuum mowy tak, ¿eby wszystkie jedno-
stki jêzykowe sta³y siê dostêpne dla osoby odczytuj¹cej z ust. Wystarczy osiem
uk³adów palców i cztery lub piêæ umownych lokacji d³oni w pobli¿u twarzy,
aby mo¿na by³o osi¹gn¹æ jednoznaczne obrazy jednostek ci¹gu po³¹czeñ ru-
chów narz¹dów mowy i rêki. 

Pomys³ okaza³ siê nie tylko interesuj¹cy teoretycznie, ale równie¿ realny
w praktyce i wkrótce znalaz³ zastosowanie w kszta³ceniu dzieci z najg³êbszymi
uszkodzeniami s³uchu. Metoda najpierw upowszechni³a siê w krajach anglojê-
zycznych: w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Australii.
W ci¹gu nastêpnych lat zosta³a zaadaptowana do kilkudziesiêciu jêzyków u¿y-
wanych przez du¿e spo³ecznoœci na œwiecie i jest znana w wielu krajach. Obe-
cnie jest ju¿ przystosowana do 60 jêzyków (wywiad z R.O. Cornettem –
www.intenweb.com/cuedspeech/oc.html – 26.10.2004 r.). 

Koncepcja Roberta Orina Cornetta dotar³a do Polski na pocz¹tku lat osiem-
dziesi¹tych dziêki uczestnictwu Tadeusza Ga³kowskiego w pracach Miêdzyna-
rodowego Biura Audiofonologii (BIAP) oraz jego kontaktom z belgijskimi spe-
cjalistami. Polskiego opracowania metody Cued Speech podjê³a siê w latach
osiemdziesi¹tych K. Krakowiak (1987, s. 44–50; 1989, s. 29–31). W tej wersji uda-
³o siê wypracowaæ system gestów skutecznie wspomagaj¹cych wzrokow¹ per-
cepcjê wypowiedzi w jêzyku polskim. 

Zatem g³ównym celem metody fonogestów jest „rozwój mowy i umiejêtnoœci
komunikowania siê niezbêdnych w procesie integracji ze spo³ecznoœci¹ osób
s³ysz¹cych“ (Krakowiak 2003, s. 86). 

W 1985 r. fonogesty zosta³y zastosowane w pracy z pierwszym dzieckiem nie-
s³ysz¹cym, a w kolejnych latach zosta³ przeprowadzony dziesiêcioletni ekspery-
ment pedagogiczny. Fonogesty zosta³y najpierw zastosowane w dwóch oœrod-
kach szkolno-wychowawczych dla dzieci nies³ysz¹cych: w Lublinie i w Rado-
miu. Obserwacj¹ objêto w latach 1987–1994 oko³o 60 osób, które korzysta³y z fo-
nogestów przynajmniej przez 3 lata (Krakowiak 1995).

Wybór metody okaza³ siê trafny i przyniós³ spodziewane efekty. Wszystkie
badania wykazuj¹ tak¿e rozwój sprawnoœci wzrokowej percepcji wypowiedzi
s³ownych, zarówno jako bezpoœredni efekt stosowania gestów pomocniczych,
jak i jako d³ugotrwa³y rezultat ich wp³ywu na umiejêtnoœæ odczytywania z ust
komunikatów s³ownych. Wyniki analizowane na podstawie wskaŸników, które
daj¹ siê zmierzyæ lub policzyæ, poddaæ analizie iloœciowej i statystycznej, s¹ ró¿-
ne w ró¿nych badaniach i zale¿¹ od czasu oraz intensywnoœci wykorzystywa-
nia gestów pomocniczych w bezpoœrednim, codziennym komunikowaniu siê jê-
zykowym dzieci w domu rodzinnym i w szkole. Najkrótsz¹ syntezê rezultatów
dotychczasowych badañ zawiera artyku³ J. Majors (www.cuedspeech.net/ma-
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jors/csinfo.htm – 11.11.2004 r.), w którym odszukaæ mo¿na nastêpuj¹ce stwier-
dzenia: „dzieci u¿ywaj¹ce Cued Speech przewy¿szaj¹ wiêkszoœæ g³uchych dzie-
ci prowadzonych innymi metodami w umiejêtnoœciach jêzykowych. W (...) ba-
daniach stwierdzono, ¿e przeciêtnie dziecko g³uche korzystaj¹ce z Cued Speech
osi¹ga wyniki lepsze ni¿ 92% dzieci g³uchych w ogóle. Jak dotychczas nie ma
badañ, które udowodni³yby, ¿e Cued Speech jest metod¹ nietrafn¹“. Tezê tê po-
twierdzaj¹ zarówno wyniki eksperymentu, jak i szesnastoletnie doœwiadczenie
w stosowaniu fonogestów w szko³ach i rodzinach. Okazuje siê, ¿e jest to meto-
da, która udostêpnia nies³ysz¹cym jêzyk narodowy i przy konsekwentnym, po-
prawnym stosowaniu umo¿liwia im jego opanowanie w mowie i w piœmie.
G³ównym motywem przemawiaj¹cym za wyborem metody fonogestów jest po-
szerzanie szans edukacyjnych oraz mo¿liwoœæ dobrego opanowania jêzyka na-
rodowego w mowie i piœmie, a tak¿e uczenia siê jêzyków obcych. 

K. Krakowiak (2003, s. 88) sformu³owa³a tak¿e zadania pedagogów, którzy
zdecydowali siê wybraæ metodê fonogestów i zastosowaæ j¹ w pracy rehabilita-
cyjnej „pedagog jest partnerem rodziców i dziecka. Przynajmniej jedno z rodzi-
ców powinno nauczyæ siê p³ynnie mówiæ z fonogestami i jak najczêœciej rozma-
wiaæ z nim w czasie jego codziennych zajêæ i zabaw (nauczyæ siê mówiæ z fono-
gestami, mo¿na w ci¹gu 10 dni). Rodzice powinni zadbaæ o to, by dziecko stale
mia³o dostêp do jêzyka w jego naturalnym œrodowisku i o to, aby uczy³o siê s³u-
chaæ, odczytywaæ z ust i mówiæ. Wychowawcy, nauczyciele i logopedzi powin-
ni równie¿ umieæ rozmawiaæ z dzieckiem stosuj¹c fonogesty“. 

Fonogesty s¹ u¿ywane w wielu du¿ych oœrodkach specjalnych dla g³uchych
(Kalisz, Radom, D³ugopole Zdrój), ale g³ównie w rodzinach s³ysz¹cych, wycho-
wuj¹cych nies³ysz¹ce dzieci oraz w nauczaniu integracyjnym, w szko³ach, do
których uczêszczaj¹ pojedyncze dzieci nies³ysz¹ce razem ze s³ysz¹cymi. 

Przedstawiona charakterystyka wskazuje na ró¿norodnoœæ (mo¿liwoœæ wybo-
ru) metod s³u¿¹cych rehabilitacji jêzykowo-kulturowej dzieci z wadami s³uchu.
To od surdopedagoga, terapeuty, wychowawcy i przede wszystkim rodziców
zale¿y dokonanie w³aœciwego wyboru jednej z nich. Dlatego powinni siê oni
kierowaæ wy³¹cznie dobrem dziecka, maj¹c na uwadze jego przysz³e ¿ycie
w spo³eczeñstwie. Powinni wybieraæ tylko te metody, które s¹ sprawdzone,
pewne, bezpieczne, maj¹ce swe naukowe opracowania oraz poprawnie zbudo-
wany fundament filozoficzny. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e bior¹ na siebie niepisan¹ od-
powiedzialnoœæ, z której rozliczaæ siê bêd¹ przed samym sob¹, nies³ysz¹cym
wychowankiem oraz spo³eczeñstwem.

Bibliografia

Grabias S. (1994) Jêzyk w nauczaniu nies³ysz¹cych. Zasady programowania systemu komuni-
kacyjnego. W: Grabias S. (red.), G³uchota a jêzyk. T. 7. Wyd. UMCS, Lublin, s. 182–217.

Hoffman B. (1987) Surdopedagogika. Wyd. PWN, Warszawa. 
Krakowiak K. (1987) Czy fonogesty umo¿liwi¹ dzieciom nies³ysz¹cym pe³ny rozwój jêzykowy?

„Szko³a Specjalna“, nr 1, s. 44–50.
Krakowiak K. (1995) Fonogesty jako narzêdzie formowania jêzyka dzieci z uszkodzonym s³u-

chem. Komunikacja jêzykowa i jej zaburzenia. T. 9. Wyd. UMCS, Lublin.

SZKO£A SPECJALNA 1/2007 35

REHABILITACJA JÊZYKOWA DZIECI NIES£YSZ¥CYCH W POLSCE



SZKO£A SPECJALNA 1/2007 36

Krakowiak K. (1999) Rozwa¿ania o udostêpnianiu jêzyka narodowego dzieciom z uszkodzeniem
s³uchu. W: Kobosko J. (red.), Moje dziecko nie s³yszy. Materia³y dla rodziców dzieci z wad¹
s³uchu. Wyd. Stowarzyszenie Przyjació³ Osób Nies³ysz¹cych i Niedos³ysz¹cych. „Cz³o-
wiek – Cz³owiekowi“, Warszawa, s. 133–147.

Krakowiak K. (2003) Szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami s³uchu. Oficyna Wydaw-
nicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, Stalowa Wola.

Korzon A. (1998) Totalna komunikacja jako podejœcie wspieraj¹ce rozwój zdolnoœci jêzykowych
uczniów g³uchych. Wyd. WSP, Kraków.

Kosmalowa J. (2001) Podstawowe problemy w procesie wspierania rozwoju dziecka z uszkodzo-
nym narz¹dem s³uchu. W: Kosmalowa J. (red.), Rehabilitacja dzieci i m³odzie¿y z uszkodzo-
nym narz¹dem s³uchu. Wyd. Instytut Fizjologii i Patologii S³uchu, Warszawa, s. 9–20.

Kulczycka E. (1998) Czytanie globalne dzieci nies³ysz¹cych w wieku przedszkolnym. W: Eckert
U., Stecewicz A. (red.), Dziecko z wad¹ s³uchu i jego problemy. Wyd. PZG, Szczecin,
s. 51–55.

Leszka J. (1997) Kompetencja jêzykowa dzieci nies³ysz¹cych kszta³conych z zastosowaniem ró¿-
nych metod (Studium porównawcze). (Praca magisterska napisana pod kierunkiem na-
ukowym dr hab. K. Krakowiak, prof. KUL). WSPS, Warszawa.

Sêkowska Z. (2001) Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Wyd. WSPS, Warszawa.
Szczepankowski B. (1999) Nies³ysz¹cy – g³usi – g³uchoniemi. Wyrównywanie szans. Wyd.

WSiP, Warszawa.
Szczepankowski B. (2001) O jêzyku migowym, jêzyku miganym i systemie jêzykowo-migo-

wym. W: Kobosko J. (red.), Bli¿ej ¿ycia. Materia³y dla rodziców dzieci i m³odzie¿y z wad¹
s³uchu. Wyd. Stowarzyszenie Przyjació³ Osób Nies³ysz¹cych i Niedos³ysz¹cych „Cz³o-
wiek – Cz³owiekowi“, Warszawa, s. 231–237.

Tomaszewski P. (2001) Komunikacja jêzykowa w rodzinie a ¿ycie emocjonalne i spo³eczne dziec-
ka g³uchego. W: Kobosko J. (red.), Bli¿ej ¿ycia. Materia³y dla rodziców dzieci i m³odzie¿y
z wad¹ s³uchu. Wyd. Stowarzyszenie Przyjació³ Osób Nies³ysz¹cych i Niedos³ysz¹cych
„Cz³owiek – Cz³owiekowi“, Warszawa, s. 254–270.

Summary

People have been looking for the most effective methods of communication
with hearing impaired people for ages. For methods that guarantee the trans-
mission of a complete message and the reception of information by both types
of interlocutors: the hearing impaired and the hearing ones. The author introdu-
ces the possibilities to build a lingual and cultural system for a hearing impai-
red individual based on their subjectivity and a wide range of methods suppor-
ting development, education and rehabilitation.
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ANALIZA WYBRANYCH ASPEKTÓW NIESKUTECZNOŒCI 
RESOCJALIZACJI W POLSCE 

O kondycji polskiej resocjalizacji dyskutuje się już od dłuższego czasu. Pionie-
rem w tym zakresie jest polski uczony profesor A. Bałandynowicz, aksiążka je-
go autorstwa Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa dotyka m.in.
tego trudnego zagadnienia. W 2006 r. na polskim rynku wydawniczym ukaza-
ły się dwie ważne książki. Pierwsza z nich napisana przez profesora H. Mache-
la, druga – przez M. Konopczyńskiego. Obydwie poświęcone skuteczności re-
socjalizacji. Niebawem ukaże się kolejna książka, tym razem pokonferencyjna,
Skuteczna resocjalizacja – doświadczenia i propozycje wydana przez UMCS.
Problem skutecznej resocjalizacji stał się obecnie tematem bardzo często po-
ruszanym na wielu konferencjach czy sympozjach naukowych. Naukowcy
z całego kraju, głównie pedagodzy resocjalizacyjni, coraz częściej podejmują
tę problematykę.

W artykule poruszone zosta³o zagadnienie nieskutecznoœci resocjalizacji w Polsce.
Problem ten jest z³o¿ony, a ograniczenia ram artyku³u nie pozwalaj¹ wyczerpaæ

tego zagadnienia w pe³ni. 
Niniejszy g³os w dyskusji bêdzie mia³ charakter analizy teoretycznej i dotykaæ bêdzie

nastêpuj¹cych obszarów problemowych:
Konsekwencje zmiany kodeksu karnego z 1969 r.;
Przejœcie w myœleniu nt. resocjalizacji od punitywnoœci do permisywnoœci;
Humanizacja resocjalizacji w Polsce na podstawie wybranych Konwencji Miêdzyna-
rodowych;
Dwa paradygmaty w myœleniu na temat resocjalizacji i ich konsekwencje;
Endo- i egzogenne czynniki utrudniaj¹ce skuteczn¹ resocjalizacjê.
Na pocz¹tku XXI w. pedagogika resocjalizacyjna prze¿ywa impas w polskiej prakty-

ce penitencjarnej. Coraz czêœciej s³yszy siê g³osy, ¿e nie spe³ni³a pok³adanych w niej
nadziei i, niestety, okaza³a siê w niewielkim stopniu skuteczna w zwalczaniu patolo-
gicznych postaw i zachowañ osób niedostosowanych spo³ecznie. 

Warto zwróciæ uwagê na ewolucjê pogl¹dów na temat funkcji resocjalizacji w syste-
mie penitencjarnym. Otó¿ w zapisach prawa karnego, a dok³adniej w Kodeksie Kar-
nym Wykonawczym z 1969 r. w art. 37 §1 by³ zapis: „Wykonanie kary pozbawienia
wolnoœci ma na celu kszta³towanie spo³ecznie po¿¹danej postawy skazanego, a zw³a-
szcza powinno wdra¿aæ go do spo³ecznie u¿ytecznej pracy oraz przestrzegania porz¹d-
ku prawnego i tym samym przeciwdzia³aæ powrotowi do przestêpstwa“. Natomiast
Kodeks Karny Wykonawczy z 6 czerwca 1997 r. zawiera zapis „Wykonanie kary po-
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zbawienia wolnoœci ma na celu wzbudzanie w skazanym woli wspó³dzia³ania w kszta³-
towaniu jego spo³ecznie po¿¹danych postaw, a w szczególnoœci poczucia odpowie-
dzialnoœci oraz potrzeby przestrzegania porz¹dku prawnego i tym samym powstrzy-
mania siê od powrotu do przestêpstwa“ (art. 67 §1 kkw ). 

Zatem na przestrzeni prawie trzydziestu lat nast¹pi³a doœæ znaczna zmiana pogl¹dów
na temat funkcji, jak¹ mia³a spe³niaæ resocjalizacja. Zmiana ta sta³a siê potwierdzeniem
tego, ¿e mija okres przedmiotowego traktowania skazanego. W myœl tych pogl¹dów
ka¿da osoba odbywaj¹ca karê pozbawienia wolnoœci ponosi odpowiedzialnoœæ za swo-
j¹ poprawê, jak równie¿ ponosi odpowiedzialnoœæ za powstrzymanie siê od powrotu
do przestêpstwa. 

Stanis³aw Pawela (1999, s. 215) pisze, ¿e „Wspó³czesne pogl¹dy i wyniki badañ wska-
zuj¹, ¿e stawianie zadañ resocjalizacyjnych wobec wszystkich skazanych jest postula-
tem nierealnym, a wobec czêœci sprawców, którzy nie wymagaj¹ resocjalizacji, choæ zna-
leŸli siê w zak³adzie karnym – niecelowym“.

W polskiej penitencjarystyce istniej¹ trzy systemy odbywania kary pozbawienia wol-
noœci: system oddzia³ywania programowanego, system oddzia³ywania terapeutyczne-
go oraz system zwyk³y. 

W systemie programowanego oddzia³ywania jest zawierany swoisty kontrakt pomiê-
dzy administracj¹ wiêzienn¹ a skazanym. Administracja wiêzienna przedstawia skaza-
nemu projekt indywidualnego programu oddzia³ywania resocjalizacyjnego. Za realiza-
cjê indywidualnego programu resocjalizacyjnego odpowiada wychowawca, który
wspó³pracuje w tym zakresie z zespo³em wychowawczym dzia³aj¹cym na terenie pla-
cówki. IPR (indywidualny program resocjalizacyjny) powinien stanowiæ kompleksowy
zbiór oddzia³ywañ wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz korekcyjnych, adresowa-
ny do poszczególnych wychowanków. IPR powinien byæ logiczny oraz zawieraæ usta-
lenia, które oka¿¹ siê przydatne w naszej pracy. IPR sk³ada siê z trzech czêœci: diagno-
stycznej, w której zbieramy informacje o skazanym, jego sytuacji, mo¿liwoœciach jak
równie¿ potrzebach, czêœci w³aœciwej, gdzie okreœlona jest strategia dzia³añ, oraz czêœci
ewaluacyjnej, pozwalaj¹cej na okreœlenie efektów zastosowanej strategii.

Wa¿ne przy ustalaniu IPR jest uwzglêdnienie czterech bardzo istotnych celów (Latañ-
ska 2005): kreatywnego, optymalizuj¹cego, minimalizujacego (os³abienie, zredukowa-
nie cech nieporz¹danych spo³ecznie) i korekcyjnego.

System terapeutyczny, najogólniej mo¿na powiedzieæ, kierowany jest do osób z zabu-
rzeniami psychicznymi lub osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, które pope³ni³y
przestêpstwo. W myœl przepisów prawa karnego, w artykule 96 §1 okreœla siê, ¿e ska-
zani z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, w tym skazani za przestêpstwa
okreœlone w art. 197–203, odbywaj¹ karê w systemie terapeutycznym.

W systemie zwyk³ym skazany œwiadomie rezygnuje z prowadzonych wzglêdem nie-
go oddzia³ywañ resocjalizacyjnych. Do zwyk³ego systemu wykonywania kary pozba-
wienia wolnoœci kierowani s¹ równie¿ skazani przeniesieni z programowanego syste-
mu oddzia³ywania, którzy nie realizowali celów IPR. Do systemu zwyk³ego kierowani
s¹ równie¿ osadzeni, co do których nie ma potrzeby stosowania oddzia³ywañ terapeu-
tycznych.

Wyró¿nione trzy systemy odbywania kary pozbawienia wolnoœci s¹ wynikiem reali-
zowania w polskiej penitencjarystyce proceduralnych zasad resocjalizacji, jakimi s¹ za-
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sada wszechstronnej i perspektywicznej opieki, zasada wymagañ, zasada akceptacji
oraz zasada respektowania.

Zasada wszechstronnej i perspektywicznej opieki wyrasta z za³o¿enia, ¿e stosowana
opieka winna byæ opiek¹ perspektywiczn¹, tzn. uwzglêdniaj¹c¹ nie tylko aktualne po-
trzeby jednostki, lecz g³ównie potrzeby ujmowane rozwojowo. Zasada perspektywicz-
nej opieki uwzglêdnia interesy wychowanka.

Zasada wymagañ, w odró¿nieniu od zasady perspektywicznej opieki, uwzglêdnia in-
teresy spo³eczeñstwa. Skazany musi zdaæ sobie sprawê, ¿e jest czêœci¹ spo³eczeñstwa.
Natomiast oddzia³ywania resocjalizacyjne musz¹ byæ dostosowane do spo³ecznych
oczekiwañ. Nale¿y wychowywaæ „w“ i „do“ spo³eczeñstwa.

Zasada akceptowania polega na permisywnym odnoszeniu siê do osoby niedostoso-
wanej spo³ecznie. W zasadzie tej wa¿ne jest patrzenie „ponad“, w którym mo¿liwe jest
dostrzeganie jednostki tak¹, jak¹ ona jest naprawdê. W tym patrzeniu wa¿ne jest, aby
umieæ odró¿niæ niepo¿¹dane spo³ecznie zachowanie od osobowoœci jednostki niedosto-
sowanej spo³ecznie.

Zasada respektowania polega na liczeniu siê z jednostk¹ niedostosowan¹ spo³ecznie
jako osob¹, która sama musi odegraæ zasadnicz¹ rolê w procesie resocjalizacji.

H. Machel (2003), czo³owy pedagog resocjalizacji, wyró¿nia jeszcze inne zasady, tzw.
„wiod¹ce zasady resocjalizacji“, s¹ to:

Zasada podmiotowoœci w traktowaniu wiêŸniów;
Zasada normalnoœci;
Zasada otwartoœci;
Zasada odpowiedzialnoœci.
W konsekwencji przyjêcia wymienionych zasad, polski system penitencjarny ustano-

wi³ cztery rodzaje zak³adów karnych, s¹ to:
1. Zak³ad karny dla m³odocianych.
2. Zak³ad karny dla odbywaj¹cych karê po raz pierwszy.
3. Zak³ad karny dla recydywistów penitencjarnych.
4. Zak³ad karny dla odbywaj¹cych karê aresztu œledczego.

Rodzaje zak³adów karnych dziel¹ siê na trzy zasadnicze typy, s¹ to:
1. Zak³ad karny zamkniêty.
2. Zak³ad karny pó³otwarty.
3. Zak³ad karny otwarty.

Zasadniczym kryterium egzemplifikacyjnym powy¿szego zestawienia jest kryterium
podzia³u ze wzglêdu na stopieñ izolacji od spo³eczeñstwa. Ten podzia³ wskazuje na pro-
gresywnoœæ systemu. H. Machel (2003) okreœli³ to rozwi¹zanie „woln¹ progresj¹“. Wiê-
Ÿniowie, w zale¿noœci od tego, jak siê zachowuj¹, mog¹ awansowaæ do lepszych wa-
runków lub mog¹ byæ degradowani do gorszych.

Ustalenia dot¹d podjête dotyczy³y g³ównie konsekwencji zmiany polskiego kodeksu
karnego z 1969 roku. Przeobra¿enia te zwi¹zane by³y z przejœciem z myœlenia punityw-
nego na myœlenie permisywne (Machel 1999, s. 123). 

Podejœcie punitywne oznacza brak przyzwolenia dla jakichkolwiek form zachowañ
naruszaj¹cych porz¹dek spo³eczny. W myœl tego podejœcia, osoba niedostosowana spo-
³ecznie podlegaæ powinna najsurowszym i najdotkliwszym karom. Jednostkom tym
odbiera siê prawo do „ludzkiego“ odbywania kary pozbawienia wolnoœci. Istnieje wy-
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raŸna bariera miêdzy spo³eczeñstwem a osob¹ niedostosowan¹ spo³ecznie. Przepaœæ ta
pog³êbia siê po opuszczeniu przez te jednostki zak³adów karnych. Spo³eczeñstwo nada-
je tym jednostkom etykietê odmieñca i nie widzi potrzeby zmiany w³asnych wrogich
ustosunkowañ wobec tych osób. Spo³eczeñstwo wykazuje aprobatê dla takiego trakto-
wania jednostek niedostosowanych, a w³adza te oczekiwania spe³nia.

Podejœcie permisywne zak³ada przyzwolenie dla niektórych form zachowañ nega-
tywnych. Celem wymiaru sprawiedliwoœci jest os¹dzenie jednostek wykolejonych
przestêpczo i skazanie ich na karê przewidzian¹ w kodeksach karnych. Jednak nie wi¹-
¿¹ siê z tym ¿adne dodatkowe sankcje karz¹ce. Jednostka niedostosowana spo³ecznie,
pomimo swojego spo³ecznie nieaprobowanego zachowania, zas³uguje na szacunek
i wsparcie.

Przejœcie to by³o mo¿liwe dziêki przyjêciu przez Polskê: Europejskich Regu³ Wiêzien-
nych, Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka, Europejskiej Konwencji o Ochronie
Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci, Europejskiej Konwencji o Zapobieganiu
Torturom oraz Nieludzkiemu i Poni¿aj¹cemu Traktowaniu lub Karaniu oraz Oœmiu Za-
sad Filozofii Penitencjarnej Rentzmana. Warto równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e Polska uzna-
³a procedurê skarg indywidualnych i obligatoryjn¹ kompetencjê Europejskiego Trybu-
na³u Praw Cz³owieka (por. Machel 2003).

W tym miejscu warto szczegó³owo omówiæ dwie z wymienionych kart praw, a mia-
nowicie: Europejskie Regu³y Wiêzienne (ERW) oraz Zasady Filozofii Penitencjarnej
Rentzmana (ZFPR). 

Tekst Europejskich Regu³ Wiêziennych sk³ada siê z preambu³y i stu regu³. W pream-
bule zobowi¹zuje siê sygnatariuszy m.in. do:

Ustanowienia ludzkich warunków wykonywania kary pozbawienia wolnoœci.
Spowodowania pozytywnego oddzia³ywania w nowoczesnych i postêpowych syste-
mach.
Stworzenia warunków do oceny i pomiaru postêpu zmierzaj¹cego do osi¹gniêcia wy-
¿szych standardów.
ERW dotycz¹ ró¿nych obszarów, na których dokonuje siê oddzia³ywanie resocjaliza-

cyjne. Zasady ERW dotycz¹ sytuacji materialnej, socjalnej wiêŸnia, jak równie¿ dotycz¹
pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej. W zasadach okreœlanych przez ERW mowa
jest równie¿ o kwalifikacjach i kompetencjach osób pracuj¹cych z jednostkami niedosto-
sowanymi. K³adzie siê równie¿ nacisk na eliminacje jakiejkolwiek dyskryminacji wiê-
Ÿniów. Wiele uwagi poœwiêca siê prawid³owemu ¿ywieniu wiêŸniów, jak równie¿ pod-
kreœla siê koniecznoœæ dbania o ich kondycjê fizyczn¹. Na podstawie analizy ERW mo¿-
na wyodrêbniæ kilka najwa¿niejszych zasad. Pierwsza z nich to zasada humanitaryzmu,
która zak³ada, ¿e wykonywanie kary pozbawienia wolnoœci powinno odbywaæ siê
w takich warunkach materialnych i moralnych, które zapewniaj¹ poszanowanie god-
noœci ludzkiej (Dubiel 2004). Drug¹ zasad¹ w postêpowaniu z osobami pozbawionymi
wolnoœci jest zasada indywidualizacji. W zasadzie tej podkreœla siê koniecznoœæ prze-
prowadzenia za ka¿dym razem i dla ka¿dego wiêŸnia z³o¿onej psychologiczno-psy-
chiatryczno-lekarsko-pedagogicznej diagnozy indywidualnej. I na tej podstawie zasto-
sowania kompleksowych oddzia³ywañ terapeutyczno-wychowawczych. Kolejna zasa-
da dotyczy rozmieszczania skazanych w celach, jak równie¿ zwrócenie uwagi na ich
warunki socjalno-bytowe.
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ZFPR to osiem nowatorskich zasad, które przyjê³y nastêpuj¹ce brzmienie (Machel
2003, s. 275):
1. ¯aden system wiêzienny nie mo¿e odbiegaæ od sytuacji spo³eczeñstwa, którego jest

czêœci¹.
2. Miêdzy spo³eczeñstwem a wiêzieniem musi zachodziæ rozs¹dny balans, równowaga.
3. Od tej równowagi zale¿y sposób postêpowania ze skazanymi.
4. System wiêzienny winien byæ podporz¹dkowany naczelnemu celowi, jakim powin-

no byæ przygotowanie wiêŸniów do powrotu spo³ecznego i zapobieganie recydywie.
5. Pozbawienie wolnoœci jest kar¹ sam¹ w sobie, nie ma potrzeby dodatkowego kara-

nia.
6. Wiezienie powinno byæ ostatecznoœci¹, nikt w wiêzieniu nie mo¿e byæ Ÿle traktowa-

ny, nale¿y stworzyæ odpowiednie warunki egzystencji.
7. Nale¿y podejmowaæ wobec wiêŸnia dzia³ania wychowawcze z nadziej¹ na jego rea-

lizacjê.
8. Uspo³eczniaj¹ca funkcja wiêzienia powinna zawieraæ trzy zasady: normalnoœci, od-

powiedzialnoœci, otwartoœci.
Zmiany w pogl¹dach na temat resocjalizacji spowodowa³y, ¿e spo³eczeñstwo

podzieli³o siê na zwolenników i przeciwników resocjalizacji. W tym miejscu
warto przybli¿yæ trójczynnikow¹ koncepcjê przestêpczoœci. W myœl tej koncep-
cji, na przestêpczoœæ danej jednostki wp³yw maj¹ trzy czynniki. Po pierwsze,
osobowoœæ jednostki niedostosowanej spo³ecznie. Po drugie, grupa spo³eczna,
w jakiej jednostka funkcjonuje. Po trzecie – jest to spo³eczeñstwo czy system
spo³eczny, w którym jednostka ¿yje. Ka¿dy z tych trzech obszarów odpowiada
w tym samym zakresie za przestêpczoœæ jednostki. W spo³ecznej odpowiedzial-
noœci warto widzieæ fakt marginalizacji spo³ecznej zachowañ osób nieakcepto-
wanych spo³ecznie, œwiadome nieuczestniczenie w procesie spo³ecznej socjaliza-
cji tych osób. Mo¿na to nazwaæ tak¿e „spo³eczn¹ znieczulic¹“.

TRÓJOBSZAROWY MODEL PRZESTÊPCZOŒCI
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Obszary te mo¿na odpowiednio ponazywaæ. Przestrzeñ makrostrukturalna (gdzie
istotny wydaje siê byæ wp³yw istniej¹cego ustroju spo³ecznego), mezostrukturalna
(gdzie nale¿y wzi¹æ pod uwagê okreœlone podkultury w ramach istniej¹cego systemu
spo³ecznego) oraz mikrostrukturalna (odnosz¹cej siê do osobowoœci). Rozwijaj¹c w¹-
tek mo¿emy powiedzieæ, ¿e „ka¿dy ustrój spo³eczny kszta³tuje uk³ady rodz¹ce zjawi-
ska zwane marginesem spo³ecznym. Ka¿dy margines istnieje na tyle, na ile pozwala
mu na to ustrój. To, czy w danym spo³eczeñstwie mamy nasilenie tej czy innej pato-
logii zale¿y od kszta³towania siê okreœlonych norm, praw w danym spo³eczeñstwie“
(por. Kijak 2006). Kolejna p³aszczyzna dotyczy wystêpowania okreœlonej postaci pod-
kultury, „podkultura mo¿e wp³ywaæ neutralizuj¹co, wzmacniaj¹co lub os³abiaj¹co na
normy spo³eczne. Wystêpowanie danej patologii spo³ecznej w okreœlonym spo³eczeñ-
stwie bêdzie tym silniejsze, im silniej bêd¹ dzia³a³y w nim okreœlone podkultury. Sil-
nie dzia³aj¹ca podkultura (bez znaczenia czy dewiacyjna czy nie) bêdzie ogranicza³a
lub wzmacnia³a wystêpowanie danej patologii“ (tam¿e). Ostatnia p³aszczyzna zwi¹-
zana jest z osobowoœci¹. Mo¿emy powiedzieæ, ¿e dana osobowoœæ zostaje wzmacnia-
na przez dzia³anie pozosta³ych p³aszczyzn. 

Kontynuuj¹c refleksjê nt. „rozpadu w pogl¹dach na temat resocjalizacji“, mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e obecnie w polskiej resocjalizacji obserwuje siê wyraŸnie dwa, skrajne
wzglêdem siebie, stanowiska. W celu zilustrowania tego pogl¹du warto odnieœæ siê do
cytatu zaczerpniêtego z Goethego, który pisa³: „je¿eli traktujesz kogoœ takim, jakim on
jest – pozostanie on taki, jakim jest, jeœli natomiast potraktujesz kogoœ takim, jakim mo-
¿e byæ i powinien byæ – otwierasz mu drogê do tego, aby by³ tym, kim mo¿e byæ i po-
winien byæ“. Mamy tu do czynienia z dwiema odrêbnymi kategoriami znaczeniowymi.
Goethe pisze, ¿e w podejœciu do cz³owieka mo¿emy uczyniæ dwie rzeczy. Mo¿emy daæ
cz³owiekowi nadziejê na zmianê albo mu j¹ odebraæ. Analizuj¹c te pogl¹dy dochodzi-
my do sytuacji, w której pedagog staje siê albo animatorem ludzkiego losu, daj¹c cz³o-
wiekowi nadziejê na lepsze, zmieniaj¹c go, stwarzaj¹c mu perspektywê. Albo mo¿e byæ
kimœ, kto chce mieæ „œwiêty spokój“, nie tyle zabieraj¹c cz³owiekowi nadziejê na zmia-
nê, ale mu jej nie ukazuj¹c. Gdy wykorzystamy pogl¹dy R. Kwaœnicy, mo¿emy posta-
raæ siê odnaleŸæ pod³o¿e teoretyczne tych pogl¹dów. Obecnie mamy do czynienia z my-
œleniem arbitralnym na temat resocjalizacji. Z jednej strony – mo¿emy wyodrêbniæ
orientacjê „unikaj¹c¹“, któr¹ mo¿na by wyt³umaczyæ jako skrajn¹ nieakceptacjê osób
niedostosowanych spo³ecznie. Z drugiej strony – mo¿emy wyró¿niæ orientacjê „akcep-
tuj¹c¹“, gdzie zauwa¿a siê potrzeby osób niedostosowanych spo³ecznie. Dostrzega siê
z³o¿onoœæ ich osobowoœci. W tym znaczeniu mo¿liwe jest traktowanie osób niedostoso-
wanych spo³ecznie jako pacjentów. Ustalenia te warto zilustrowaæ schematem.

Mamy zatem do czynienia z pogl¹dami wyrastaj¹cymi z dwóch ró¿nych, ambiwa-
lentnych wzglêdem siebie, paradygmatów. Mo¿emy je nazwaæ paradygmatem spo-
³ecznego zniewolenia (adaptacja) osób niedostosowanych spo³ecznie z jednej strony
i paradygmatem wyzwolenia (humanistyczny) – z drugiej. I w tym momencie otwie-
ra siê nam nowe spojrzenie na resocjalizacjê, niejako pojawia siê nam wybór. Od tego
w jakim paradygmacie siê okreœlimy, bêdziemy mogli oceniaæ skutecznoœæ resocjali-
zacji. W podejœciu czy orientacji wyzwalaj¹cej mo¿liwe jest spojrzenie na jednostkê
niedostosowan¹ spo³ecznie jako na pacjenta, którego ró¿nymi sposobami mamy wy-
leczyæ. Dobór, jakoœæ tych metod, celowoœæ ich, bêdzie decydowa³ o skutecznoœci od-
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dzia³ywañ. W podejœciu zniewalaj¹cym nie mamy takiej perspektywy, o skutecznoœci
resocjalizacji bêdziemy mówiæ wówczas, gdy skazany bêdzie realizowa³ i przestrze-
ga³ ustalonych przez nas regu³.

Wydaje siê, ¿e w resocjalizacji konieczne jest przyjêcie podejœcia wyzwalaj¹ce-
go, gdy¿ stwarza ono now¹ mo¿liwoœæ spojrzenia na jednostkê niedostosowan¹
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spo³ecznie. W tym podejœciu mamy za zadanie skonfrontowanie siê z naszym
cz³owieczeñstwem. Podejœcie to zak³ada ca³kowite odrzucenie przymusu. Oso-
ba niedostosowana spo³ecznie ma za zadanie podjêcie dialogu. Naszym zada-
niem jest ten dialog u³atwiæ. Podejœcie to zak³ada g³êbok¹ wiarê w sukces tego
dialogu. Warunkiem koniecznym jest szacunek dla drugiego cz³owieka, posza-
nowanie jego godnoœci. W podejœciu tym odstêpujemy od odwetu, przymusu,
rygoryzmu. W tym nowym spojrzeniu traktujemy osobê niedostosowan¹ spo-
³ecznie jako jednostkê cierpi¹c¹. Ten dialog, czyli owe spotkanie dwóch osób, ma
prowadziæ do wolnoœci. Wolnoœci zarówno osobistej, jak i spo³ecznej. Spotkanie
to winno byæ równie¿ przekraczaniem w³asnych ograniczeñ i s³aboœci. Podejœcie
to zakorzenione jest w personalizmie, wywodz¹cym siê z g³êbokiej wiary
w cz³owieka. W pracy resocjalizacyjnej nie powinno mieæ znaczenia, z jakiego
artyku³u osoba niedostosowana zosta³a skazana. W pracy tej konieczne jest sku-
pienia ca³ej uwagi na jednostce resocjalizowanej. Konieczne jest umiejêtne budo-
wanie z ni¹ kontraktu opartego na zrozumieniu. 

J. D¹browska (2001) w artykule O próbach humanizacji polskiej resocjalizacji za-
war³a szereg rozwa¿añ na temat zhumanizowania resocjalizacji polskiej. Do
priorytetów zaliczy³a nastêpuj¹ce czynniki:

Indywidualizacja oddzia³ywañ resocjalizacyjnych.
Prowadzenie odpowiedniej segregacji osadzonych.
Przeprowadzanie trafnej kompleksowej diagnozy penitencjarnej.
Prowadzenie profilaktyki trzeciorzêdowej.
Zapewnienie bezpieczeñstwa i ochrony.
Zapewnienie opieki.
Kszta³towanie pozytywnego klimatu.
W tym miejscu nale¿y powiedzieæ,  ¿e najwa¿niejsz¹ technik¹ pracy resocja-

lizacyjnej w przyjêtym paradygmacie wyzwolenia s¹ oddzia³ywania antropo-
techniczne, g³ównie antropotechnika interakcji dwuosobowej i antropotechni-
ka grupy, gdy¿ tylko one zapewniaj¹ trwa³¹ zmianê zachowania negatywne-
go na pozytywne. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ oddzia³ywania kulturotechniczne s¹
tylko metod¹ uzupe³niaj¹c¹ w pracy resocjalizacyjnej. Nigdy nie mog¹ i nie
powinny zastêpowaæ oddzia³ywañ antropotechnicznych. Wœród oddzia³ywañ
kulturotechnicznych, które mog¹ zapewniaæ skuteczn¹ resocjalizacjê, wymie-
niæ nale¿y: sport, muzykê, turystykê (np. survival jako metoda resocjalizacji),
media lub szerzej – kulturê filmow¹, dzia³alnoœæ poetyck¹, sztukê czy dzia³al-
noœæ artystyczn¹.

Mo¿emy napisaæ, ¿e ekstensywne dzia³ania resocjalizacyjne w zak³adach kar-
nych, jeœli s¹ ju¿ prowadzone, to w zakresie dalece niepe³nym. St¹d przy pomia-
rze efektywnoœci kary pozbawienia wolnoœci nale¿y raczej mówiæ o efektywno-
œci izolacji penitencjarnej, a nie resocjalizacji. 

Szukaj¹c sposobów skutecznej resocjalizacji, mo¿na tylko wspomnieæ, ¿e przy
powy¿szym za³o¿eniu Gestalt, jako alternatywny nurt w pedagogice, staje siê
prób¹ humanizacji polskiej resocjalizacji. Alternatywne koncepcje pedagogiczne
pozwalaj¹ nam spojrzeæ na rzeczywistoœæ wychowawcz¹ z dystansem, przypo-
minaj¹ prawdy, o których czêsto zapominamy (Kijak 2006). Pedagogika Gestalt
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rozumiana jest bardziej jako koncepcja frontalnego przeciwstawiania siê zna-
nym wadom oddzia³ywañ resocjalizacyjnych w placówkach penitencjarnych,
szczególnie takim jak:

Brak efektywnoœci dzia³añ i braku humanizmu.
Niedostateczne zajmowanie siê potrzebami wychowanków.
Ukryty selekcyjny charakter placówek resocjalizacyjnych.
Rutynizacja oddzia³ywañ.
Niewiara w sukces resocjalizacyjny.
Niekompetencja.
Nadu¿ycia, patologie.
Brak empatii i rozumienia potrzeb wychowanków.
Te ustalenia znalaz³y odzwierciedlenie w cechach, jakie powinien mieæ, a ja-

kich nie ma, wychowawca zak³adu karnego. Mo¿emy zatem mówiæ o asertyw-
nym i pasywnym wychowawcy. 

Tabela 1
Cechy wychowawcze zak³adu karnego

Dotychczas powiedziano, jakie myœlenie mo¿e utrudniaæ resocjalizacjê. Teraz
warto przeœledziæ endo- i egzogenne czynniki, które mog¹ niesprzyjaæ skutecz-
noœci resocjalizacji. W celu zobrazowania i lepszego uwypuklenia tych czynni-
ków zostan¹ one przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2
Obszary, na których mo¿na rozpatrywaæ skutecznoœæ i nieskutecznoœæ resocjalizacji w Polsce
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L. Pytka (1986, s. 15–20) wœród czynników utrudniaj¹cych resocjalizacje wy-
mienia:

Czynniki formalno-prawne;
Czynniki psychiczno-etyczne;
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Czynniki behawioralno-pedagogiczne;
Czynniki spo³eczno-kulturowe.
W celu jeszcze bardziej wnikliwej diagnozy nieskutecznoœci resocjaliza-

cji, mo¿na pokusiæ siê o próbê ustalenia, w jakich zakresach osoby niedo-
stosowane spo³ecznie oraz osoby zajmuj¹ce siê resocjalizacj¹ w praktyce,
dostrzegaj¹ trudnoœci w urzeczywistnianiu idei resocjalizacji. Pogl¹dy te
przedstawiono w tabeli 3 (por. Kozaczuk 2004; Rejman 2004; Dubiel
2004).

Tabela 3
Trudnoœci w urzeczywistnieniu idei resocjalizacji

Czynniki te mo¿emy pogrupowaæ na: spo³eczne, ekonomiczne, material-
no-bytowe, strukturalne (wadliwy system penitencjarny w Polsce), poli-
tyczne.

Na zakoñczenie warto postawiæ kilka tez: co zatem mo¿na uczyniæ, aby
zwiêkszyæ skutecznoœæ resocjalizacji w Polsce. Wœród postulatów powinno
znaleŸæ siê:

1. Zwiêkszenie nak³adów finansowych na funkcje resocjalizacyjne.
2. Stworzenie struktury penitencjarnej w Polsce opartej na badaniach nauko-

wych.
3. Traktowanie kary pozbawienia wolnoœci jako jednej z mo¿liwoœci karania

osób niedostosowanych spo³ecznie.
4. Opracowanie programów i wdro¿enie ich do zak³adów karnych, przy jed-
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noczesnym zwiêkszeniu liczby specjalistów, seksuologów, psychiatrów, psy-
chologów.

5. Nawi¹zanie twórczej wspó³pracy zak³adów karnych ze œrodowiskiem w ce-
lu reintegracji spo³ecznej skazanych.

6. Stworzenie osobom skazanym mo¿liwoœæ pracy, g³ównie na terenie zak³adu
karnego, jak równie¿ w œrodowisku.

7. Przemyœlenie sugerowanych zmian kodeksu karnego, gdzie proponuje siê
zaostrzania kar. Badania naukowe dowodz¹, ¿e wyd³u¿anie kar pozbawie-
nia wolnoœci nie spe³nia swojej funkcji penalnej.

8. Umo¿liwienie skazanym pracy dochodowej, dziêki temu pomoc postpe-
nitencjarna przestanie byæ ³agodzonym sumieniem spo³ecznym. W przy-
padku mo¿liwoœci zarobkowania skazany sam bêdzie móg³ pomóc swo-
jej rodzinie, a czêœæ tych dochodów mog³aby zasilaæ konta osób po-
krzywdzonych;

9. Utrzymywanie kontaktów skazanych z rodzin¹.
10. Odpowiednie zdiagnozowanie resocjalizacyjne skazanego.
11. Dobieranie indywidualnych programów oddzia³ywañ resocjalizacyjnych.
12. Przy zatrudnianiu na stanowisko wychowawcy wa¿ne jest sprawdzenie

kompetencji merytorycznych kandydata. Konieczne jest legitymowanie
siê dyplomem magistra resocjalizacji. Przy zatrudnianiu powinien byæ
wykonywany test na inteligencjê, równie¿ rozmowa pod kontem kompe-
tencji spo³ecznych kandydata takich jak asertywnoœæ, kreatywnoœæ czy
empatia.
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Summary

The article discusses the effectiveness of resocialization in Poland. It outlines
the consequences of the changes introduced in the penal code in 1969, the trans-
ition from punitiveness to permissiveness in thinking about resocialization, hu-
manization of resocialization on the basis of selected International Conventions,
the paradigms in thinking about resocialization and their consequences, as well
as endogenous and exogenous factors that hinder effective resocialization. It
suggests what could be done in order to increase the effectiveness of resocializa-
tion in Poland.
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MO¯LIWOŒCI PRAKTYCZNE EDUKACJI UCZNIÓW SZKÓ£ 
PRZYWIÊZIENNYCH

Analizując formy kształcenia osób dorosłych, nie sposób pominąć istot-
nego procesu autokreacyjnego człowieka, obok samowychowania,
a zarazem ważnej formy edukacji jaką jest samokształcenie. W litera-
turze można spotkać wiele interpretacji tego ostatniego pojęcia, defi-
niowanych przez różnych autorów. Jedni autorzy uważają samokształ-
cenie za podstawową formę edukacji dorosłych, inni zaś uznają ten
proces jako nadrzędną technikę pracy umysłowej.

T. Wujek (1992, s. 206), uwa¿a, ¿e: „samokszta³cenie jest to proces, czyli ci¹g
logicznie ze sob¹ powi¹zanych, œciœle zorganizowanych czynnoœci osoby

ucz¹cej siê, maj¹cy na celu samodzielne, bez poœredniego kierownictwa nauczy-
ciela, przyswojenie sobie po¿¹danych informacji, umiejêtnoœci operowania tymi
informacjami, sprawnoœci intelektualnych i manualnych oraz wyæwiczenia zdol-
noœci poznawczych: spostrzegania, uwagi, wyobraŸni, pamiêci i krytycznego
myœlenia. Rezultatem samokszta³cenia powinny byæ tak¿e zainteresowania, za-
mi³owania i pogl¹dy“.

Ide¹ samokszta³cenia jest poznanie rzeczywistoœci, a tak¿e nabycie takich
umiejêtnoœci, które pozwoli³yby na skuteczne w niej dzia³anie, konstruktywne
wykorzystywanie wiedzy.

W procesie samokszta³cenia nie ma bezpoœredniego nadzoru czy kontroli na-
uczyciela. Mo¿e on tylko pe³niæ rolê doradcy lub konsultanta. Oprócz tego, oso-
ba samokszta³c¹ca siê mo¿e tak¿e korzystaæ z ró¿nych Ÿróde³ informacji i zdo-
bywania wiedzy. Mog¹ to byæ np. podrêczniki, poradniki, a nawet prasa czy
komputerowe programy dydaktyczne.

W samokszta³ceniu osoby same decyduj¹ o tym, jak¹ metodê, jakie Ÿród³o
wiedzy, jakie formy pracy wybraæ. Omawiana forma edukacyjna mo¿e mieæ
dwojaki charakter: indywidualny lub pracy zespo³owej (grupowej). Jako dzia³a-
nie edukacyjne samokszta³cenie jest procesem komunikacji, przyswajania i prze-
kazywania informacji, wiedzy (Wujek, 1992, s. 209).

Aby proces samokszta³cenia przynosi³ oczekiwane efekty i jednoczeœnie prze-
biega³ w sposób prawid³owy, musz¹ byæ spe³nione okreœlone warunki. Pierw-
szym znacz¹cym warunkiem jest motywacja. Chodzi tu o to, aby cz³owiek mia³
œciœle okreœlone motywy, powody do podjêcia i realizacji samokszta³cenia. To,
na ile cel samokszta³cenia bêdzie osi¹gniêty, zale¿y tak¿e od cech charakteru
oraz postaw osoby ucz¹cej siê, czyli mówi¹c wprost – od jej osobowoœci. Cenio-



SZKO£A SPECJALNA 1/2007 51

nymi zatem w samodzielnym uczeniu siê s¹ takie cechy, jak np. ambicje, wy-
trwa³oœæ, pracowitoœæ, systematycznoœæ, obowi¹zkowoœæ, sumiennoœæ.

Podstawowym warunkiem konstruktywnego procesu resocjalizacyjnego od-
dzia³ywania szko³y jest sytuacja, w której doros³y uczeñ (skazany) sam podejmie
decyzjê o przyst¹pieniu do nauki. Bêdzie to mo¿liwe, gdy uœwiadomi on sobie ja-
k¹ wartoœæ ma wiedza i jaka jest jej przydatnoœæ w ¿yciu. Na podstawie przepro-
wadzonych badañ w³asnych (Iwanicki, 2003) mo¿na stwierdziæ, ¿e zdecydowana
wiêkszoœæ wiêŸniów-uczniów podejmuje naukê i uczêszcza do szkó³ maj¹c œwia-
domoœæ po¿ytku z nauki. Wraz ze wzrostem zainteresowania nauk¹, roœnie rów-
nie¿ liczba wiêŸniów, którzy ubiegaj¹ siê o rozpoczêcie nauki i podejmuj¹ naukê
z w³asnego wyboru, myœl¹c o swoim rozwoju osobistym, o przysz³oœci, planuj¹c
podjêcie pracy w wyuczonym w zak³adzie karnym zawodzie. WiêŸniowie chêt-
nie podejmuj¹ naukê, kieruj¹c siê najczêœciej osobist¹ decyzj¹ o jej rozpoczêciu.
Trzeba podkreœliæ, i¿ co prawda jeszcze nie tak dawno stosunek skazanych do
uczenie siê by³ zdecydowanie negatywny lub obojêtny, to jednak obecnie traktu-
j¹ oni mo¿liwoœæ uczêszczania do szko³y jako przys³uguj¹ce im prawo, z którego
w wiêkszoœci chêtnie korzystaj¹, maj¹c nadziejê na ³atwiejsze funkcjonowanie
w warunkach wolnoœciowych. Uzyskane wyniki badañ pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e
obecnie systematycznie wzrasta zainteresowanie nauk¹ i mo¿liwoœci¹ wyuczenia
zawodu wœród skazanych. Wiêkszoœæ (97%) badanych wiêŸniów odbywaj¹cych
karê pozbawienia wolnoœci wyra¿a³o chêæ podjêcia nauki, szczególnie w szko³ach
zasadniczych zawodowych oraz œrednich. WiêŸniowie ci mieli œwiadomoœæ tego,
¿e jeœli w dzisiejszych czasach nie ma siê nale¿ytego wykszta³cenia ani odpowie-
dnich kwalifikacji i umiejêtnoœci zawodowych, to szansa na znalezienie zatrudnie-
nia na aktualnym rynku pracy jest praktycznie bliska zeru. Z informacji uzyska-
nych od badanych wynika, ¿e 63% osób przed aresztowaniem i przybyciem do
zak³adu karnego nie mia³o ¿adnego zawodu, który pozwoli³by aktualnie na wy-
konywanie okreœlonej pracy, co z góry skazuje je na bezrobocie po wyjœciu na wol-
noœæ. Wœród tej grupy najwiêcej jest skazanych m³odocianych.

Zgromadzony materia³ badawczy pozwoli³ zatem na wysuniêcie optymistycz-
nego wniosku, œwiadcz¹cego o systematycznym wzroœcie zainteresowania nau-
k¹ i mo¿liwoœci¹ wyuczenia zawodu ze strony skazanych, jak równie¿ rosn¹cej
liczbie osób, które ubiegaj¹ siê o rozpoczêcie nauki.

Nie wszyscy jednak osadzeni maj¹ odpowiedni¹ motywacjê do kszta³cenia siê
i poszerzania kwalifikacji. Przyczynami tego stanu rzeczy mog¹ byæ dwojakiego
rodzaju uwarunkowania: endogenne – biopsychiczne oraz egzogenne – œrodowi-
skowe. Najs³absz¹ motywacjê do nauki maj¹ wiêŸniowie m³odociani, którzy
w przesz³oœci wchodzili ju¿ w konflikt z prawem, byli wychowankami zak³adów
poprawczych lub oœrodków wychowawczych. Ocenia siê, ¿e to w³aœnie ta grupa
skazanych stwarza najwiêcej problemów natury wychowawczej oraz jest elemen-
tem (podmiotem) niesprzyjaj¹cym realizacji procesu resocjalizacyjnego. Populacja
ta przejawia pewien opór wobec oferty resocjalizacyjnej jak¹ sk³ada jej zak³ad kar-
ny i odmawia podjêcia nauki w szkole. Jest to przyk³ad tzw. zjawiska negatywi-
zmu szkolnego (czy te¿ anoreksji szkolnej), które, zdaniem wielu autorów, jest
doœæ powszechne wœród jednostek niedostosowanych spo³ecznie.

MO¯LIWOŒCI PRAKTYCZNE EDUKACJI UCZNIÓW SZKÓ£ PRZYWIÊZIENNYCH
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Mówi¹c o aspiracjach edukacyjnych wiêŸniów, nale¿y te¿ wspomnieæ o jednym
z najistotniejszych wskaŸników, jakim jest rodzaj wybieranej szko³y i kierunku kszta³-
cenia. Badania w³asne ujawni³y, ¿e najczêœciej skazani podejmuj¹ naukê w szko³ach
zawodowych. Warto w tym miejscu równie¿ zauwa¿yæ, ¿e najchêtniej naukê w œre-
dnim studium zawodowym podejmuj¹ doroœli pierwszy raz karani, w liceum zawo-
dowym – m³odociani, natomiast w technikum, a wiêc w szkole umo¿liwiaj¹cej uzy-
skanie matury – recydywiœci, co wydaje siê zaskakuj¹cym faktem, poniewa¿ mo¿na
przypuszczaæ, ¿e wiêŸniowie zaliczani do tej ostatniej grupy klasyfikacyjnej albo sa-
mi zrozumieli wartoœæ nauki, albo szko³a wywar³a na ich postawê pozytywny wp³yw.

Kolejnym warunkiem samokszta³cenia, na który warto zwróciæ uwagê, jest od-
powiednie przygotowanie intelektualne osób, które podejmuj¹ decyzjê o samo-
dzielnym uczeniu siê. Dobrze by³oby, aby osoby takie legitymowa³y siê przynaj-
mniej wiedz¹ z zakresu szko³y podstawowej, a tak¿e, jak uwa¿a T. Wujek (1992,
s. 211), powinny opanowaæ podstawowe sprawnoœci operacyjne i instrumentalne,
takie jak np. abstrahowanie, analizowanie, rozumowanie, syntezowanie, pos³ugi-
wanie siê naturalnym s³ownictwem, umiejêtnoœæ czytania, pisania czy liczenia itp.

Niestety, w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci, przez osoby trafiaj¹ce do zak³adów karnych,
warunek ten spe³niony byæ nie mo¿e. Skazani, przybywaj¹cy do zak³adów karnych,
maj¹ znaczne opóŸnienia w nauce szkolnej, siêgaj¹ce czêsto kilku lat. Jak wykaza³y
przeprowadzone badania, o potrzebie objêcia nauczaniem wiêŸniów mo¿e tak¿e
œwiadczyæ fakt, ¿e 60% badanych osób, które trafi³y do zak³adów karnych, legitymuje
siê zaledwie wykszta³ceniem podstawowym, a zdarzaj¹ siê te¿ przypadki osób, które
nie ukoñczy³y nawet szko³y podstawowej (18% respondentów). Mo¿na zatem przypu-
szczaæ, ¿e wiêŸniowie ci mieli powa¿ne problemy z adaptacj¹ do ¿ycia w warunkach
wolnoœciowych, co wynika³o tak¿e z ich powa¿nych braków w wykszta³ceniu. Jest to
w znacznej mierze spowodowane, po pierwsze – robotniczym pochodzeniem wiêk-
szoœci badanych osób (62%), a po drugie – w¹skimi horyzontami myœlowymi i zniko-
mymi potrzebami poznawczymi. Œrodowisko wychowawcze tych skazanych w prze-
sz³oœci zapewne nie przyk³ada³o zbyt du¿ej wagi do zdobycia wykszta³cenia.

Interesuj¹c¹ mo¿e siê wydawaæ ró¿nica w zakresie kwalifikacji zawodowych
miêdzy recydywistami a doros³ymi wiêŸniami, pierwszy raz karanymi. Pomimo
niewielkiej ró¿nicy wiekowej recydywiœci dwukrotnie czêœciej ni¿ doroœli, pierw-
szy raz karani, mieli przed aresztowaniem wyuczony zawód. WiêŸniowie powtór-
nie karani stanowili tak¿e najwiêksz¹ grupê badanych, posiadaj¹cych przed are-
sztowaniem wykszta³cenie niepe³ne œrednie. Bior¹c pod uwagê, ¿e recydywiœci sta-
nowili najbardziej liczn¹ grupê wœród wszystkich badanych, którzy przed skaza-
niem posiadali zawód, jak i najwy¿sze wykszta³cenie – mo¿na wychodziæ z za³o-
¿enia, ¿e zdobyli oni zawód podczas poprzednich pobytów w zak³adach karnych,
jak równie¿ w przesz³oœci podejmowali ju¿ naukê w szko³ach przywiêziennych. Ze
wzglêdu na brak zawodu oraz niski poziom wykszta³cenia u znacznej czêœci bada-
nych wiêŸniów (78%) nasuwa siê wniosek, ¿e kszta³cenie osób odbywaj¹cych karê
pozbawienia wolnoœci jest nie tyle potrzeb¹, co obiektywn¹ koniecznoœci¹.

W wyniku przeprowadzonych badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e nauka sprawia zde-
cydowanej wiêkszoœci wiêŸniów powa¿ne trudnoœci. W przewa¿aj¹cej wiêkszoœci
zatracili oni umiejêtnoœæ asymilacji nowych pojêæ, wielu te¿ nie posiada w ogóle
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nawyku pracy umys³owej. Badani wiêŸniowie nie mieli zdolnoœci do pos³ugiwa-
nia siê zarówno metodami, jak i technikami pracy umys³owej, poniewa¿ nie posia-
dali ¿adnej wiedzy na temat wykorzystywania tej technologii. Wyniki dydaktycz-
ne uzyskiwane przez wiêŸniów-uczniów mia³y wyraŸnie znacz¹cy wp³yw na
kszta³towanie siê prawid³owych i spo³ecznie po¿¹danych postaw. Chocia¿ w zasa-
dniczym stopniu uzyskiwane oceny zale¿¹ od zdolnoœci skazanych, mo¿na tak¿e
uznaæ, ¿e ma na nie wp³yw stopieñ zaanga¿owania wiêŸniów-uczniów w naukê,
to na ile s¹ pracowici i sumienni w realizacji obowi¹zków szkolnych. Z deklaracji
wiêŸniów-uczniów wynika, ¿e prawie po³owa z nich ma dobre wyniki w nauce.
Jednak œrednia ich ocen ró¿ni siê od œredniej wyników uzyskanych przez staty-
stycznego ucznia kszta³c¹cego siê w równorzêdnym typie szko³y.

Analizuj¹c podstawowe warunki pracy samokszta³ceniowej nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
s³uchacze szkó³ przywiêziennych nie posiadaj¹ odpowiedniego, tj. dobrze urz¹dzo-
nego warsztatu pracy umys³owej. Jedynym miejscem, gdzie mog¹ odrobiæ lekcje,
przeczytaæ cokolwiek, przygotowaæ siê do zajêæ, jest cela mieszkalna, któr¹ wiêzieñ
dzieli czêsto z kilkoma lub niekiedy kilkunastoma osobami. Przebywaj¹c w jednej
celi ze wspó³osadzonymi, wiêŸniowie ucz¹cy siê maj¹ czêsto utrudnion¹ mo¿liwoœæ
odrabiania zadañ domowych czy nauki w³asnej. Cele wiêzienne nie s¹ odpowie-
dnio i specjalnie przygotowane do pracy samodzielnej ucznia. Du¿e zagêszczenie
mieszkaj¹cych w jednej celi utrudnia naukê. Zadawanie prac domowych przez na-
uczycieli szkó³ przywiêziennych musi byæ zatem przemyœlane, a zadania musz¹ byæ
mo¿liwe do wykonania w okreœlonych warunkach i w odpowiednim czasie.

Warto zwróciæ równie¿ uwagê na utrudniony dostêp do materia³ów Ÿród³o-
wych w wypadku zbierania okreœlonych informacji na dany temat. W przywiê-
ziennych bibliotekach brakuje wielu niezbêdnych i wielce przydatnych do nau-
ki ksi¹¿ek, takich jak: poradniki, encyklopedie, s³owniki, ksi¹¿kowe zestawy te-
matyczne. Brakuje tak¿e podrêczników szkolnych. Po¿¹danym by³oby wiêc, aby
ksiêgozbiory bibliotek wiêziennych zaspokaja³y potrzeby edukacyjne. 

Jak pisze D. Widelak (1999, s. 128), „œrodkiem zapewniaj¹cym sprawn¹ pomoc
skazanym, w tym uczniom, jest w³aœciwa organizacja ksiêgozbioru kszta³tuj¹ce-
go wiedzê i zainteresowania, wzbogacaj¹cego osobowoœæ wszystkich u¿ytkow-
ników. Wszystkie biblioteki (...) powinny d¹¿yæ do zaspokojenia potrzeb spo-
³ecznoœci, której s³u¿¹. Aby biblioteki wiêzienne mog³y w pe³ni realizowaæ te za-
dania, ich ksiêgozbiór powinien odzwierciedlaæ i wspieraæ rekreacjê, dzia³alnoœæ
oœwiatow¹ i kszta³cenie zawodowe“.

Niestety, w praktyce zasoby bibliotek szkolnych s¹ wci¹¿ niewystarczaj¹ce.
Skromne zaopatrzenie np. w podrêczniki, które s¹ w wiêkszoœci zdezaktualizo-
wane i nie spe³niaj¹ wymagañ programowych nauczania, przyczynia siê do ni-
skiego poziomu czytelnictwa wœród skazanych, tak¿e – a mo¿e zw³aszcza –
wœród ucz¹cych siê w szko³ach przywiêziennych.

Zaplecze dydaktyczne szkó³ wiêziennych jest bardzo ubogie, zarówno w za-
kresie pomocy naukowych, jak i œrodków audiowizualnych. Obecnie niezbêd-
nym sprzêtem s¹ komputery. Co prawda s¹ ju¿ tworzone pracownie informa-
tyczne w szko³ach wiêziennych, ale nadal s¹ to placówki nieliczne. Wielu dyrek-
torów szkó³ wiêziennych boryka siê z trudnoœciami w zakupie podrêczników,
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lektur szkolnych, a nawet zeszytów i artyku³ów piœmiennych. Fakt ten wynika
ze z³ej sytuacji finansowej jednostek penitencjarnych, które nie s¹ w stanie prze-
znaczyæ na te cele odpowiednich œrodków finansowych. 

Bior¹c pod uwagê powa¿ne braki œrodków finansowych systemu wiêziennictwa
w Polsce oraz, co trzeba przyznaæ i podkreœliæ, z³¹ sytuacjê materialn¹ szkó³ przy-
wiêziennych, mo¿na stwierdziæ, ¿e idea samokszta³cenia jako formy edukacji osób
doros³ych wœród uczniów szkó³ przywiêziennych jest obecnie bardzo trudna do re-
alizacji. Brak odpowiednich warunków, œrodków finansowych, zaplecza technicz-
nego, wyposa¿onego w œrodki kszta³cenia, a wreszcie w³aœciwej motywacji i aktyw-
noœci ze strony samych ucz¹cych siê wiêŸniów, brak odpowiedniego przygotowa-
nia merytorycznego do samodzielnych dzia³añ edukacyjnych z ich strony sprawia,
¿e samokszta³cenie, jako forma edukacji, zniechêca swoich potencjalnych uczestni-
ków, a dzia³ania samokszta³ceniowe w polskim systemie szkolnictwa przywiêzien-
nego nie maj¹ racji bytu i nie s¹ mo¿liwe do upowszechnienia oraz realizacji. 

W zwi¹zku z przeobra¿eniami systemu penitencjarnego w zak³adach karnych
wytwarza siê obecnie sprzyjaj¹cy klimat do krzewienia oœwiaty. Ze wzglêdu na
brak zatrudnienia podczas odbywania kary pozbawienia wolnoœci, skazani maj¹
wiêcej wolnego czasu, który powinien byæ racjonalnie i konstruktywnie zagospo-
darowany. Wspólne propozycje zarówno administracji wiêziennej, jak i skaza-
nych mog¹ sprzyjaæ rozwojowi samokszta³cenia. Mo¿na spotkaæ przyk³ady zak³a-
dów karnych, w których wydawane s¹ gazety, organizowane s¹ przegl¹dy twór-
czoœci wiêziennej, a udzia³ skazanych w tych przedsiêwziêciach jest znacz¹cy.

Bezwzglêdnie w oddzia³ywaniach resocjalizacyjnych nale¿y w du¿ym stopniu
akcentowaæ korzyœci, jakie wynikaj¹ z kszta³cenia, np. mo¿liwoœæ zdawania eg-
zaminów maturalnych lub nawet podjêcia studiów, popularyzowaæ wszelkie
osi¹gniêcia uczniów w nauce.
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Summary

The article touches upon an issue which is very important from a social per-
spective, i.e. the possibility of a practical realization of self-education as a form
of education for students in prison schools. Referring to the literature and the re-
sults of his own research, the author depicts the conditions that have to be ful-
filled so that a course of self-education can be regarded as effective. Therefore,
he touches upon the issues connected with: prisoners' motivation to learn, deve-
lop and improve their own qualifications, their interest in studying and in
opportunities to learn a profession, their educational aspirations, their intellec-
tual work methods, also including access to teaching aids.

HUBERT IWANICKI
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BAJKA O KRÓLEWNIE ŒNIE¯CE – FRANCUSKI SPOSÓB
PRZYGOTOWANIA NIEWIDOMYCH DZIECI DO CZYTANIA
I PISANIA PISMEM BRAILLE'A

We Francji niepe³nosprawne wzrokowo dziecko mo¿e uczêszczaæ do szko³y
specjalnej dla dzieci z podobnymi problemami lub te¿ do klasy integracyjnej
w szkole ogólnodostêpnej wraz z pe³nosprawnymi rówieœnikami (Duchateau
2000; Lewi-Dumont 2002). Tamtejsze prawo wspiera nauczanie w systemie inte-
gracji, o czym œwiadcz¹ akty prawne z 1975 r., które jednoznacznie okreœlaj¹, ¿e
dzieci niepe³nosprawne musz¹ siê obowi¹zkowo uczyæ oraz z 1985 r., ¿e integra-
cja szkolna powinna byæ faworyzowana nad innymi systemami (Duchateau 2000).
W tamtejszym systemie edukacji funkcjonuj¹ asystenci pracy szkolnej. Pracuj¹ oni
w szko³ach, gdzie ucz¹ siê niepe³nosprawni uczniowie. Ich zadanie polega na u³a-
twianiu integracji, zw³aszcza jej materialnej implikacji (pozyskiwanie dotacji itp.),
a tak¿e na pomaganiu nauczycielom w pracy. Asystenci, w zale¿noœci od potrzeb,
mog¹ pracowaæ z grup¹ uczniów lub indywidualnie z jednym dzieckiem (Thoma-
zet 2000; Lewi-Dumont 2002). Francuzi krytycznie oceniaj¹ sytuacjê edukacyjn¹
i wsparcie niepe³nosprawnych wzrokowo dzieci ucz¹cych siê w szko³ach ogólno-
dostêpnych. G³ówne problemy to: niedostatek us³ug przeznaczonych dla niewi-
domych dzieci, odmowa nauczycieli, którzy nie chc¹ podj¹æ siê pracy z niepe³no-
sprawnym uczniem, niedobór pedagogów specjalnych (w tym tyflopedagogów)
wspieraj¹cych dzieci z integracji i adaptuj¹cych materia³y czytelnicze, a tak¿e brak
merytorycznie przygotowanych nauczycieli brajla (Duchateau 2000). We Francji
podstawowym zadaniem nauczycieli specjalnych jest nie tylko nauczanie dzieci
ze specjalnymi potrzebami, ale tak¿e pedagogiczne wsparcie uczniów w szko³ach
ogólnodostêpnych oraz zapobieganie trudnoœciom w uczeniu siê i adaptacji szkol-
nej. Jedn¹ z misji jest tak¿e promowanie spo³ecznej i zawodowej integracji.

Ksi¹¿eczki dotykowe

We Francji szczególn¹ uwagê poœwiêca siê przygotowaniu dzieci do w³aœciwej
nauki czytania i pisania pismem Braille'a. D¹¿y siê do jak najwczeœniejszego
oswajania dzieci z pismem punktowym poprzez etykietowanie otoczenia. Wa¿-
ne jest, aby dziecko nauczy³o siê rozró¿niaæ etykiety bez znajomoœci poszczegól-
nych symboli brajlowskich. Ma³e, niewidome dzieci rozwijaj¹ percepcjê dotyko-
w¹ oraz æwicz¹ orientacjê w ma³ej przestrzeni, a tak¿e kszta³c¹ wszystkie umie-
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jêtnoœci zwi¹zane z mechaniczn¹ stron¹ czytania dotykowego poprzez wyko-
rzystywanie ksi¹¿eczek dotykowych. Ksi¹¿ki te zawieraj¹ zazwyczaj tekst
w brajlu i w czarnym druku oraz kolorowe, wypuk³e obrazki i materia³y do æwi-
czeñ (Duchateau 2000; Leroy 2003). Rodzice wprowadzaj¹ dzieci w œwiat pisma
punktowego, prowadz¹c rêce dziecka po dowolnym tekœcie brajlowskim. Czy-
tanie globalne oraz pomoc doros³ego w przesuwaniu r¹k dziecka po wypuk³ym
wersie w taki sposób jak czytane s¹ s³owa, uzmys³awia mu, ¿e punkty, których
dotyka, opowiadaj¹ pewn¹ historiê (Lewi-Dumont 2002).

We Francji, zamiast ca³oœciowego, kompleksowego programu obejmuj¹cego
zarówno przygotowanie do czytania i pisania, a póŸniej naukê pisma Braille'a,
istnieje opracowanie sk³adaj¹ce siê z ksi¹¿eczek dotykowych dla dzieci. Zawie-
raj¹ one nie tylko szereg æwiczeñ przygotowuj¹cych do czytania, ale przede
wszystkim oparte s¹ na tekœcie bajek, historyjek, w które wplecione s¹ zadania
dla dzieci. Nauczyciel wyposa¿ony jest w opracowane zalecenia oraz dok³adn¹
instrukcjê i treœæ poleceñ, jakie nale¿y przekazaæ uczniowi.

Wœród najczêœciej wykorzystywanych przez nauczycieli czy rodziców ksi¹¿e-
czek dla dzieci przygotowuj¹cych do nauki brajla znalaz³y siê opracowania
oparte na bajkach oraz historyjkach dla dzieci. S¹ to: Les trois petits cochons, Bo-
ucle d'or et les trois ours, Le petit chaperon rouge oraz Blanche-Neige et les 7 nains.
Propozycje zawartych w nich æwiczeñ obejmuj¹ rozwijanie umiejêtnoœci nie-
zbêdnych przy czytaniu dotykowym i przygotowuj¹cych do w³aœciwej nauki
czytania i pisania pismem Braille'a.

Historia Królewny Œnie¿ki i 7 krasnoludków jako kanwa do æwiczeñ 
poprzedzaj¹cych naukê brajla

Francuscy nauczyciele, wykorzystuj¹c angielski pomys³ programu Pre Braille
Pack, Feeling Ready to Read Print, przygotowuj¹cego do nauki brajla, opracowa-
nego przez Royal National Institute of the Blind, zmodyfikowali i dostosowali
go do jêzyka francuskiego (www.rnib.org.uk, 7.01.2007). Materia³em dotyko-
wym, który s³u¿y nie tylko rozwojowi umiejêtnoœci potrzebnych w pracy pod-
czas czytania pisma Braille'a, ale tak¿e pozwala ma³ym dzieciom odnajdywaæ
sposób konstruktywnego poznawania dotykowego i interpretacji oraz rozumie-
nia obrazków wypuk³ych jest Se preparer a la lecture. Matériel de pré-braille pour
enfants basé sur l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains. Guide pour parents et en-
seignants1 (Przygotowanie siê do czytania. Podrêcznik dla rodziców i nauczycieli po-
przedzaj¹cy naukê pisma Braille'a, oparty na historii Królewna Œnie¿ka i 7 krasnolud-
ków).

Bajka opowiedziana jest bardzo prosto. Na ka¿dej stronie ksi¹¿eczki z æwicze-
niami znajduje siê du¿y obrazek dotykowy oraz zdanie zapisane w brajlu. Po-
zwala to dziecku czytaæ bajkê, jednoczeœnie odnosz¹c siê do rysunku. Taka sy-
tuacja jest analogiczna do tej, w której dziecko widz¹ce czyta i ogl¹da obrazki
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1 Brak autora francuskiej wersji jêzykowej, roku oraz wydawcy.
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niemal w tym samym czasie (Se Preparer a la Lecture, s. 2; www.tiresias.org/equ-
ipment/dtbs.htm, 7.01.2007). Æwiczenia zawarte w ksi¹¿eczkach dobrane s¹ tak,
aby dziecko przechodz¹c do kolejnych fragmentów bajki opanowa³o poszcze-
gólne umiejêtnoœci, takie jak:

czytanie globalne ca³ej bajki;
trzymanie ksi¹¿ki i przewracanie stron;
rozpoznawanie obrazków dotykowych, które zwi¹zane s¹ z postaciami z baj-
ki Królewna Œnie¿ka i 7 krasnoludków;
rozpoznawanie obiektów wystêpuj¹cych w bajce, np. klucz, grzebieñ, jab³ko;
rozró¿nianie faktury materia³u (identyfikowania czapek krasnoludków, œle-
dzenie ró¿nic pomiêdzy liniami, którymi pod¹¿aj¹ postaci z bajki);
wyrobienie nawyku pos³ugiwania siê dwoma rêkami;
pos³ugiwanie siê dotykiem w sposób lekki, delikatny (Se Preparer a la Lecture,
s. 3).
Æwiczenia realizowane s¹ nie tylko na wypuk³ych rysunkach zawartych

w ksi¹¿eczkach, ale równie¿ poprzez wykorzystywanie przedmiotów codzien-
nego u¿ytku, o których jest mowa w treœci bajki, np. talerze, fili¿anki, widelce,
a nastêpnie samodzielne wykonywanie ich miniatur. Urozmaicanie æwiczeñ per-
cepcyjnych dla dzieci, dziêki odgrywaniu ró¿nych scen z czytanej historyjki
i wykorzystaniu ró¿nych materia³ów i obiektów sprzyja temu, ¿e cele edukacyj-
no-rehabilitacyjne realizowane s¹ w czasie zabawy z dzieckiem.

Materia³ przygotowuj¹cy do nauki czytania i pisania pismem Braille'a zak³a-
da równie¿ rozwój jêzyka dzieci poprzez:

porównywanie wielkoœci obiektów i rozumienie pojêæ: ma³y, œredni, du¿y itp.,
rozumienie relacji, np. wiêkszy ni¿, d³u¿szy od, chudszy ni¿ itp.,
okreœlanie kszta³tów,
rozumienie pojêæ przestrzennych: na górze, lewo, po prawej, nad, pod itp.,
stosowanie liczebników g³ównych i porz¹dkowych.
Wa¿ne w æwiczeniach rozumienia pojêæ jest nie tylko opisanie werbalne, ale

g³ównie doœwiadczenie realne dziecka. Z tego wzglêdu uczeñ powinien poznaæ,
np. ró¿ne rodzaje rzeczywistych kluczy, wiedzieæ do czego s³u¿¹, zanim bêdzie
rozpoznawaæ je dotykowo w ksi¹¿eczce o Królewnie Œnie¿ce.

Komplet metodyczny przygotowuj¹cy do nauki brajla sk³ada siê z ksi¹¿ki z te-
kstem czarnodrukowym, 13 ksi¹¿eczek brajlowskich oraz przewodnika dla na-
uczyciela lub rodzica. Ca³oœæ zawiera nie wiêcej ni¿ 80 æwiczeñ. S¹ one pogru-
powane w ma³e ksi¹¿eczki, z których ka¿da opiera siê na æwiczeniu pewnej,
specyficznej umiejêtnoœci.

Pierwsza z ksi¹¿eczek to Karta osób i obiektów, która sk³ada siê z kart formatu A4
zawieraj¹cych symbole, obiekty, o których jest mowa w bajce, np. grzebieñ, lustro
itp. Kartki z tej ksi¹¿eczki s¹ wyjmowane i mog¹ pos³u¿yæ np. jako karty do gry.
Na czêœci kart znajduj¹ siê postaci wystêpuj¹ce w bajce. Krótkie zdanie zapisane
w brajlu s³u¿y do æwiczenia rozpoznawania tekstu, wyrazów (bez ich rozszyfro-
wywania) spoœród innych wypuk³ych elementów znajduj¹cych siê na kartce.

Druga ksi¹¿eczka to Królewna Œnie¿ka i 7 krasnoludków – historia uproszczona
zawiera tekst bajki w brajlu. Mo¿na wykorzystaæ tê ksi¹¿kê do æwiczenia umie-
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jêtnoœci przewracania kartki po kartce, przemieszczaj¹c siê powoli po wszyst-
kich stronach. Kiedy uczeñ pozna litery brajlowskie, bêdzie móg³ przeczytaæ sa-
modzielnie tekst bajki.

Kolejne ksi¹¿ki Lustro moje piêkne lustro i Pod¹¿amy za myœliwym s¹ propozycj¹
æwiczeñ rozwijaj¹cych umiejêtnoœæ prowadzenia obu r¹k najpierw po wypu-
k³ych liniach, a póŸniej po znakach brajlowskich oraz doskonal¹cych umiejêt-
noœæ pod¹¿ania za lini¹. W bajce myœliwy wiedzie Królewnê Œnie¿kê krêtymi
dró¿kami do lasu. Ta czêœæ bajki jest okazj¹ do rozmowy na temat znaczenia
i u¿ywania map przez ludzi. W ksi¹¿eczce zawartych jest wiele map i planów
myœliwego oraz ró¿ne rodzaje linii (dróg): w¹ska, szeroka, sk³adaj¹ca siê ze zna-
ków Braille'a.

W Dniu Kichaczka znajduj¹ siê propozycje æwiczeñ percepcyjnych po³¹czonych
z zabaw¹. Uczeñ ma za zadanie wyszukaæ w ka¿dej kolejnej linii znaku, który
oznacza kichniêcie jednego z krasnoludków. Dziecko po znalezieniu znaku mo-
¿e naœladowaæ kichanie Kichaczka.

Ksi¹¿ka Zbiór Profesorka sk³ada siê z kart podzielonych na 2 prostok¹ty. Ka¿-
dy z nich zawiera jedno æwiczenie na rozró¿nianie form i struktur powierzchni.
Æwiczenia te pozwalaj¹ dziecku doœwiadczaæ symetrii i rotacji zawartych na
kartach obiektów. Zadaniem dziecka jest odszukanie kapelusza Œpiocha, korony
Królowej itp. Æwiczenia na symetriê wertykaln¹ i horyzontaln¹ polegaj¹ na od-
nalezieniu obiektu, np. fili¿anki lub widelca, spoœród powielonych 6 razy w ró¿-
nym po³o¿eniu, a tylko raz we w³aœciwym. Dodatkowe æwiczenia na rozró¿nia-
nie obiektów i ich symetrycznych obrazów znajduj¹ siê w kolejnej ksi¹¿eczce
G³upotki G³uptaska.

Radosne ¿arty jest ksi¹¿eczk¹ która s³u¿y doskonaleniu umiejêtnoœci pod¹¿a-
nia, prowadzenia r¹k po wypuk³ej linii, wersie oraz rozró¿niania ró¿nych faktur
i materia³ów. Rozwija tak¿e umiejêtnoœæ eksploracji ca³ej strony w ksi¹¿ce. Na
ka¿dej kartce po lewej stronie znajduje siê postaæ przedzielona trzema liniami.
Zadaniem dziecka jest ponumerowaæ linie i rozpoznaæ postaæ.

Kolejna ksi¹¿eczka Magiczne formu³y Królowej zawiera tekst, który musi byæ
œledzony palcami (globalne czytanie) podczas wykonywania czarów. W dalszej
czêœci punkty brajla s¹ uformowane w ró¿ne figury, œlimaki, zygzaki itd. Pod
koniec jedno z æwiczeñ pod¹¿ania za lini¹ zawiera rozpoznanie litery „é“.

W Kluczach Królewny Œnie¿ki oraz ksi¹¿ce Z³oœnik krzyczy zamknijcie drzwi za-
proponowane zosta³y æwiczenia dotykowego rozpoznawania linii i symboli.
Dziecko musi znaleŸæ drogê do symbolu klucza i skrêciæ w kierunku nastêpne-
go, odnajduj¹c w ten sposób kolejne klucze. W trakcie dalszych æwiczeñ odle-
g³oœci s¹ zwiêkszane, a wielkoœci obiektów zmniejszane.

Ksi¹¿ka Chrapanie œpiocha sk³ada siê z æwiczeñ na œledzenie wypuk³ych linii
oraz wyszukiwanie okreœlonych elementów. Na jednej ze stron znajduje siê we-
rs z wypuk³ymi, czarnodrukowymi literami „ZZZZZZZZ“, które maj¹ obrazo-
waæ chrapanie Œpiocha.

W ostatniej ksi¹¿ce – Rozterki Nieœmia³ka – przedstawiono propozycje æwiczeñ
na lekki dotyk oraz przeciwdzia³aj¹cych zjawisku tzw. ciê¿kiej rêki, zbyt du¿e-
go nacisku palców na znaki brajlowskie (Witczak-Nowotna, Papliñska 2003).
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Proponowane æwiczenia i czynnoœci s¹ pogrupowane w ksi¹¿eczki tak, aby
mog³y one byæ u¿ywane niezale¿nie podczas czytania bajki. Pracê z nimi nale-
¿y rozpocz¹æ od przeczytania dziecku ca³ej historii oraz zapowiedzi tego, co bê-
dzie ono robi³o w dalszej kolejnoœci. Wszystkie zadania musz¹ mieæ formê za-
bawy. Dobór æwiczeñ zosta³ posegregowany tak, aby zachowaæ zasadê stopnio-
wania trudnoœci, od naj³atwiejszych – do najtrudniejszych. Ka¿da ksi¹¿eczka
koñczy siê æwiczeniami zawieraj¹cymi znaki brajlowskie. Odleg³oœci pomiêdzy
literami s¹ podwójne po to, aby u³atwiæ rozró¿nianie i póŸniejsz¹ ich identyfika-
cjê. Nauka brajla zazwyczaj rozpoczyna siê od wprowadzenia pojêcia szeœcio-
punktu na jego powiêkszonym modelu.

Podsumowanie

Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e czynnoœci mechaniczne zwi¹zane z czytaniem pi-
sma punktowego musz¹ byæ rozwijane zanim dziecko rozpocznie dekodowanie
liter, wyrazów i zdañ w brajlu, francuscy nauczyciele w szczególny sposób dba-
j¹ o ten obszar rozwoju. Opracowanie oparte na bajce o Królewnie Œnie¿ce i 7 kra-
snoludkach ma na celu rozwijaæ wiele kompetencji uczniów w sposób nieformal-
ny i zarazem przyjemny. Pos³uguj¹c siê bajk¹, zadania i æwiczenia rozwijaj¹ce
percepcjê dotykow¹ mo¿na uczyniæ bardziej interesuj¹cymi dla dziecka. Jeœli
dziecko dobrze opanuje umiejêtnoœci tzw. przedbrajlowskie, to przy wprowa-
dzaniu ju¿ konkretnych znaków alfabetu Braille'a, bêdzie mog³o koncentrowaæ
siê na w³aœciwej nauce czytania (Lewi-Dumont 2002).
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BOGUMI£A BOBIK
Wy¿sza Szko³a Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, filia w Bytomiu
Zespó³ Szkó³ Nr 4 w Bytomiu

WYRÓWNYWANIE TRUDNOŒCI W NAUCZANIU 
MATEMATYKI UCZNIÓW LEKKO UPOŒLEDZONYCH 
UMYS£OWO 

Na œwiecie istnieje jêzyk zrozumia³y dla wszystkich.
Jest to jêzyk zapa³u. Rzeczy, które siê wykonuje z mi³oœci¹ i ochot¹,

nie trac¹c nigdy z oczu celu, do którego siê zmierza,
i w który siê mocno wierzy.

Paulo Coelho

Dzieci rozpoczynaj¹ce naukê cechuje szczere pragnienie, aby siê uczyæ. Ra-
doœæ z pracy i sukces w nauce stanowi¹ najcenniejszy bodziec mobilizuj¹cy do
nauki, który wzbudza w dzieciach poczucie dumy z pokonywania trudnoœci.

G³ównym sposobem uczenia siê matematyki jest rozwi¹zywanie zadañ. Jest to pod-
stawowe Ÿród³o doœwiadczeñ logicznych i matematycznych. Zdaniem E. Gruszczyk-
-Kolczyñskiej (1992, s. 6), bez rozwi¹zywania zadañ nie ma uczenia siê matematyki.
Rozwi¹zywanie ka¿dego zadania, nawet ³atwego, jest równoznaczne z pokonywa-
niem trudnoœci. Dlatego pokonywanie trudnoœci stanowi integraln¹ czêœæ procesu
uczenia siê matematyki. Nie jest wiêc Ÿle, je¿eli dziecko ucz¹c siê matematyki napo-
tyka na trudnoœci, lecz bardzo wa¿ne jest, aby potrafi³o je w miarê samodzielnie po-
konywaæ. Je¿eli tak siê dzieje, mówimy w literaturze fachowej o trudnoœciach zwy-
czajnych i takie prze¿ywaj¹ wszystkie dzieci w trakcie uczenia siê matematyki.

Jest jednak w szkole spora grupa dzieci, które mimo wysi³ku nie potrafi¹ po-
radziæ sobie nawet z ³atwymi zadaniami. Nie rozumiej¹ ich matematycznego
sensu i nie dostrzegaj¹ zale¿noœci pomiêdzy liczbami. Bywa, ¿e nie potrafi¹ wy-
trzymaæ napiêæ, które zawsze towarzysz¹ rozwi¹zywaniu zadañ, z powodu ni-
skiej odpornoœci emocjonalnej. W takich przypadkach trzeba mówiæ o specyficz-
nych trudnoœciach w uczeniu siê matematyki (tam¿e).

Wieloletnie doœwiadczenia z pracy z dzieæmi o specyficznych trudnoœciach w uczeniu
siê matematyki spowodowanych niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ dowodz¹, ¿e wspo-
mniane dzieci potrzebuj¹ fachowej pomocy ze strony doros³ych. Je¿eli nie otrzymuj¹ jej
w porê, wówczas zaczynaj¹ siê niepowodzenia szkolne i blokady w uczeniu siê matema-
tyki. Znika motywacja do nauki i pojawia siê niechêæ do wszelkich sytuacji zadaniowych. 

Pojêcie dojrza³oœci do uczenia siê matematyki

Istotnym problem zwi¹zanym z niepowodzeniami w uczeniu siê matematyki jest
pojêcie dojrza³oœci do uczenia siê matematyki. Z badañ nad zjawiskiem niepowo-
dzeñ szkolnych wynika, ¿e doznaj¹ ich dzieci, które rozpoczynaj¹ naukê bez dojrza-
³oœci koniecznej do uczenia siê matematyki w warunkach klasowo-lekcyjnych. Jed-
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noczeœnie seria badañ zrealizowana w grupie szeœciolatków wykaza³a, ¿e 43% dzie-
ci nie posiada nale¿ytych kompetencji intelektualnych potrzebnych do uczenia siê
matematyki (zob. badania E. Gruszczyk-Kolczyñskiej z 1995). Dojrza³oœæ do uczenia
siê matematyki zawiera siê w zakresie pojêcia „dojrza³oœæ szkolna“ i definiuj¹c j¹
nale¿y uwzglêdniæ w³aœciwoœci rozwoju dzieci oraz wymagania szko³y.

WskaŸniki dojrza³oœci do uczenia siê matematyki wed³ug E. Gruszczyk-Kolczyñ-
skiej (1992, s. 8) to: 

œwiadomoœæ, w jaki sposób nale¿y liczyæ przedmioty. Niepowodzeñ doznaj¹
dzieci, które nie potrafi¹ rozró¿niæ b³êdnego liczenia od poprawnego, a tak¿e
te, które nie umiej¹ sprawnie dodawaæ i odejmowaæ do 10;
odpowiedni poziom operacyjnego rozumowania. Je¿eli dziecko rozpoczynaj¹ce
naukê szkoln¹ nie osi¹gnê³o w swoim rozumowaniu stadium operacji konkret-
nych, to natrafia na ogromne trudnoœci w uczeniu siê matematyki ju¿ w pierw-
szych tygodniach nauki. Tym samym opóŸnienie rozwoju myœlenia operacyjne-
go jest przyczyn¹ specyficznych trudnoœci w uczeniu siê matematyki;
zdolnoœæ do funkcjonowania na poziomie symbolicznym i ikonicznym bez po-
trzeby odwo³ywania siê do poziomu enaktywnego, czyli dzia³añ praktycz-
nych. Szkolne nauczanie preferuje s³owo i obraz, rzadko dziecko ma okazjê
sprawdziæ siê w dzia³aniach praktycznych;
stosunkowo wysoki poziom odpornoœci emocjonalnej na sytuacje trudne;
nale¿yta sprawnoœci manualna, precyzja i koordynacja wzrokowo-ruchowa.
Dojrza³oœæ do uczenia siê matematyki w warunkach szkolnych obejmuje wiêc:
dzieciêce liczenie, czyli sprawne liczenie i rozró¿nianie b³êdnego liczenia od po-
prawnego oraz umiejêtnoœæ wyznaczania wyniku dodawania i odejmowania
w zakresie 10 w pamiêci lub na palcach;
operacyjne rozumowanie na poziomie konkretnym w zakresie uznawania sta³oœci iloœci nie-
ci¹g³ych (zdolnoœæ do wnioskowania o równolicznoœci mimo obserwowanych zmian
w uk³adzie elementów zbiorów) oraz wyznaczania konsekwentnych serii (zdolnoœæ do
ujmowania ka¿dego z porz¹dkowanych elementów jako mniejszego od nieuporz¹d-
kowanych i jednoczeœnie jako najwiêkszego w zbiorze ju¿ uporz¹dkowanym);
zdolnoœæ do odrywania siê od konkretów i pos³ugiwanie siê reprezentacjami symboliczny-
mi pojêæ liczbowych, dzia³añ arytmetycznych, schematu graficznego;
dojrza³oœæ emocjonalna wyra¿aj¹ca siê w pozytywnym nastawieniu do rozwi¹zy-
wania zadañ oraz odpornoœci emocjonalnej na sytuacje trudne intelektualnie;
zdolnoœæ do syntezowania zintegrowania funkcji percepcyjno-motorycznych, która
wyra¿a siê w sprawnym odwzorowywaniu z³o¿onych kszta³tów, rysowaniu
i konstruowaniu.

Mo¿liwoœci matematyczne uczniów z lekkim stopniem 
niepe³nosprawnoœci na poziomie szko³y podstawowej w oparciu 
o badania1 oraz w³asne doœwiadczenia

Mo¿liwoœci matematyczne uczniów z lekkim stopniem niepe³nosprawnoœci
intelektualnej wynikaj¹ z ich cech poznawczych. W tej naj³agodniejszej formie

1 Badania Heleny Siwek oraz resortu edukacji prowadzone w latach 1985-1995.
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niepe³nosprawnoœci, niedorozwojowi ulegaj¹ nastêpuj¹ce czynnoœci poznawcze:
spostrzeganie, wyobraŸnia, pamiêæ, uwaga, myœlenie i orientacja spo³eczna.
Szczególnie upoœledzona jest funkcja myœlenia abstrakcyjnego, procesy syntezy,
analizy i uogólniania. Typowy jest schematyzm, bez³ad myœlenia i ma³y kryty-
cyzm (Sêkowska 1982, s. 148; Sowa 1999, s. 144).

Bardzo cennym Ÿród³em wiedzy na temat mo¿liwoœci matematycznych
uczniów szkó³ specjalnych s¹ badania przeprowadzone przez Helenê Siwek
(1995, s. 5), które obejmowa³y: 

Proste aktywnoœci matematyczne (konstrukcja trzech stopni schodów z kloc-
ków, a nastêpnie w oparciu o dostrze¿one prawid³owoœci samodzielna budo-
wa dalszych stopni).
Pojêcie liczby naturalnej (wi¹zanie liczenia z iloœci¹, wskazywanie i nazywa-
nie liczb II dziesi¹tki).
Dzia³ania w zbiorze liczb naturalnych (wykonanie czynnoœci i zapisanie tej
operacji, schematyzacja i matematyzacja prostego zadania tekstowego, zapis
jego rozwi¹zania oraz sformu³owanie odpowiedzi).
Elementy geometrii (malowanie szlaczka, obliczanie d³ugoœci odcinka i boków
czworok¹ta, znajomoœæ figur geometrycznych i umiejêtnoœæ ich malowania).
Pojêcie u³amka (dostrzeganie proporcji, zamalowywanie u³amka figury, okre-
œlenie, jaka czêœæ u³amka zosta³a zamalowana, dodawanie i odejmowanie
u³amków o ró¿nych mianownikach). 
Uzyskane wyniki badañ okreœli³y zakres mo¿liwoœci i ograniczeñ uczniów

lekko upoœledzonych umys³owo w zakresie matematyki. Syntetycznie mo¿na je
uj¹æ w nastêpuj¹cy sposób:

Istnieje powolny rozwój dzieci lekko upoœledzonych umys³owo w zakresie ich ak-
tywnoœci matematycznych, dziêki czemu bezpoœrednio naœladuj¹ one proste wzo-
ry konstrukcyjne; maj¹ jednak tendencjê do zamkniêcia rozwi¹zania w skoñczo-
n¹ liczbê stopni, bez wizji ich przed³u¿ania w wyobraŸni; nie widz¹ schodów ca-
³oœciowo, czêsto przeliczaj¹ klocki za ka¿dym razem buduj¹c nastêpny stopieñ;
regu³ê tworzenia ci¹gu formu³uj¹ przy pomocy nauczyciela, ale potrafi¹ dokoñ-
czyæ myœl prowadz¹cego po zwróceniu uwagi na istotne cechy uk³adanki;
Rozwój pojêcia liczby naturalnej u uczniów w szkole specjalnej jest rozwojem
ci¹g³ym, ale bardzo powolnym; uczeñ lekko upoœledzony umys³owo potrze-
buje 3 lat wytrwa³ej pracy, æwiczeñ i zadañ praktycznych, aby opanowaæ licz-
by I dziesi¹tki. Mimo to uczeñ klasy IV reprezentuje poziom, jaki osi¹ga uczeñ
koñcz¹cy klasê I szko³y ogólnodostêpnej;
Uczniowie klas III na pocz¹tku roku szkolnego wykazuj¹ niepe³n¹ dojrza³oœæ do
wykonywania dzia³añ na liczbach w zakresie I i II dziesi¹tki; wykonanie dzia³a-
nia staje siê dostêpne, gdy symboliczne dzia³anie jest poprzedzone wykonaniem
konkretnej czynnoœci, oraz w przypadku, gdy chodzi o dodawanie liczby jedno-
cyfrowej do jednej dziesi¹tki lub odejmowanie od liczby dwucyfrowej jej jednoœci;
W kolejnych klasach szko³y podstawowej uczniowie stopniowo rozszerzaj¹
zakres liczbowy. St¹d te¿ w klasie VI wykonuj¹ dzia³ania na liczbach w zakre-
sie 1000. Potrafi¹ okreœliæ liczbê jednoœci, dziesi¹tek i setek w liczbie 3-cyfro-
wej; wykonuj¹ dzia³ania w sposób zwyk³y i pisemny. Powy¿ej ich mo¿liwoœci
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znajduje siê matematyzacja treœci zadania w zakresie 1000. Uczniowie klasy VI
potrafi¹ dokonaæ zamiany wielkoœci mianowanych (z³ na gr, m na cm, cm na
mm itp. znanych z ¿ycia);
W zakresie mo¿liwoœci geometrycznych uczniów lekko upoœledzonych umy-
s³owo na poziomie klasy I dostêpne jest malowanie szlaczka; w klasie II rozpo-
znawanie figur geometrycznych; obliczanie d³ugoœci odcinka i d³ugoœci boków
prostok¹ta jest dostêpne uczniowi klasy III; w strefie najbli¿szych mo¿liwoœci
znajduje siê umiejêtnoœæ rysowania prostok¹ta i trójk¹ta, natomiast wybieranie
kó³, prostok¹tów, trójk¹ta spoœród ró¿norodnych figur oraz konstrukcja kwa-
dratu czy prostok¹ta przekracza mo¿liwoœci przeciêtnego ucznia klasy III;
Intuicyjne odczucie wielkoœci proporcjonalnych w sytuacji ¿ycia, wymagaj¹cej
znajomoœci liczb naturalnych I dziesi¹tki, jest powy¿ej mo¿liwoœci dzieci klas
I-III szko³y specjalnej, w strefie mo¿liwoœci klasy IV;
£atwiejsze dla uczniów klasy V jest zilustrowanie u³amka na rysunku ni¿
symboliczny opis rysunku;
Uczniowie pope³niaj¹ równie¿ liczne b³êdy w zakresie dodawania i odejmo-
wania u³amków o ró¿nych mianownikach, wœród nich dominuj¹: wykonywa-
nie dzia³añ bez sprowadzenia do wspólnego mianownika, dobry, ale za du¿y
mianownik, a w liczniku przypadkowa liczba (Siwek 1995, s. 12, 13, 24–27,
60–62, 80–98, 120–125).
Wyniki badañ przeprowadzonych przez H. Siwek potwierdzaj¹ siê w wyni-

kach sprawdzianów zewnêtrznych, które obowi¹zuj¹ uczniów lekko upoœledzo-
nych umys³owo pocz¹wszy od 2000 r. Doœwiadczenia autorki artyku³u zdobyte
w trakcie bycia egzaminatorem sprawdzianu zewnêtrznego dla uczniów klas
szóstych szkó³ podstawowych województwa œl¹skiego, pozwalaj¹ na wyodrêb-
nienie nastêpuj¹cych, najczêœciej pope³nianych przez uczniów b³êdów:

Trudnoœci z wykonywaniem dzia³añ z u¿yciem tabliczki mno¿enie i dzielenia,
tylko nieliczni radz¹ sobie, zastêpuj¹c mno¿enie dodawaniem;
B³êdy w obliczeniach czasowych, g³ównie kiedy trzeba obliczyæ up³yw czasu
czy oznaczyæ wiek;
Nieznajomoœæ jednostek mianowanych;
Trudnoœci z wykonaniem zadañ tekstowych, w których jest wiêcej ni¿ jedno
dzia³anie matematyczne;
Du¿a przypadkowoœæ w zamalowywaniu czêœci z podanej ca³oœci;
Trudnoœci z obliczaniem pola czworok¹ta, na ogó³ zamiast pola uczniowie
obliczaj¹ obwód;
Liczne b³êdy w zadaniach, gdzie nale¿y obliczyæ liczbê klocków w danej konstrukcji.
Uczniowie na ogó³ prawid³owo wykonuj¹ zadania, w których nale¿y: zmie-

rzyæ d³ugoœæ odcinka, obliczyæ obwód danej figury, podaæ nazwê figury, ozna-
czyæ liczbê na osi liczbowej czy wykonaæ dodawanie i odejmowanie w zakresie
1000, odczytaæ godzinê wskazywan¹ przez zegar.

Dokonany przegl¹d wskazuje na bardzo niskie mo¿liwoœci matematyczne
uczniów lekko upoœledzonych umys³owo. St¹d te¿ wszyscy uczniowie wyma-
gaj¹ pracy korekcyjno-wyrównawczej, która jest organizowana w ramach zajêæ
rewalidacji. 

WYRÓWNYWANIE TRUDNOŒCI W NAUCZANIU MATEMATYKI UCZNIÓW LEKKO...



SZKO£A SPECJALNA 1/2007 64

Organizacja zajêæ korekcyjno-wyrównawczych w szkole specjalnej

Podstaw¹ skutecznoœci pracy korekcyjno-wyrównawczej jest jej oparcie na
okreœlonych zasadach nauczania, czyli normach postêpowania dydaktycznego.
Przestrzeganie ich pozwala nauczycielowi zaznajamiaæ uczniów z podstawami
systematycznej wiedzy, rozwijaæ ich zainteresowania i zdolnoœci poznawcze oraz
wdra¿aæ do samokszta³cenia (Okoñ, 1987, s. 178). Bardziej przydatne z punktu
widzenia zajêæ korekcyjno-wyrównawczych jest ujêcie zasad przez Edytê Gru-
szczyk-Kolczyñsk¹ (1992, s. 171–181). Autorka wyró¿nia trzy g³ówne zasady:

Zasadê rz¹dz¹c¹ uk³adem interpersonalnym doros³y-dziecko, obejmuj¹c¹:
bezwzglêdn¹ akceptacjê i dobry kontakt z dzieckiem, w³aœciwe stosowanie
wzmocnieñ i rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy, pe³n¹ opiekê wycho-
wawcz¹ i wspó³pracê ze œrodowiskiem szkolnym i domowym.
Zasadê reguluj¹c¹ korektê oraz æwiczenia procesów poznawczych i emocjonal-
nych w zakresie stwierdzonych niedoborów rozwojowych, obejmuj¹c¹: dyna-
miczne podejœcie w wyznaczeniu programu korekty i stymulacji dziecka, regu-
lowanie intensywnoœci æwiczeñ (w zakresie ich czêstotliwoœci i d³ugoœci trwania).
Zasadê rz¹dz¹c¹ wyrównywaniem braków w wiadomoœciach i umiejêtnoœciach
szkolnych; zgodnie z t¹ zasad¹ nale¿y opracowaæ program indywidualny, które-
go celem jest korekta i odbudowa struktury wiedzy matematycznej uczniów.
Kolejnym bardzo wa¿nym krokiem przy planowaniu pracy jest okreœlenie

strefy najbli¿szego rozwoju dziecka (tam¿e, s. 172), czyli okreœlenie, jakie oddzia³y-
wania dydaktyczne mog¹ przyspieszyæ rozwój dziecka poprzez wymuszanie za-
chowañ intelektualnych realizowanych w dojrzewaj¹cych ju¿ strukturach cen-
tralnego uk³adu nerwowego. Nieskuteczne s¹ dzia³ania dydaktyczne, które
odwo³uj¹ siê do górnej granicy strefy najbli¿szego rozwoju, czyli odwo³uj¹ce siê do
zachowañ intelektualnych niedostêpnych dla dziecka ze wzglêdu na niedojrza-
³oœæ struktur CUN, oraz do dolnej granicy strefy najbli¿szego rozwoju, kiedy
proces uczenia jest dostosowany do aktualnych mo¿liwoœci dziecka w ramach
ju¿ istniej¹cych schematów poznawczych.

W czasie pracy korekcyjno-wyrównawczej nale¿y stosowaæ ró¿ne metody pra-
cy. Musz¹ one uwzglêdniaæ prawid³owoœci psychoruchowego rozwoju i wyzwa-
laæ aktywnoœæ poznawcz¹ dziecka. Powinny opieraæ siê na gruntownych podsta-
wach teoretycznych matematyki. Wed³ug M. Cackowskiej (1990, s. 488), „Jednym
z zadañ pracy korekcyjno-wyrównawczej jest stymulacja rozwoju umys³owego
dzieci. Za najwa¿niejszy œrodek stymuluj¹cy uznaje siê metody czynnoœciowe. S¹
one najbardziej adekwatne do w³aœciwoœci psychicznych dzieci, wyzwalaj¹ ak-
tywnoœæ, u³atwiaj¹ koncentracjê uwagi, podtrzymuj¹ zainteresowanie, przeciw-
dzia³aj¹ zmêczeniu i znudzeniu. Elementem tych metod s¹ dzia³ania ruchowe,
manipulacyjne i narzêdziowe wykorzystywane tak dla przekszta³cenia rzeczywi-
stoœci, jak i jej badania oraz analizy zadañ teoretycznych. Dzia³ania te mog¹ byæ
wykonywane na rzeczywistych przedmiotach, obrazach, modelach, schema-
tach“. Do grupy metod czynnoœciowych nale¿¹ nie tylko metody praktyczne, ale
wszystkie zabawy i gry dydaktyczne, wszelkie metody pogl¹dowe oraz metody
s³owne, którym towarzysz¹ ró¿ne æwiczenia graficzne. Metoda gier i zabaw dy-
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daktycznych ma nastêpuj¹ce wartoœci edukacyjne: rozwija u uczniów logiczne
myœlenie, spostrzegawczoœæ, wyobraŸniê, uczy pokonywania trudnoœci, wytrwa-
³oœci i przyczynia siê do wzrostu wiary we w³asne mo¿liwoœci.

J. Piaget (1981) wysuwa nastêpuj¹ce dyrektywy odnoœnie organizacji naucza-
nia czynnoœciowego:

Dobór treœci poznawczych i zadañ stawianych uczniom w procesie nauczania
winien byæ maksymalnie dostosowany do schematów poznawczych typo-
wych dla danej fazy rozwojowej oraz indywidualnych w³aœciwoœci dzieci;
Treœci poznawcze winny byæ prezentowane w formach zadañ problemowych,
gdy¿ wówczas bêd¹ pobudza³y pozytywn¹ motywacjê, mobilizowaæ do wy-
si³ku oraz inspirowaæ spontaniczn¹ aktywnoœæ wychowanków;
Nale¿y zostawiæ uczniom pe³n¹ swobodê wyboru czynnoœci oraz sposobów
rozwi¹zywania problemów;
Jeœli dziecko nie radzi sobie z trudnoœciami nastrêczanymi przez rozwi¹zywa-
ny problem, nale¿y zmieniæ, a jeszcze lepiej zaniechaæ jego rozwi¹zania i odro-
czyæ do czasu, a¿ dziecko bêdzie przygotowane do samodzielnego jego roz-
wi¹zania, dojrzeje i zdobêdzie potrzebne do tego celu wiadomoœci;
Podstawowym zadaniem nauczyciela jest dyskretne inspirowanie aktywnoœci
i twórczych poszukiwañ dzieci;
Przechodzenie od konkretu do abstrakcji ma tu charakter powolny, a zarazem
wysoce zindywidualizowany; proces przyswajania wiedzy powinien byæ re-
zultatem czynnoœciowego uczenia siê opartego na swobodnej i twórczej ak-
tywnoœci uczniów.
W pracy korekcyjno-wyrównawczej wyró¿niamy dwie podstawowe formy

organizacyjne:
indywidualn¹ pracê korekcyjno-wyrównawcz¹ (stosuje siê, gdy sytuacja psy-
chiczna dziecka jest bardziej skomplikowana, np. niedobory rozwojowe);
zespo³ow¹ pracê korekcyjno-wyrównawcz¹ (stosuje siê, gdy w uk³adzie nau-
czyciel – zespó³ dzieci, dobranych w miarê jednakowych niedoborów i mo¿li-
woœci poznawczych).
Prowadz¹c pracê korekcyjno-wyrównawcz¹ nale¿y stosowaæ wspó³czesne

œrodki dydaktyczne: materia³ logiczny, liczby w kolorach, minikomputer, klocki
geometryczne, geoplan itp. Wed³ug H. Moroza (1991, s. 16), „pobudzaj¹ one
uczniów do formu³owania i rozwi¹zywania problemów matematycznych, bada-
nia i poszerzania zakresu pojêæ. Kszta³c¹ takie cechy charakteru, jak: samodziel-
noœæ, pomys³owoœæ, wytrwa³oœæ, ciekawoœæ, zainteresowanie, chêæ rozumienia.
Umo¿liwiaj¹ one równie¿ ka¿demu dziecku odnoszenie sukcesów“. Czas trwa-
nia zajêæ powinien byæ dostosowany do mo¿liwoœci intelektualnych ka¿dego
ucznia. Nie powinno siê doprowadziæ do zmêczenia dziecka. W trakcie zajêæ na-
uczyciel powinien gromadziæ uwagi i spostrze¿enia o uczniu.

Podsumowanie

W dotychczasowym systemie edukacji uczeñ dostosowywa³ siê do programu na-
uczania matematyki. W chwili obecnej szko³a powinna dostosowaæ siê do ucznia,
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dziêki temu nauczyciel ma wiêksz¹ swobodê w wyborze programów nauczania
i podrêczników. Reforma systemu edukacji stworzy³a równie¿ mo¿liwoœæ modyfi-
kacji istniej¹cych programów oraz pisania w³asnych po to, by umo¿liwiæ warunki
dla optymalnego rozwoju ka¿dego dziecka. Nauczyciele powinni w swojej pracy
ró¿nicowaæ wymagania w stosunku do uczniów zdolnych, przeciêtnych oraz s³a-
bych. 

Bardzo wa¿na, szczególnie w pracy z uczniem z trudnoœciami w uczeniu siê
matematyki, jest systematyczna praca korekcyjno-wyrównawcza. Doœwiadcze-
nia wynikaj¹ce z pracy z uczniem lekko upoœledzonym umys³owo, który za-
wsze ujawnia trudnoœci w uczeniu siê matematyki, pozwalaj¹ na wysnucie na-
stêpuj¹cych wniosków:

trudnoœci i niepowodzenia w uczeniu siê matematyki s¹ powszechne w szko-
le specjalnej;
najskuteczniejsz¹ terapi¹ dla dzieci maj¹cych trudnoœci i niepowodzenia dy-
daktyczne s¹ zajêcia korekcyjno-wyrównawcze;
wczesne wykrycie trudnoœci i niepowodzeñ oraz zorganizowanie zajêæ korek-
cyjno-wyrównawczych pozwalana na zmniejszenie braków w wiadomo-
œciach;
skutecznoœæ pracy korekcyjno-wyrównawczej zale¿y od zaanga¿owanej po-
stawy ucznia, nauczycieli i rodziców;
stwarzanie ¿yczliwej atmosfery, stosowanie ró¿norodnych metod, form orga-
nizacyjnych oraz œrodków dydaktycznych przyczynia siê do rozbudzenia za-
interesowania matematyk¹;
wspó³praca nauczyciela z rodzicami wp³ywa pozytywnie na postawê ucznia,
utwierdzaj¹c go w przekonaniu, ¿e trudnoœci mo¿na przezwyciê¿yæ; jest to
szczególnie wa¿ne, bowiem dzieci lekko upoœledzone umys³owo musz¹ syste-
matycznie utrwalaæ przyswojone wiadomoœci, aby ich nie zapomnieæ.
Koñcz¹c nale¿y podkreœliæ, ¿e dobro dzieci powinno byæ wspólnym mianow-

nikiem wszelkich dzia³añ, tak domu, jak i szko³y, zw³aszcza wtedy, gdy koniecz-
na jest pomoc.
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PAWE£ TOPOL
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznañ

MIÊDZYNARODOWA
KONFERENCJA
PT. „TECHNOLOGIE 
INFORMATYCZNE W S£U¯BIE
OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH“

Wy¿sza Informatyczna Szko³a Zawo-
dowa w Gorzowie Wielkopolskim
podjê³a siê wspólnie z partnersk¹
uczelni¹ niemieck¹ Fachhochschule
w Lausitz zorganizowania w dniu
17.11.2006 r. konferencji dotycz¹cej
wsparcia osób niepe³nosprawnych
technologiami i metodami informa-
tycznymi. Celem konferencji by³o po-
szerzenie wiedzy dotycz¹cej wp³ywu
technologii informatycznych na proces
edukacji oraz zaprezentowanie no-
wych mo¿liwoœci pracy osób niepe³no-
sprawnych – ze szczególnym uwzglê-
dnieniem osób niewidomych i niedo-
widz¹cych. Konferencja podjê³a rów-
nie¿ problematykê metodyki naucza-
nia w formach szkolnych i pozaszkol-
nych, a tak¿e aspekty mo¿liwoœci lu-
busko-brandenburskiego rynku pracy
w zakresie zatrudniania osób niepe³-
nosprawnych. Tym samym organizato-
rzy wyszli naprzeciw koniecznoœci
zmiany wizerunku osób niepe³no-
sprawnych ukierunkowanej na zachê-
canie pracodawców do ich zatrudnia-
nia. Konferencja dofinansowana by³a
przez Uniê Europejsk¹ w ramach Fun-
duszu Mikro Projektów Inicjatywy
Wspólnotowej Interreg IIIA Euroregio-
nu Pro Europa Viadrina/Sprewa Nysa-
Bóbr.

W czêœci merytorycznej, jako pierw-
sza g³os zabra³a mgr Gra¿yna Krasow-

ska, z gorzowskiego Urzêdu Pracy.
Omówi³a ona mo¿liwoœci lubuskiego
rynku pracy w zakresie zatrudniania
osób niepe³nosprawnych. Poda³a dane
statystyczne tego rynku i zapropono-
wa³a rozwi¹zania, jakie nale¿a³oby
podj¹æ dla polepszenia sytuacji zarów-
no osób staraj¹cych siê o pracê, jak
i ich pracodawców.

Krzysztof Hurka, dyrektor Powiato-
wego Urzêdu Pracy w Gorzowie,
zwróci³ uwagê na fakt, ¿e w Polsce
nadal funkcjonuje wiele organów orze-
kaj¹cych o niepe³nosprawnoœci.
W konsekwencji niektóre orzeczenia
bywaj¹ sprzeczne. Jego zdaniem, stwo-
rzenie centralnej bazy danych o oso-
bach niepe³nosprawnych jest potrzeb¹
chwili.

Dr Ma³gorzata Czerwiñska z Uni-
wersytetu Zielonogórskiego wyg³osi³a
referat nt. rehabilitacji osób niepe³no-
sprawnych wzrokowo. Autorka pod-
nios³a dwa zasadnicze problemy: reha-
bilitacjê lecznicz¹ i psychiczn¹.
Omówi³a szerokie spektrum pomocy
osobom niewidz¹cym: od pomocy s³u-
¿¹cych w orientacji przestrzennej – do
sprzêtu komputerowego (tyfloinforma-
tycznego). Autorka zwróci³a uwagê na
problemy komputeryzacji niewido-
mych w Polsce. Wskaza³a niedostatki
iloœciowo-jakoœciowe w sprzêcie
i oprogramowaniu oraz brak jedno-
znacznych rozwi¹zañ organizacyjno-
-technicznych edytowania alternatyw-
nych materia³ów czytelniczych (np.
ksi¹¿ek w systemie DAISY).

Dipl.-Ing. Ingo Karras, kierownik
Centrum ds. Studiów w FH Lausitz,
Niemcy, mówi³ o grafice taktylnej
i sposobach jej wykorzystywania w je-
go macierzystej uczelni. Odbiór grafiki
dotykiem jest wykorzystywany z suk-
cesem na ró¿nych kierunkach uczelni:

Z  K R A J U  I  Z E  Œ W I A T A
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pedagogice spo³ecznej, ekonomice czy
informatyce. Schematy, rysunki i inne
grafiki s¹ przenoszone na papier ter-
miczny – papier uwypukla siê w miej-
scach, gdzie pojawia siê kolor czarny.
Dziêki temu studenci mog¹ dotykowo
zapoznaæ siê z materia³em nieteksto-
wym. Na koniec autor wspomnia³
o przydatnej funkcji zamiany fontów
w edytorze tekstu MS Word, gdzie
tekst napisany dowoln¹ czcionk¹ mo¿e
byæ b³yskawicznie zamieniony na pi-
smo Braille'a. Font ten jest dostêpny
pod adresem www.braillefont.com.

Dipl.-Ing. Kai-Uwe Irrgang (Lausitz)
mówi³ o d³ugoterminowych badaniach
obci¹¿enia stresem pacjentów z symp-
tomami psychosomatycznymi. Poziom
stresu badano m.in. poprzez pomiar ci-
œnienia, poziom hormonów, czêstotli-
woœci uderzeñ serca, pomiar tempera-
tury, stopnia pocenia siê. Oprócz opisu
badañ autor pos³u¿y³ siê przyk³adem
jednego z urz¹dzeñ wykorzystywa-
nych w eksperymencie. By³ to miniatu-
rowy czytnik wyposa¿ony w czujnik
przyklejany do cia³a ludzkiego, pobie-
raj¹cy informacje w postaci impulsów
i przechowuj¹cy dane w pamiêci we-
wnêtrznej. PóŸniej dane te mog¹ byæ
analizowane w komputerze przy po-
mocy specjalnego programu. Dziêki te-
mu urz¹dzeniu mo¿na badaæ poziom
stresu u pacjenta niezale¿nie od miej-
sca. Autor pos³u¿y³ siê przyk³adem
stresu zwi¹zanego z przejazdem me-
trem.

Tematem wyst¹pienia zespo³u pra-
cowników naukowych i studentów
z FH w Lausitz (m.in. Dr. rer. nat. ha-
bil. Wolfgang Lassner, Dr.-Ing. Ingrid
Bonniger) by³ „System informatyczny
dla mobilnoœci bez barier“. Jego celem
jest stworzenie systemu sprzêtowo-
-programowego obejmuj¹cego ca³¹
uczelniê wraz z bibliotek¹ i admini-
stracj¹. Dziêki temu mo¿liwa by³aby
konwersja ró¿norodnych dokumentów
w ró¿nych formatach – analogowych

i elektronicznych – do formatów „bez
barier“, czyli formatów np. niezale¿-
nych od platformy. Pos³u¿ono siê przy-
k³adem opisywania formu³ matema-
tycznych formatem LaTeX w Lausitz
i dalszego generowania z niego popu-
larnych formatów, np. PDF czy HTML.

Dr in¿. Ryszard Kowalik z Politech-
niki Gdañskiej mówi³ o mo¿liwoœciach
rozwi¹zywania problemów ludzi nie-
widomych samodzielnie poruszaj¹-
cych siê po mieœcie. Poda³ przyk³ad
niewielkiego urz¹dzenia kieszonkowe-
go opracowanego w Politechnice
Gdañskiej. Jest ono zaopatrzone
w odbiornik GPS, który podaje pozy-
cjê z dok³adnoœci¹ do kilku metrów.
Urz¹dzenie po³¹czone z map¹ elektro-
niczn¹ sygnalizuje g³osem, w jakim
punkcie miasta u¿ytkownik siê znaj-
duje lub jak daleko jest od punktu, do
którego zmierza. Aparat jest czêœci¹
Inteligentnego Asystenta Niewidome-
go (IAN), nad którym prace trwaj¹.
Dodatkowo bêdzie on wyposa¿ony
w wykrywacz przeszkód na drodze
niewidomego oraz uk³ad wyszukuj¹cy
i odczytuj¹cy napisy wystêpuj¹ce w je-
go otoczeniu.

W referacie pt. „Intermedia w eduka-
cji osób niepe³nosprawnych“ dr P. To-
pol (UAM, Poznañ) zaprezentowa³
wieloletnie doœwiadczenia w naucza-
niu jêzyka obcego wspomaganym me-
diami i multimediami. Przedstawi³ au-
torsk¹ metodê intermedialn¹, w której
uczeñ stawiany jest wœród mediów. Za-
k³ada ona przekaz edukacyjny poprzez
kilka kana³ów komunikacyjnych rów-
nolegle. Oznacza to, ¿e ten sam mate-
ria³ jêzykowy jest „rozpisany“ na ró¿ne
media (druk, audio, wideo, komputer),
a student wybiera to medium (czyli ten
kana³ komunikacyjny), który uwa¿a za
najlepszy dla siebie w realizacji otrzy-
manego w trakcie lekcji zadania. Wy-
boru dokonuje wed³ug w³asnych prefe-
rencji, ale zgodnie ze swoim stylem po-
znawczym (nawet jeœli jest to wybór
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nieœwiadomy). Z racji „wielokana³o-
woœci“ i skutecznoœci metody (zweryfi-
kowanej na drodze empirycznej), autor
zaproponowa³ rozwa¿anie jej wyko-
rzystania w edukacji osób niepe³no-
sprawnych.

Miêdzynarodowa konferencja by³a
kolejnym naukowym spotkaniem pol-
sko-niemieckim organizowanym przez
WISZ w Gorzowie. Tegoroczne obrady
podsumowano jako wa¿ne wydarzenie
dla dziedziny edukacji osób niepe³no-
sprawnych. Spektrum wyst¹pieñ by³o
doœæ szerokie. Uczestnicy mogli zapo-
znaæ siê zarówno z problematyk¹ teo-
retyczn¹, jak i wysoce praktyczn¹,
a nawet techniczn¹. Wartoœæ tej ostat-
niej podnios³y prezentacje ró¿norod-
nych pomocy technologicznych dla
osób niepe³nosprawnych. Wœród nich
urz¹dzeñ, takich jak: „taktildisplay“,
który jest rodzajem tabletu umo¿liwia-
j¹cego dotykowy odbiór otrzymanego
z komputera sygna³u o obrazie graficz-
nym (lub tekstowym); „PACmate“ –
wielofunkcyjny, mówi¹cy i brajlowski
notatnik; „BraillePen“ – notatnik braj-
lowski; „Multilektor“ – urz¹dzenie lek-
torskie s³u¿¹ce do odczytywania czar-
nodruku przez syntezator mowy;
udŸwiêkowione dyktafony cyfrowe;
powiêkszalniki (w tym tak¿e przeno-
œne); programy komputerowe powiêk-
szaj¹ce obraz oraz generuj¹ce mowê
z tekstu, specjalistyczne klawiatury
i myszy (w tym tzw. mysz nag³owna)
dla osób o ró¿nym rodzaju niepe³no-
sprawnoœci. Uczestnicy mogli równie¿
dowiedzieæ siê o finalizowanym pro-
jekcie szczegó³owej mapy dotykowej
Poznania.

Mocn¹ stron¹ konferencji by³a wy-
miana wiedzy, a tak¿e doœwiadczeñ
miêdzy naukowcami i praktykami pol-
skimi oraz niemieckimi. W dyskusji
zamykaj¹cej obrady zaproponowano
jedynie, by w przysz³oœci tak wa¿nych
kwestii nie zawê¿aæ do jednej, a obj¹æ
nimi spektrum niepe³nosprawnoœci.

MARCIN BIA£AS
Akademia Œwiêtokrzyska im. Jana Kochanow-
skiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunal-
skim, Katolicki Uniwersytet Lubelski
JUSTYNA LESZKA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, Wydzia³ Pedagogiczno-Artystyczny
w Kaliszu

CUED SPEECH (FONOGESTY)
W PORTUGALII

W dniach 21-22 paŸdziernika 2005 r. na
Uniwersytecie w Lizbonie odby³a siê,
zorganizowana przez Wydzia³ Psycholo-
gii (Faculdade de Psicologia e de Ciênias
da Eduça~o), Miêdzynarodowa Konferen-
cja Naukowa „As I Jornadas sobre Dese-
nvolvimento da Linguagem e Aqui-
siça~o da Leitura. Os Surdos e a Lingua
Portuguesa: A Ajuda do Cued Speech“
(The 1st Journeys about Language Deve-
lopment and Reading Acquisition. The
Deaf and the Portuguese Language: The
Help of Cued Speech) dotycz¹ca rozwoju
jêzykowego dzieci nies³ysz¹cych wspo-
maganego Cued Speech.

Konferencja ta zosta³a zorganizowana
w celu wymiany doœwiadczeñ wynikaj¹-
cych ze stosowania Cued Speech w we-
rsjach przystosowanych do ró¿nych jêzy-
ków (brytyjski angielski, amerykañski,
angielski, francuski, hiszpañski, portu-
galski i polski), w ró¿nych krajach (Wiel-
ka Brytania, USA, Francja, Belgia, Hi-
szpania, Portugalia i Polska). Organiza-
torzy, zamierzaj¹c wprowadzaæ Cued
Speech w powszechnej edukacji nies³y-
sz¹cych w Portugalii, chcieli skorzystaæ
z doœwiadczeñ innych krajów, a tak¿e
wytyczyæ kierunki badañ naukowych
dotycz¹cych rozwoju jêzykowego dzieci
nies³ysz¹cych z zastosowaniem Cued
Speech.

Konferencjê rozpoczê³a prof. Arlette
Verhaeghe (przewodnicz¹ca konferencji),
reprezentuj¹ca organizatorów. Jej wyst¹-
pienie dotyczy³o dostosowania metody
Cued Speech do jêzyka portugalskiego.
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Omówi³a specyfikê portugalskiej wersji
Cued Speech (CS), znanej pod nazw¹ Po-
rtuguês Falado Complementada – PFC,
oraz jej uniwersalny charakter, czyli za-
chowanie idei stworzonej przez dr. O.
Cornetta. Arlette Verhaeghe zaznaczy³a
przy tym, ¿e metoda ta w Portugalii ist-
nieje od 1992 r. Aktualnie, jak twierdzi³a,
tworzy siê œrodowisko, nauczycieli i in-
struktorów, którzy bêd¹ wprowadzali tê
metodê w szerszej edukacji, a tak¿e trwa-
j¹ przygotowania do rozpoczêcia weryfi-
kacji metody w praktyce. Wyrazi³a
nadziejê, ¿e doœwiadczenia p³yn¹ce ze
stosowania CS w innych krajach, pozwo-
l¹ na sprawne wdro¿enie tej metody
w Portugalii.

Nastêpnie g³os zabra³a prof. Sa~o Luis
Castro, psycholog z Uniwersytetu w Po-
rto w Portugalii. Jej wyk³ad podkreœla³
znaczenie komunikowania siê ludzi dla
kszta³towania i rozwoju ludzkoœci.
O odwiecznej potrzebie komunikacji
œwiadczyæ mog¹ chocia¿by pierwotne ry-
sunki na œcianach staro¿ytnych jaskiñ.
Prof. Sa~o Luis Castro podkreœla³a znacze-
nie jêzyka, jako narzêdzia niezbêdnego
dla w³aœciwej adaptacji biologicznej
i spo³ecznej dziecka. Z drugiej strony –
mówi¹c o „funkcjonowaniu w jêzyku“ –
wskazywa³a na jego nadrzêdn¹, kulturo-
twórcz¹ rolê. Na tak nakreœlonym tle,
niepe³nosprawnoœæ jêzykowa wynikaj¹ca
z uszkodzenia s³uchu jawi siê jako g³ów-
na przyczyna niedostatecznej socjalizacji
oraz trudnoœci w zdobywaniu wiedzy
przez osoby nies³ysz¹ce. Prof. Castro, ja-
ko sposób zapobiegania niepe³nospraw-
noœci jêzykowej wynikaj¹cej z g³uchoty,
wskazuje bardzo wczesne stymulowanie
dziecka nies³ysz¹cego. Przywo³a³a pojê-
cie protokonwersacji – CDS (child – direc-
ted – speech), czyli komunikacji dzieciêcej
wystêpuj¹cej w okresie prelingwalnym,
której podtrzymywanie i stymulowanie
u dzieci nies³ysz¹cych jest warunkiem
prawid³owego rozwoju jêzykowego.
Wskaza³a te¿ zaniedbanie oddzia³ywañ
w okresie prelingwalnym, jako przyczy-

nê trudnoœci jêzykowych i adaptacyjnych
u dzieci nies³ysz¹cych.

Kolejn¹ prelegentk¹ by³a reprezentant-
ka Belgii – Catherine Hage – z Centrum
„Rozumieæ i Mówiæ“ (Centre Compren-
dre et Parler) w Brukseli. Jej referat by³
doniesieniem z jej pracy i koncentrowa³
siê na rehabilitacji dzieci z uszkodzonym
narz¹dem s³uchu. Prezentowa³a ona film
ukazuj¹cy brak reakcji dzieci nies³ysz¹-
cych na bodŸce s³uchowe (rozmowê
z nauczycielk¹, muzykê z pozytywki)
i diametralnie odmienne zachowanie
tych samych dzieci po wszczepieniu im-
plantu s³uchowego. Podkreœla³a znacze-
nie jak najwczeœniejszego poddania
dziecka zabiegowi wszczepu protezy
s³uchowej (w Belgii zabiegi przeprowa-
dzane s¹ ju¿ u 4–5 miesiêcznych dzieci),
a tak¿e naturalnej konsekwencji zain-
plantowania, czyli zastosowania metody
Cued Speech (tam LPC – Le Langage
Parlé Complété, francuskiej wersji CS),
w póŸniejszej rehabilitacji, warunkuj¹cej
sukces jêzykowy pacjentów. Wœród ro-
dzin prezentowanych na filmie by³a tak-
¿e rodzina polska. Europejskim standar-
dem wczesnej rehabilitacji dzieci nies³y-
sz¹cych jest obecnie: wczesna diagnoza –
zaaparatowanie lub wszczep œlimakowy
w pierwszych miesi¹cach ¿ycia – kszta³-
cenie jêzykowe z zastosowaniem CS
w rodzimej wersji jêzykowej, je¿eli
dziecko pochodzi z rodziny s³ysz¹cej.
Stosowanie CS uwa¿a siê za metodyczne
rozwi¹zanie uzupe³niaj¹ce protetyczn¹
funkcjê implantu.

Nastêpnym reprezentantem Belgii by³
prof. Jésus Alegria z Uniwersytetu
w Brukseli (Univesité Libre de Bruxel-
les). Przedstawi³ on wyniki swoich ba-
dañ, w których m.in. porównywa³ po-
ziom czytania uczniów nies³ysz¹cych
stosuj¹cych metodê Cued Speech i tych,
którzy w rehabilitacji wykorzystuj¹ sy-
stem jêzykowo-migowy. Stwierdzi³, ¿e
ten ostatni rozwija u dzieci s³ownictwo,
natomiast nie przyczynia siê do rozwoju
wiedzy o œwiecie. By³y to szerokie bada-
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nia prowadzone w kilku krajach europej-
skich. W ich konkluzji stwierdzono, ¿e
stosowanie CS w kszta³ceniu jêzykowym
dzieci nies³ysz¹cych warunkuje poziom
czytania zbli¿ony do dzieci s³ysz¹cych
w tym samym wieku. Podsumowuj¹c
prof. Alegria wskaza³ na przyczynê ta-
kiego stanu rzeczy – jêzyk migowy
wœród wielu bardzo wa¿nych sprawno-
œci (abilities), których kszta³towaniu
sprzyja, nie rozwija fonologii, co unie-
mo¿liwia poprawne czytanie jego u¿yt-
kownikom.

Kolejne badania przedstawione przez
prof. Jésus Alegria, w jego bardzo ob-
szernym wyk³adzie, dotyczy³y umiejêt-
noœci odczytywania mowy z ust przez
uczniów kszta³conych z wykorzystaniem
LPC – bardzo podobne do badañ prowa-
dzonych przez zespó³ prof. Kazimiery
Krakowiak w Polsce. Wysokie wyniki
w zakresie tej sprawnoœci uzyskane
przez dzieci w Belgii by³y zbie¿ne z pol-
skimi. W badaniach swoich prof. Jésus
Alegria uwzglêdni³ grupê dzieci okreœla-
nych jako „early home CS“, czyli stosuj¹-
ce CS od pierwszych miesiêcy ¿ycia
w domu, które osi¹gaj¹ sprawnoœci jêzy-
kowe zbli¿one do dzieci s³ysz¹cych, pod-
kreœlaj¹c, ¿e w³aœnie wœród tych dzieci
najlepiej realizuje siê idea CS i istniej¹
szanse na zupe³ne zniesienie niepe³no-
sprawnoœci jêzykowej. 

David Lúcio, jeden z organizatorów, na
sta³e pracuj¹cy w Pary¿u w Instytut Na-
tional des Jeunes Sourds de Chambéry,
równie¿ wspomina³ o rodowodzie histo-
rycznym portugalskiej wersji Cued Spe-
ech. Wyjaœni³, ¿e metoda ta zosta³a opra-
cowana i wprowadzona w latach 80. XX
wieku w Brazylii, a nastêpnie stamt¹d
sprowadzona do Portugalii. W prze-
rwach miêdzy kolejnymi sesjami prowa-
dzi³ intensywny kurs tej metody dla stu-
dentów, którzy byli obecni na konferen-
cji.

Wyk³ad reprezentantki Francji France
Branchi by³ niejako francusk¹ kopi¹ wy-
k³adu przedstawicielki Belgii Catherine

Hage. Podobnie jak ona podkreœla³a zna-
czenie jak najwczeœniejszej rehabilitacji
dzieci nies³ysz¹cych. Jako naturaln¹ kolej
rzeczy prelegentka wymienia³a wszcze-
pienie implantu kohlearnego dziecku
nies³ysz¹cemu, nastêpnie rehabilitacjê
z wykorzystaniem metody werbotonal-
nej i oczywiœcie wprowadzenie LPC (CS
w wersji francuskiej).

Na zakoñczenie pierwszego dnia kon-
ferencji przewidziano sesjê, w której za-
planowano dzielenie siê doœwiadczenia-
mi p³yn¹cymi z bezpoœredniego wyko-
rzystywania Cued Speech.

Anne Worsfold z Wielkiej Brytanii,
prezes stowarzyszenia zajmuj¹cego siê
propagowaniem Cued Speech, matka
dwóch synów z g³êbokim uszkodzeniem
s³uchu, obecnie doros³ych, stosuje tê me-
todê z jednym z synów od kiedy mia³ 10
miesiêcy, z m³odszym – od urodzenia.
Mówi¹c o swojej rodzinie, swoich sy-
nach, stwierdzi³a, ¿e „mieli szczêœcie“
poniewa¿ zapoznano ich z CS bardzo
wczeœnie, uzyskali w³aœciw¹ pomoc
w pierwszych latach ¿ycia dzieci, co
umo¿liwi³o im w zasadzie normalny roz-
wój jêzykowy. Obecnie jej starszy syn
studiuje zarz¹dzanie systemami informa-
tycznymi, m³odszy – przygotowuje siê
do studiowania fizyki.

Shellie Burrow z USA przedstawi³a hi-
storiê swoj¹ i swojej rodziny. Shellie jest
osob¹ nies³ysz¹c¹, która s³ysza³a we
wczesnym dzieciñstwie, a nastêpnie
stopniowo traci³a s³uch. Jej matka by³a
nauczycielk¹ w szkole dla nies³ysz¹cych.
Shellie by³a intensywnie rehabilitowana
z zastosowaniem metody oralnej i w wy-
niku takiego postêpowania osi¹gnê³a
pe³ny sukces jêzykowy. Znalaz³a „nor-
maln¹“ pracê, poœlubi³a s³ysz¹cego mê¿-
czyznê. Jak sama siebie okreœli³a, by³a
„gorliwym zwolennikiem“ metod oral-
nych. Obecnie Shellie jest matk¹ szeœcior-
ga dzieci: dwójki g³uchych, dwójki nie-
dos³ysz¹cych i dwójki s³ysz¹cych. Opo-
wiadaj¹c o rehabilitacji starszej g³uchej
córki, wywo³a³a ³zy w oczach wielu s³u-
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chaczy: córka by³a g³êboko nies³ysz¹ca
od urodzenia, co zdiagnozowano bardzo
szybko i natychmiast podjêto rehabilita-
cjê z zastosowaniem metody oralnej. Pra-
ca wspomagana przez babciê (surdope-
dagoga) trwa³a „all day, all weekend
everywhere and always“ – jak to okreœli-
³a Shellie, a mimo to po kilku latach osi¹-
gniêto poziom 80 s³ów rozumianych
i wypowiadanych przez dziewczynkê,
którego to poziomu nie uda³o siê prze-
kroczyæ. Poszukuj¹c ratunku nawi¹zano
kontakt z dr. R.O. Cornettem, w wyniku
czego ca³a rodzina zaczê³a stosowaæ Cu-
ed Speech. Dziêki temu kolejne dzieci
z wad¹ s³uchu mia³y znacznie u³atwiony
rozwój jêzykowy.

Nastêpne osoby przemawiaj¹ce w tej
czêœci to Maxime Louineau (nies³ysz¹cy)
i Ophélie Loric (niedos³ysz¹ca), studenci
z Francji, którzy od wielu lat korzystaj¹
z LPC. Z ich wypowiedzi zas³uguje na
zacytowanie stwierdzenie, ¿e „ka¿dy s³y-
sz¹cy powinien poczuæ, jak to jest – móc
jasno zobaczyæ jêzyk, który dot¹d by³ tak
niezrozumia³y“.

Do jêzyka polskiego metodê Cued Spe-
ech dostosowa³a i nada³a jej nazwê meto-
dy fonogestów dr hab. Kazimiera Krako-
wiak, prof. KUL. Podczas konferencji za-
prezentowane zosta³o sprawozdanie
przedstawiaj¹ce uczestnikom konferencji
historiê Cued Speech w Polsce oraz wy-
niki badañ przeprowadzonych przez
twórczyniê metody. Ponadto przybli¿one
zosta³y w wyst¹pieniu mgr Justyny Le-
szki wyniki badañ w³asnych dotycz¹cych
kompetencji jêzykowej i poziomu odczy-
tywania mowy z ust dzieci nies³ysz¹cych
kszta³conych z zastosowaniem ró¿nych
metod jêzykowych, a tak¿e badañ spraw-
dzaj¹cych udzia³ poszczególnych czynni-
ków w procesie odczytywania mowy
z ust.

Kolejny polski g³os nale¿a³ do dr. Mar-
cina Bia³asa. Omówi³ on wyniki w³a-
snych badañ, których celem by³a ocena
rozumienia metaforycznego znaczenia
wyra¿eñ jêzykowych przez uczniów nie-

s³ysz¹cych kszta³conych z zastosowa-
niem ró¿nych metod. Za pomoc¹ serii
diagramów dowodzi³ on, ¿e jedynie me-
toda fonogestów stosowana w rehabilita-
cji jêzykowej z nies³ysz¹cymi dzieæmi
warunkuje pe³ny dostêp do jêzyka, a tym
samym sprawia, ¿e rozumiej¹ one wyra-
¿enia o znaczeniu przenoœnym. Kompe-
tencja jêzykowo-kulturowa dzieci nies³y-
sz¹cych stosuj¹cych w rehabilitacji meto-
dê fonogestów jest porównywalna
z kompetencj¹ ich s³ysz¹cych rówieœni-
ków. Wyniki polskich badañ by³y intere-
suj¹ce dla uczestników sympozjum, po-
krywa³y siê z wynikami badañ europej-
skich, co dowodzi o ich rzetelnoœci.
Uczestnicy zadawali pytania kierowane
pod adresem prof. Kazimiery Krako-
wiak, dopytuj¹c o jej kolejne przedsiê-
wziêcia naukowe, ale tak¿e chcieli po-
znaæ osi¹gniêcia zespo³u kierowanego
przez pana prof. Skar¿yñskiego – zajmu-
j¹cego siê wykonywaniem zabiegów
wszczepu implantów kohlearnych oso-
bom z uszkodzonym narz¹dem s³uchu.
Pytano o polski model rehabilitacji po
wszczepie i ze zdziwieniem przyjmowa-
no fakt, ¿e fonogesty nie s¹ naturaln¹
konsekwencj¹ rehabilitacyjn¹ tego postê-
powania leczniczego. W kuluarach wie-
lokrotnie pada³o równie¿ nazwisko prof.
Tadeusza Ga³kowskiego.

Podsumowuj¹c dorobek konferencji
warto podkreœliæ, ¿e polska myœl nauko-
wa w niczym nie ustêpuje europejskiej.
Kierunki badañ podejmowanych przez
zespó³ prof. K. Krakowiak ca³kowicie po-
krywaj¹ siê ze œwiatowymi tendencjami,
a i wyniki w pewnych zakresach pokry-
waj¹ siê. Buduj¹ce by³o to, ¿e dla uczest-
ników konferencji oczywistym by³ fakt,
i¿ najwa¿niejsz¹ rzecz¹ jest opanowanie
przez osobê nies³ysz¹c¹ jêzyka narodo-
wego jako pierwszego (gdy pochodzi
z rodziny s³ysz¹cej) lub jako drugiego
(jeœli jego jêzykiem macierzystym jest jê-
zyk migowy), a œrodkiem umo¿liwiaj¹-
cym osi¹gniecie tego celu jest stosowanie
Cued Speech.

Z KRAJU I ZE ŒWIATA
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Anna I. Brzeziñska (red.): PSYCHO-
LOGICZNE PORTRETY CZ£OWIE-
KA. GWP, Gdañsk 2005, ss. 749.

Nak³adem Gdañskiego Wydawnic-
twa Psychologicznego ukaza³a siê
ksi¹¿ka pod redakcj¹ Anny Izabeli
Brzeziñskiej Psychologiczne portrety
cz³owieka. Monografia stanowi prze-
gl¹d teorii, badañ oraz zjawisk odno-
sz¹cych siê do cyklu rozwoju cz³owie-
ka. Jedenastu autorów, psychologów,
pedagogów praktyków i badaczy po-
stawi³o sobie ambitny cel opisania
g³ównych problemów rozwojowych
cz³owieka w poszczególnych fazach je-
go ¿ycia. 

Ksi¹¿ka stanowi kompendium wie-
dzy przydanej studentom, pedagogom
i psychologom, ale tak¿e rodzicom,
opiekunom i szeroko pojêtemu otocze-
niu spo³ecznemu osoby przechodz¹cej
przez kolejne etapy w³asnego ¿ycia.

Okresy rozwojowe cz³owieka
odzwierciedlaj¹, zawarte w rozdziale 1
pt. Jak myœlimy o rozwoju cz³owieka?, za-
³o¿enia odnosz¹ce siê do rozwoju cz³o-
wieka od jego narodzin czy nawet
w okresie prenatalnym, a¿ do okresu
póŸnej doros³oœci. Pierwsze i ostatnie
dwa rozdzia³y poœwiecone s¹ ogólnym
rozwa¿aniom nad pojêciami zmiany
rozwojowej, nad kontekstem czasu
w rozwoju, zadaniami i kryzysami
w poszczególnych fazach wzrostu oraz
nad szansami i zagro¿eniami rozwoju
w cyklu ¿ycia. Zagadnienia te wplecio-
ne s¹ w dwa konteksty rozwoju: we-
wnêtrzny i zewnêtrzny. Wzajemna in-
terakcja tych kontekstów jest intrain-
dywidualnie zmienna w czasie i ró¿na
interindywidualnie. Te dwa konteksty
omówione zosta³y jako t³o w procesie

dopasowania siê do siebie trzech sfer
psyche, some i polis cz³owieka do
zmieniaj¹cych siê wymagañ œrodowi-
ska fizycznego i spo³ecznego. Redaktor
monografii, Anna Brzeziñska, propo-
nuje opisaæ rozwój cz³owieka, z jednej
strony respektuj¹c ogólne zasady i pra-
wid³owoœci, z drugiej – omawiaj¹c nie-
punktualnoœci, odstêpstwa i zagro¿e-
nia w dochodzeniu do dojrza³oœci i jej
pielêgnowaniu.

Nastêpne rozdzia³y, od 3 do 18 po-
œwiêcone s¹ kolejnym, postêpuj¹cym
po sobie okresom rozwoju cz³owieka.
Omówione zosta³y one z punktu wi-
dzenia osi¹gniêæ rozwojowych w sfe-
rze fizycznej, poznawczej, emocjonal-
nej, moralnej i spo³ecznej. Ka¿dy okres
rozwoju cz³owieka omówiony jest
z dwóch stron – tej jasnej, zasobów, po-
tencja³u i wzrostu jednostki oraz tej
ciemniejszej – trudnoœci, ryzyka i za-
gro¿eñ. Ka¿dy z aspektów wzbogaco-
ny jest o wskazówki, jak pomagaæ i sty-
mulowaæ rozwój oraz jak zapobiegaæ
niekorzystnym zjawiskom charaktery-
zuj¹cym ka¿dy z etapów rozwoju.

Rozdzia³y 3 i 4 poœwiêcone s¹ rozwo-
jowi w wieku niemowlêcym. Autorka,
Maria Czub, omawia podstawowe
zmiany ka¿dej sfery, g³ównie fizycznej
i spo³ecznej, w funkcjonowaniu dziec-
ka w tym okresie. Za najwa¿niejsze
osi¹gniêcie tego okresu wskazuje wy-
tworzenie siê przywi¹zania, jako bazy
do nabywania kolejnych zmian w na-
stêpnych sferach, g³ównie psychicznej.
Za najwiêksze zagro¿enie dla rozwoju
dziecka w okresie niemowlêctwa autor,
Tomasz Czub, uznaje zespó³ czynni-
ków kszta³tuj¹cych jakoœæ relacji przy-
wi¹zania dziecka i opiekunów. Naj-
wa¿niejszymi determinantami przy-
wi¹zania s¹ w³aœciwoœci temperamen-

S P R A W O Z D A N I A I  O C E N Y
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talne dziecka oraz osobowoœæ i zacho-
wanie opiekuna wobec dziecka. Autor
podkreœla szeroki kontekst tych dwóch
grup w³aœciwoœci, jak macierzyñska
wra¿liwoœæ, wsparcie spo³eczne, które-
go doœwiadcza opiekun, czy jego w³a-
sne doœwiadczenia z dzieciñstwa.

Nastêpne dwa rozdzia³y dotycz¹
zmian wieku poniemowlêcego. Za naj-
wiêkszy potencja³ tego okresu autorka,
Karolina Appelt, uznaje wzrost samo-
dzielnoœci i poczucia odrêbnoœci. Te
oraz inne osi¹gniêcia rozwojowe fazy
poniemowlêcej prowadz¹ do autono-
mii jednostkowej, czyli stania siê indy-
widualnoœci¹. Najwiêkszym zadaniem
rozwojowym tego okresu jest osi¹gniê-
cie równowagi miêdzy niezale¿noœci¹
a zale¿noœci¹ z innymi w budowaniu
w³asnej autonomii. Jako zagro¿enie dla
tego okresu rozwoju Julita Wojcie-
chowska wskazuje problemy w osi¹ga-
niu samokontroli (np. kontroli beha-
wioralnej). Czynnikami zak³ócaj¹cymi
rozwój samoregulacji mog¹ byæ w³aœci-
woœci dziecka (np. temperament oraz
relacje z opiekunem).

Wiek przedszkolny, wed³ug B³a¿eja
Smykowskiego, jest etapem, który sta-
nowi przygotowanie do podjêcia nauki
w kolejnym okresie rozwojowym.
G³ówne zadanie, to kszta³towanie
w sobie postawy otwartoœci i umiejêt-
noœci radzenia sobie z nowoœciami fi-
zycznymi, spo³ecznymi, poznawczymi
i emocjonalnymi. Zespó³ czynników,
które determinuj¹ prawid³owy rozwój
dziecka w okresie przedszkolnym, zo-
sta³ przedstawiony w postaci schematu
(s. 257). Przedstawia on aktywny
udzia³ rodziców dziecka w procesie
uspo³eczniania jego dzia³añ. Rol¹ ro-
dziców jest rozpoznawanie potrzeb
dziecka i stymulowanie jego rozwoju
zgodnie z dwiema grupami czynni-
ków. Pierwsz¹ – stanowi¹ wertykalnie
u³o¿one determinanty odnosz¹ce siê
do kszta³towania samokontroli dziec-
ka, natomiast drug¹ – horyzontalne

czynniki rozwoju ogniskuj¹ce siê na je-
go zainteresowaniach. Te grupy czyn-
ników mog¹ byæ zarówno szans¹, jak
i zagro¿eniem dla osi¹gania dalszych
stopni rozwoju przez dziecko.

Kolejne dwa rozdzia³y poœwiecone
zosta³y wiekowi szkolnemu. Autorka,
Karolina Appelt, koncentruje siê na
szczególnych wyzwaniach dla tego
okresu rozwoju, samoocenie, poczuciu
kompetencji i potrzebie sprawstwa.
W kszta³towaniu siê adekwatnej samo-
oceny, a tak¿e budowaniu poczucia
sprawstwa istotn¹ rolê odgrywa œrodo-
wisko spo³eczne dziecka, rodzice,
rówieœnicy oraz nauczyciele. Dopaso-
wanie oddzia³ywañ tych trzech ele-
mentów spo³ecznych oraz aktywna ro-
la dziecka w zdobywaniu tych kompe-
tencji jest szans¹ rozwojow¹. Nato-
miast ryzykiem s¹ niepowodzenia
szkolne, które, jak wyjaœnia Piotr Wi-
liñski, mog¹ ukszta³towaæ lub utrwaliæ
nisk¹ samoocenê, asymetryczne relacje
z rówieœnikami oraz konflikty z oto-
czeniem. Ten okres rozwojowy jest te¿
krytyczny w zakresie kszta³towania siê
obrazu siebie, szczególnie w zakresie
jego stabilnoœci, adekwatnoœci i spo-
³ecznego odniesienia.

Szans¹ dla rozwoju cz³owieka
w okresie dorastania jest ukszta³towa-
nie siê dojrza³ej to¿samoœci. Autorka
rozdzia³u poœwiêconemu potencja³owi
nastolatków, Mariola Bardziejewska,
akcentuje znaczenie czynników indy-
widualnych, np. wartoœci, oraz nowych
relacji z doros³ymi. Roztropny doros³y
potrafi rozpoznaæ oczekiwania nasto-
latka wobec postawy jak¹ powinien
przejawiaæ i pomóc dorastaj¹cemu
w poznawaniu i kszta³towaniu siebie.
Przyjmowanie postawy autorytetu, do-
radcy, konsultanta i partnera pozwala
na konstruktywne przechodzenie
przez kolejne etapy tworzenia to¿sa-
moœci, od rozproszonej przez lustrza-
n¹, moratoryjn¹ – do dojrza³ej. Zada-
niem opiekunów jest te¿ odpowiednie



SZKO£A SPECJALNA 1/2007 75

SPRAWOZDANIA I OCENY

kanalizowanie aktywnoœci dorastaj¹ce-
go. Jak podkreœla autorka rozdzia³u
o zagro¿eniach czekaj¹cych na nasto-
latków, Beata Zió³kowska, wyrazem
akceptacji autonomii nastolatków
przez doros³ych jest zgoda na próbo-
wanie, kreatywnoœæ i samodzielnoœæ.
Ale tak¿e pokazywanie skutków w³a-
snych dzia³añ i co wa¿niejsze – zgoda
na ponoszenie konsekwencji za w³asne
wybory.

Okres wczesnej doros³oœci, Jak rozpo-
znaæ potencja³ m³odych doros³ych? opisa-
ny w rozdziale 13 przez Beatê Zió³-
kowsk¹, wprowadza czytelnika w za-
gadnienia podstawowych zadañ ¿ycio-
wych tego okresu, mi³oœæ i pracê. Naj-
wa¿niejsze obszary ¿yciowe, w których
te dwa cele powinny byæ realizowane,
to budowanie zwi¹zku partnerskiego,
podtrzymywanie relacji z rodzin¹ po-
chodzenia, sprawdzenie siê w roli oby-
watela, sprawdzenie w³asnych kompe-
tencji w pracy zawodowej oraz osi¹ga-
nie coraz lepszej pozycji zawodowej.
Ryzyko okresu wczesnej doros³oœci
omówione jest w kolejnym rozdziale
przez Julitê Wojciechowsk¹. Autorka
upatruje zagro¿eñ w nadmiernym uza-
le¿nieniu finansowym, emocjonalnym,
mieszkaniowym od rodziców, braku
zaanga¿owania w role partnera i pra-
cownika, w niedojrza³ej to¿samoœci
i nieadekwatnym oczekiwaniu wobec
w³asnych ról w ¿yciu doros³ym.

Kolejny okres rozwojowy, œrednia
doros³oœæ, jak poprzednie omówiony
jest z punktu widzenia potencja³u oraz
od strony zagro¿eñ rozwoju osoby do-
ros³ej. Pierwszy aspekt omówiony jest
przez Karolinê Appelt w rozdziale 15,
drugi w kolejnym przez Beatê Zió³-
kowsk¹. Szanse rozwojowe dla osób
doros³ych autorki widz¹ w kumulowa-
niu w³asnych doœwiadczeñ ¿yciowych,
pog³êbianiu relacji partnerskich, zw³a-
szcza w fazie pustego gniazda oraz po
stracie rodziców, w interpretowaniu
wszelkich nowoœci jako wyzwania,

a nie zagro¿enia oraz w kompensacji
negatywnych zmian starzenia siê. Wa¿-
nym zadaniem rozwojowym, jak pod-
kreœla autorka, jest bycie ogniwem ³¹-
cz¹cym oraz integruj¹cym m³odszych
oraz starszych cz³onków rodziny.
W ten sposób dojrza³y doros³y pomaga
w osi¹ganiu potencja³u rozwojowego
innym osobom. Szans¹ rozwojow¹ mo-
¿e byæ tak¿e przyjêcie nowych ról bab-
ci i dziadka oraz wyznaczenie sobie
nowych celów lub stylu funkcjonowa-
nia. Podjêcie siê nowych zadañ, zmia-
ny w wartoœciach mog¹ przyczyniæ siê
do podwy¿szania jakoœci ¿ycia i do-
znania szczêœcia. Jako zagro¿enia dla
okresu œrodkowej doros³oœci wymienia
siê nadmiern¹ koncentracjê na sobie,
brak akceptacji starzenia siê oraz nega-
tywn¹ ocenê w³asnego ¿ycia. Zagro¿e-
nia rozwojowe w tym okresie uwarun-
kowane s¹ p³ci¹, sytuacj¹ rodzinn¹
i zawodow¹ oraz zmianami spo³eczno-
-politycznymi w kraju.

Nastêpny etap rozwoju dotyczy
póŸniej doros³oœci. Szanse oraz zagro-
¿enia zwi¹zane z tym okresem
omówione zosta³y przez Janinê Jani-
szewsk¹-Rain w 17 rozdziale oraz An-
nê I. Brzeziñsk¹ i Szymona Hejmanow-
skiego w rozdziale 18. Szans¹ rozwojo-
w¹ tego okresu jest doœwiadczenie sen-
su ¿ycia oraz akceptacji dla wszystkich
jego aspektów. Osi¹gniêcie to jest reali-
zowane m.in. poprzez bliskie kontakty
z rodzin¹ i przyjació³mi, uzyskiwanie
wsparcia, poczucie bycia akceptowa-
nym. Zagro¿enia tego okresu s¹ szero-
kie, a mog¹ dotyczyæ np. braku bli-
skich wiêzi z najbli¿szymi, braku zna-
cz¹cej pozycji w rodzinie nadanej
przez dzieci, trudnoœci w radzeniu so-
bie ze zmianami cywilizacyjnymi czy
utrat¹ zdrowia.

Dwa ostatnie rozdzia³y, podobnie jak
pierwsze, maj¹ charakter ogólny i po-
rz¹dkuj¹cy. Autorka Anna I. Brzeziñ-
ska w rozdziale 19 wskazuje na zasady
trafnej oceny problemów rozwojo-
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wych. Wed³ug autorki, trafna diagnoza
opiera siê na szeœciu zasadach: korzy-
staniu z ró¿nych Ÿróde³ informacji,
konfrontowaniu ze sob¹ tych informa-
cji, stosowaniu ró¿nych narzêdzi dia-
gnostycznych, prowadzeniu i powta-
rzaniu badañ, obserwacji w ró¿nych
sytuacjach, a tak¿e korzystaniu z wie-
dzy naukowej. W ostatnim rozdziale
z kolei, mowa jest o wspomaganiu roz-
woju. Autorka koncentruje siê na po-
mocy udzielanej przez nieprofesjonali-
stów oraz pomocy psychologicznej.
Wspomaganie rozwoju posiada wiele
poziomów – od globalnego przez spo-
³eczny, instytucjonalny – do poziomu
jednostki-cz³owieka. Szczególne zain-
teresowanie psychologów budzi po-
ziom najbli¿szy cz³owiekowi. Taki kon-
tekst wsparcia ma cechy pomocy zin-
dywidualizowanej, dopasowanej do
oczekiwañ konkretnego adresata, jego
sytuacji ¿yciowej, spo³ecznej i histo-
rycznej.

W monografii k³adzie siê nacisk na
zrozumienie swoistoœci i ogólnoœci po-
szczególnych faz ¿ycia, co umo¿liwia
rozwa¿anie egzystencjalnych proble-
mów cz³owieka z perspektywy
podmiotu. Ci¹g³oœæ i holistyczna wizja
rozwoju cz³owieka, dwa fundamental-
ne za³o¿enia pojmowania rozwoju, wy-
znaczaj¹ sposób czytania ludzkiej bio-
grafii oraz stanowi¹ podstawê rozu-
mienia szans i zagro¿eñ rozwoju.

We wszystkich rozdzia³ach s¹ odnie-
sienia do aktualnych zjawisk wspó³-
czesnego œwiata, np. oty³oœci u dzieci,
uzale¿nienia od Internetu, zagro¿eñ
anoreksj¹ i bulimi¹, zachowañ
(pro/anty) zdrowotnych, do bezrobo-
cia, opieki nad starzej¹cymi siê rodzi-
cami, andropauzy, hormonalnej terapii
zastêpczej. Wiedza o osi¹gniêciach
i zagro¿eniach rozwojowych zgroma-
dzona w poszczególnych rozdzia³ach
jest przedstawiona w nowoczesnej for-
mie. Kilka ró¿nych metod prezentacji
treœci, przez tekst, blok rozszerzaj¹cy,

rycinê, schemat i rysunek pozwala na
lepsze zrozumienie i zapamiêtanie bo-
gatej wiedzy o rozwoju cz³owieka
w cyklu ¿ycia. Taki sposób prezentacji
wiedzy sprawia, ¿e ksi¹¿ka jest przyja-
zna i bêdzie dobr¹ pomoc¹ w pracy ba-
dawczej, dydaktycznej oraz praktyce
œwiadczenia pomocy. Pozwoli tak¿e na
szybkie wyszukiwanie konkretnych
treœci, porównywanie zjawisk ze sob¹
oraz zg³êbienie zagadnieñ zgodnie
z aktualnym stanem nauki. 

El¿bieta Kasprzak

Maria Piszczek (red.): PROGRAM
„KROK ZA KROKIEM“. ZAJÊCIA
TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNE
DLA DZIECI W WIEKU 7-12 LAT.
Wydawnictwo „Seventh Sea“, War-
szawa 2006, ss. 167.

Nauczyciele, wychowawcy i terapeu-
ci pracuj¹cy z uczniami z rodzin dys-
funkcyjnych doskonale zdaj¹ sobie
sprawê z tego, jak trudno jest dopro-
wadziæ do wyst¹pienia pozytywnych
zmian w prezentowanych przez te
dzieci niew³aœciwych wzorcach zacho-
wania. Niejednokrotnie, pomimo in-
tensywnych i systematycznie podejmo-
wanych oddzia³ywañ psychopedago-
gicznych (maj¹cych na celu wspieranie
i pomoc dziecku w osi¹ganiu lepszych
wyników w nauce oraz poprawie rela-
cji z doros³ymi i rówieœnikami), nie
udaje siê uzyskaæ ¿adnych widocznych
rezultatów b¹dŸ te¿ obserwowane
efekty terapii s¹ minimalne. Przyczyn
takiej sytuacji jest, oczywiœcie, wiele.
Najczêœciej spotykan¹ jest brak wspó³-
pracy pomiêdzy terapeutami a rodzi-
n¹, która pozostaje obojêtna czy nawet
stawia wyraŸny opór wobec propono-
wanej jej pomocy. Na ogó³ rodzice
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chêtnie wyra¿aj¹ zgodê na udzia³
dziecka we wszelkiego rodzaju zajê-
ciach terapeutycznych, natomiast sami
nie s¹ zainteresowani podjêciem tera-
pii rodzinnej oraz realizowaniem prze-
kazywanych przez terapeutów wska-
zówek ukierunkowanych na poprawê
funkcjonowania dziecka. Nieprawid³o-
wo funkcjonuj¹cy system rodziny staje
siê bezpoœrednim powodem zaburzeñ
zachowania u dziecka, a jednoczeœnie
poprzez sta³e i d³ugotrwa³e negatywne
oddzia³ywanie przyczynia siê do
utrwalenia u niego nieprzystosowaw-
czych wzorców zachowania.

Prezentowana publikacja przedsta-
wia realizowany od piêciu lat przez
Stowarzyszenie ASLAN program tera-
peutyczno-edukacyjny „Krok za kro-
kiem“, który adresowany jest do dzieci
bêd¹cych w takiej, jak opisana, sytua-
cji. Obejmuje on elementy terapii indy-
widualnej dostosowanej do poziomu
rozwoju u dziecka zdolnoœci do: samo-
regulacji, empatii, intencjonalnoœci, ro-
zumienia intencji i oczekiwañ innych
osób, symbolicznego wyra¿ania uczuæ,
zdolnoœci do logicznego porz¹dkowa-
nia myœli i uczuæ, efektywnego rozwi¹-
zywania problemów. U dzieci z rodzin
niewydolnych wychowawczo czêsto
wystêpuje wiele deficytów poznaw-
czych i spo³ecznych, których stopieñ
nasilenia jest czasami tak du¿y, ¿e pro-
wadzi do b³êdnych przekonañ o nie-
pe³nosprawnoœci intelektualnej tych
dzieci. Ich niepe³na dojrza³oœæ szkolna
oraz niepowodzenia dydaktyczne nie
s¹ jednak spowodowane dysfunkcjami
intelektualnymi, lecz wzrastaniem
w œrodowisku, które w ¿adnej mierze
nie gwarantowa³o prawid³owego prze-
biegu rozwoju poznawczego i nie wy-
posa¿y³o dziecka w niezbêdne w szko-
le strategie rozwi¹zywania problemów.
Program „Krok za krokiem“ przewidu-
je wiêc zajêcia pomagaj¹ce dzieciom
z tego typu trudnoœciami odnaleŸæ siê
w œrodowisku szkolnym i odnieœæ suk-

ces edukacyjny.
Omawiana pozycja zosta³a podzielo-

na na V czêœci, z których pierwsza
przybli¿a czytelnikowi przyjête w pro-
gramie zasady terapii zaczerpniête
z koncepcji amerykañskiego psychiatry
i psychoanalityka dzieciêcego S.I. Gre-
enspana. Celem terapii zaproponowa-
nej przez Greenspana jest zmobilizo-
wanie procesów rozwojowych dziecka
poprzez dostrojenie siê do aktualnego
poziomu jego rozwoju, proponowanie
aktywnoœci opartych na wspó³dzia³a-
niu oraz wspomaganie w samodziel-
nym tworzeniu i eksploracji ró¿nych
emocjonalnych doœwiadczeñ. W tej
czêœci ksi¹¿ki autorka omawia zasady
kwalifikowania dzieci do uczestnictwa
w programie oraz podaje szereg prak-
tycznych wskazówek dotycz¹cych spo-
sobów pracy z dzieæmi w wieku szkol-
nym, u których wystêpuj¹ ró¿nego ro-
dzaju zaburzenia w zakresie integracji
sensorycznej. Obecnie w polskiej peda-
gogice specjalnej wiele mówi siê o pro-
blemach i terapii integracji sensorycz-
nej, jednak rzadko wskazuje siê na
zwi¹zek pomiêdzy wzorcem regulacji
u dziecka a dostosowanymi do niego
reakcjami rodziców. M. Piszczek poda-
je za S.I. Greenspanem, ¿e interakcje
w systemie rodzinnym mog¹ w znacz-
nej mierze modyfikowaæ sposób, w ja-
ki dziecko odbiera i organizuje swoje
doœwiadczenie. Pedagogów pracuj¹-
cych z dzieæmi z nadpobudliwoœci¹
i zaburzeniami koncentracji uwagi
z pewnoœci¹ zainteresuje opis opraco-
wanej przez S. Santostefano terapii
tych deficytów poprzez kontrolê po-
znawcz¹. Ponadto w tej czêœci umie-
szczona zosta³a analiza powstawania
powi¹zañ pomiêdzy uczuciem, zacho-
waniem i u¿yciem symboli. Jej odbiór
u³atwiaj¹ w du¿ej mierze podane przez
autorkê przyk³ady problemów w roz-
woju reprezentacji wystêpuj¹cych
u konkretnych dzieci, z którymi tera-
peuci pracuj¹ w programie „Krok za
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krokiem“ oraz tabela przedstawiaj¹ca
hierarchiê stanów afektywnych. Do-
skona³ym uzupe³nieniem opisu teore-
tycznych podstaw przyjêtego progra-
mu jest omówienie przebiegu terapii
dziewczynki, u której wystêpowa³y po-
wa¿ne zaburzenia w sferze emocjonal-
no-spo³ecznej.

Metody gromadzenia informacji po-
zwalaj¹cych dostosowaæ sposób reali-
zacji programu do potrzeb rozwojo-
wych i specyficznych trudnoœci dziec-
ka to temat czêœci drugiej. Szczególnie
interesuj¹cy jest tutaj obfituj¹cy w czy-
sto praktyczne wskazówki opis stoso-
wania dwóch metod projekcyjnych:
„Kontury ch³opców i dziewczynek“
i „Krzak ró¿y“. S¹ one bardzo przydat-
ne w pracy z dzieæmi, które jeszcze nie
potrafi¹ albo nie chc¹ nazwaæ swoich
emocji zwi¹zanych z okreœlonym wy-
darzeniem.

Czêœæ trzecia poœwiêcona zosta³a
rozwijanym u dzieci w programie
"Krok za krokiem" podstawowym
umiejêtnoœciom interpersonalnym,
które s³u¿¹ im do nawi¹zywania i pod-
trzymywania pozytywnego kontaktu
z drug¹ osob¹: uwa¿ne s³uchanie, na-
przemiennoœæ w dialogu, umiejêtnoœæ
formu³owania próœb i podziêkowañ,
w³aœciwy odbiór odmowy, okazywanie
wdziêcznoœci itp. W niezwykle przej-
rzysty sposób autorka podaje tu wy-
brane strategie i techniki u³atwiaj¹ce
dzieciom koncentracjê na zadaniu oraz
metody podwy¿szaj¹ce skutecznoœæ
zapamiêtywania.

Czêœæ czwarta zawiera opis dziesiê-
cioletnich doœwiadczeñ autorki wynie-
sionych ze spotkañ superwizyjnych
z wolontariuszami pracuj¹cymi w Sto-
warzyszeniu ASLAN. Gor¹co polecam
lekturê tego rozdzia³u studentom pe-
dagogiki, pedagogiki specjalnej, psy-
chologii i pokrewnych kierunków. Za-
wiera on refleksje wolontariuszy doty-
cz¹ce ró¿nego typu problemów, jakie
napotykali w kontaktach z dzieæmi

z rodzin dysfunkcyjnych, a tak¿e pre-
zentuje opracowane i zastosowane
przez nich strategie zaradcze. Przed-
stawione tutaj dylematy wolontariuszy
dotycz¹ce s³usznoœci przyjêtych roz-
wi¹zañ oraz wra¿enia z pracy z dzieæ-
mi o bardzo zró¿nicowanych proble-
mach mog¹ byæ pomocne w przygoto-
waniu siê do pracy edukacyjno-tera-
peutycznej z dzieæmi w wieku szkol-
nym.

Na szczególne podkreœlenie zas³ugu-
je przeprowadzona przez autorkê ana-
liza pracy z dzieæmi, których postêpy
w terapii by³y nieznaczne. Niezmiernie
rzadko mamy mo¿liwoœæ spotkania
w literaturze fachowej opisu procesu
terapeutycznego, który zakoñczy³ siê
pora¿k¹. Jest to zadziwiaj¹ce, gdy¿ pe-
dagodzy, a zw³aszcza pedagodzy spe-
cjalni czêsto doœwiadczaj¹ w pracy nie-
powodzeñ i tylko rzetelne przeœledze-
nie przebiegu podjêtych dzia³añ po-
zwala na zrozumienie przyczyn takich
pora¿ek dydaktyczno-wychowaw-
czych, a tym samym wprowadzenie
odpowiednich modyfikacji.

Czêœæ pi¹ta pe³ni funkcjê za³¹cznika
prezentuj¹cego studia przypadków kil-
ku zg³oszonych do Stowarzyszenia
ASLAN dzieci. Analiza tych przyk³a-
dów uczy czytelnika dostrzegania
wœród wielu informacji o dziecku tych,
które maj¹ najwiêksze znaczenie dia-
gnostyczne. Jedynym mankamentem
omawianej publikacji jest brak biblio-
grafii, która umo¿liwi³aby osobom za-
interesowanym bardziej dok³adne za-
poznanie siê z wybranymi zagadnienia-
mi dotycz¹cymi diagnozy i planowania
terapii dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Recenzowana publikacja z pewnoœci¹
stanie siê Ÿród³em inspiracji terapeu-
tycznych dla specjalistów pracuj¹cych
z dzieæmi z zaburzeniami zachowania,
jak równie¿ pomoc¹ dla m³odych ludzi
zainteresowanych wolontariatem.

Kornelia Czerwiñska
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